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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/334/2019 Kyt                                                     Bytča: 19.06.2019 
 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 

 

navrhovateľ:  Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

 

v zastúpení: PAMATEL s.r.o. – Vladimír Sojak, Skuteckého 21, 974 01 Banská 
Bystrica, IČO: 35763469 

 

podal dňa:  26.04.2019 návrh na zmenu územného rozhodnutia  

 

na stavbu:   ,, INS_FTTH_Bytča_Hrabové ,, 

 

 Na uvedenú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie č. VaŽP/301/2018 Há dňa 
02.07.2018, právoplatné dňa 09.08.2018. 

 

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 návrh podľa § 
32 - § 40 stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a ods. 1  v nadväznosti na § 41 ods. 1 
stavebného zákona vydáva toto 

 

ROZHODNUTIE  O  ZMENE  UMIESTNENIA  LÍNIOVEJ 
STAVBY, 

 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu: 

 

názov stavby:  ,, INS_FTTH_Bytča_Hrabové ,, 
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druh stavby:  zemný optický kábel 
 

účel stavby:  elektronická komunikačná sieť 
 
charakter stavby: trvalá, inžinierska 

 
ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Hrabové, okres Bytča,  ku ktorým 
nemá navrhovateľ vlastnícke právo; právo uskutočňovať stavbu na cudzích pozemkoch mu 
vyplýva z § 66 ods. 1 zák. č. 351/2011 o elektronických komunikáciách, nakoľko sa jedná 
o stavbu vo verejnom záujme. 
 
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. OU-BY-OSZP-2017/000570-2/Cur zo dňa 
21.08.2017 pri realizácii stavby dodržať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny nasledovné podmienky: 
− Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 

47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub 
podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie 
o súhlase na výrub drevín a krovín konaní). Právoplatné rozhodnutie na výrub drevín 
bude predložené najneskôr pri zahájení stavebných prác. 

− 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 – invázne druhy (§ 7 zákona). 

− Dodávateľ stavby bude povinný stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo 
k poškodeniu prírodného prostredia ropnými látkami zo stavebných mechanizmov. 
V prípade, že líniová stavba bude realizovaná v blízkosti existujúcich drevín, 
vykonávať zemné práce tak, aby nedošlo k ich poškodeniu – koreňovej sústavy či 
kmeňa stromov. 

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

 

Popis stavby: 

Predmetom tohto projektu je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť pre rodinné domy, 
bytové domy a firmy v Bytči časť Hrabové. Trasa výkopov je vedená prevažne v zeleni 
a miestnych chodníkoch s podtlakmi miestnych ciest, chodníkov a vjazdov do rodinných 
domov. Dĺžka výkopu je cca 3000 m. Existujúca HDPE rúra 1500 m. Počíta sa 
s vybudovaním nových nadzemných vedení po existujúcich resp. novovybudovaných stĺpoch. 
Kábel bude vo voľnom teréne uložený vo výkope šírky 0,25 m x hĺbka 0,6 m, v miestach 
križovania s inžinierskymi sieťami sú navrhnuté chráničky. Predmetná stavba si nevyžaduje 
križovanie s vodným tokom. 
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Navrhovanou trasou dôjde k súbehu a ku križovaniu s jestvujúcimi podzemnými 
inžinierskymi sieťami, dodržať priestorovú normu STN 736005. 
Optická telekomunikačná sieť sa buduje v oblasti za prevádzky a nevyžaduje vyhradené 
stavenisko. Stavebník bude zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia občanov počas výstavby 
na každom mieste po celú dobu výstavby, najmä pri kopaní zemných rýh. 
 
Rozsah zmeny územného rozhodnutia: 
 
V novom návrhu trasy sa pokračuje až k rodinnému domu súp. č. 231 na pozemku parc. č. 
150/3 KN C z dôvodu možného pokračovania výstavby RD na danej ulici, aby bola možnosť 
budúceho napojenia. Podľa nového nariadenia ST sa môžu využívať len existujúce stĺpy, 
preto došlo k skráteniu pôvodnej trasy na RD súp. č. 288 na pozemku parc. č. 175/3 KN C. 
V novej navrhovanej trase sa nachádzajú nové parc. č. 56/27 až 56/37 a 56/126 KN E. Dĺžka 
výkopu je 3 287 m. Existujúca HDPE rúra 1338 m. Ostatné ostáva v platnom znení. 
 
b) polohové umiestnenie stavby: 

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby v M 1:6000 
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 siete technického vybavenia: bez potreby 
 
e) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
 
− SPP-D a.s. Žilina stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie 

k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských 
zariadení č. TD/NS/0627/2017/Ki zo dňa 30.08.2017 – V záujmovom území sa 
nachádzajú VTL, STL plynovody a prípojky. SPP – D a.s. súhlasí s umiestnením vyššie 
uvedenej stavby za dodržania všeobecných podmienok v tomto vyjadrení. 
 
Osobitné podmienky:  
− Akékoľvek zemné práce realizované v ochrannom pásme VTL plynovodu môžu byť 

vykonávané len na základe ,, Povolenia na činnosť v ochrannom pásme VTL 
plynovodu ” Povolenie vystaví technik prevádzky (Ing. Kuchár Marián). 

− Pri použití pretlaku požadujeme vykonať v mieste križovania s plynovým potrubím 
sondu aby bolo možné skontrolovať či nedošlo k narušeniu plynovodu. 

 
− SEVAK a.s. Žilina č. O18026579/2018/DJu zo dňa 05.12.2018 záväzné súhlasné 

stanovisko pri dodržaní nasledovných pripomienok: 
1. S navrhovanou stavbou súhlasíme. Navrhovaná trasa kábla bude v súbehu 

a v križovaní s verejným vodovodom (VV) LT DN 100, ktorý je uložený v miestnej 
komunikácii spolu s  prípojkami k jednotlivým nehnuteľnostiam. Situáciu vedenia 
vodovodu v danej lokalite z LIDS Vám v prílohe zasielame. 

2. Pred zahájením zemných prác požadujeme priamo v teréne vytýčiť vodovod 
v prevádzkovaní našej spoločnosti. Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša  
 
 



4 
 

organizácia. Vodovodné prípojky a vodomerné šachty k jednotlivým RD sú majetkom 
napojenej nehnuteľnosti. Informácie o nich Vám poskytnú majitelia RD. 

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. 

4. Pri realizácii stavebných prác je potrebné akceptovať polohu inž. sietí v našej správe, 
dodržať ustanovenia STN 73 6005 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. 

 
− Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vyjadrenie č. 4600048904 zo dňa 10.12.2018 

V predmetnej lokalite sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSE-D a.s., pred 
začatím prác požiadať o vytýčenie energetických zariadení a dodržať podmienky ochrany 
v zmysle platných noriem pri ich križovaní a súbehu ako aj dodržať podmienky uvedené 
v tomto vyjadrení; platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho 
vystavenia. 

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

hospodárstva vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2017/000571-2/Cur zo dňa 21.08.2017:  
− výkopová zemina bude využitá na terénne úpravy v rámci predmetnej stavby alebo   

odvezená len na povolenú skládku, 
− v prípade využívania 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, 

− investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie 
prác zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 265/2015 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).  

 
− Energotel a.s. prevádzka Žilina vyjadrenie č. ET/MM17/841 zo dňa 10.08.2017 - stavba 

nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe SSE, a.s. Žilina a Energotel a.s. 
Bratislava. 

 
− Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia záväzné stanovisko č. OU-BY-OKR-

2017/000588-002 zo dňa 31.08.2017 súhlasí bez pripomienok. 
 
− OR PZ Žilina ODI Žilina č. ORPZ-ZA-ODI1-36-2912017 Zo dňa 09.08.2017 pred 

realizáciou stavebných prác predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného dopravného 
(dočasného ) značenia. 

 
− Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a ÚP vyjadrenie č. 05302/2017/ODaÚP-2 z 

25.08.2017 – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia, za dodržania podmienky, že 
nezasiahne do parciel vo vlastníctve  ŽSK v správe Centra sociálnych služieb LÚČ – 
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Bytči – Hrabové 204. 
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− Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, stanovisko č. SSC/6690/6470/2018/8139 z 
22.03.2018 ako majetkový správca ciest I. triedy – žiadame dodržať nasledovné 
podmienky: 
1. Predmetná stavba čiastočne zasahuje do ochranného pásma cesty I/61. V prípade, že 

nie je možné trasu optického kábla situovať za hranice ochranného pásma cesty, je 
potrebné s patričným zdôvodnením požiadať Odbor CD a PK Okresného úradu 
v Žiline o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme I/61. S udelením 
predmetnej výnimky súhlasíme. 

2. V dokumentácii sú doplnené vzorové priečne rezy. S návrhom dvoch križovaní 
optického kábla pod cestou I/61 metódou pretlaku resp. mikrotunelovania v hĺbke min. 
0,9 m pod niveletou cesty v zmysle STN 73 6005 a s jeho uložením do chráničky 
súhlasíme. Montážne jamy sú situované až za hranicou hlavného dopravného priestoru 
resp. za vonkajšou hranou zemného telesa cesty I/61. Konce chráničiek presahujú do 
priestoru montážnych jám – súhlasíme. 

3. Z dôvodu zásahu do zemného telesa cesty I/61je potrebné patrične požiadať Odbor CD 
a PK Okresného úradu Okresného úradu v Žiline o povolenie na zvláštne užívanie 
cesty I/61. 

4. Zemné práce musia byť realizované v súlade s STN 73 3050 tak, aby nedošlo 
k narušeniu stability zemného telesa cesty I/61. 

5. Začiatok a ukončenie prác žiadame oznámiť zástupcovi správcu cesty I/61 (Ing. 
Bakaľa) min. 3 pracovné dni vopred. K začiatku realizácie obidvoch križovaní cesty 
I/61 a realizácie ďalších dvoch napojení novej trasy FTTH kábla na existujúcu sieť 
v blízkosti cesty I/61 (kde nedochádza ku križovaniu cesty I/61) požadujeme taktiež 
prizvať zástupcu správcu cesty I/61. 

6. Zemina a iný materiál nesmú byť ukladané na cestu I/61 vrátane odvodňovacieho 
zariadenia. 

7. Po ukončení stavebných prác v súbehu s cestou I/61 žiadame terén uviesť do 
pôvodného stavu. 

8. Ak počas realizácie stavby bude nutné obmedzenie cestnej premávky na cesty I/61, je 
potrebné pracovisko označiť dopravným značením odsúhlaseným príslušným PZ ODI. 

9. Po realizácii stavby žiadame FTTH kábel v miestnych križovaniach geodeticky 
zamerať a zdokumentované zameranie doručiť našej organizácii. 

10. Dotyk navrhovanej trasy FTTH kábla (zemnej aj nadzemnej trasy) je potrebné 
odsúhlasiť aj s vlastníkom dotknutých miestnych obslužných komunikácii. 

 
− Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a PK stanovisko č. OU-ZA-OCDPK-2018/ 

020006/4/SUB z 14.05.2018 povoľuje podľa § 11 cestného zákona a podľa § 16 vyhlášky 
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty č. I/61 v km cca 175,258 – 
175,376 (kumul.), so súhlasom Okresného riaditeľstva PZ, Okresný dopravný inšpektorát 
Žilina zo dňa 02.05.2018, podľa § 11 ods. 6 cestného zákona, žiadateľovi spoločnosti 
PAMATEL s.r.o., Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica a na základe stanoviska 
Slovenskej správy ciest IVSC Žilina pri dodržaní nasledovných podmienok: 
1. Povolením výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty č. I/61 sa 

povoľuje výhradne realizácia stavby ,, INS_FTTH_Bytča_Hrabové ” v zmysle 
predloženej projektovej dokumentácie, z 07/2017, vypracovanej zodpovedný 
projektant Ing. Soják. 

2. Žiadateľ zabezpečí, aby počas prác nebola ohrozená plynulosť a bezpečnosť premávky 
na ceste č. I/61. 
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3. Žiadateľ bude v priebehu realizácie prác dodržiavať platné predpisy súvisiace 
s vykonaním prác, technické normy, a tak isto predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia všetkých osôb na pracovisku. 

4. Žiadateľ zabezpečí, aby počas realizácie prác súvisiacich s realizáciou stavby 
v dotknutom území nedošlo k poškodeniu cesty č. I/61 ani jej súčastí mimo rozsahu 
projektovej dokumentácie. V prípade vzniku škody na majetku SSC IVSC ZA, je 
žiadateľ povinný túto skutočnosť oznámiť SSC IVSC ZA, a bezodkladne zabezpečiť  
odstránenie škody na vlastné náklady, prípadne prekonzultovať spôsob a postup pri 
odstránení škody. 

5. Žiadateľ je zodpovedný aj za prípadné škody na majetku spôsobené tretím osobám, 
ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby v cestnom ochrannom pásme. 

6. Žiadateľ nesmie v cestnom ochrannom pásme umiestňovať iné stavby, zariadenia, 
prípadne vykonať takú úpravu povrchu pôdy, ktorá by zhoršila rozhľadové pomery 
v predmetnom úseku cesty, prípadne sťažovali údržbu cesty č. I/61. 

7. Prácami na predmetnej stavbe sa nesmie priamo alebo nepriamo obmedziť premávka 
na ceste I/61. V prípade, ak by takáto situácia hrozila, je nutné vykonať potrebné 
opatrenia na jej odvrátenie a v prácach pokračovať až po obstaraní potrebných 
príslušných povolení cestného správneho orgánu na obmedzenie cestnej premávky. 

8. Pri výstavbe je potrebné zrealizovať opatrenia na zabránenie možného vzniku škôd 
z titulu prevádzky a údržby štátnej cesty č. I/61 ako aj opatrenia proti hluku, emisiám 
a vibráciám. Nie je možné si následne nárokovať realizáciu opatrení na elimináciu 
nepriaznivých účinkov, pretože negatívne vplyvy sú v čase realizácie stavby známe. 

9. Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty žiadateľ zabezpečí, aby stavbou narušený 
terén bol uvedený do pôvodného stavu. 

10. Začiatok a ukončenie prác na ceste č. I/61a v jej ochrannom pásme žiadateľ vopred 
oznámi zamestnancovi SSC IVSC ZA Ing. Bakaľa, +421 41 507 4622 a bude sa riadiť 
pokynmi povereného pracovníka. 

11. Za dodržanie podmienok v tomto povolení zodpovedá za žiadateľa  - spoločnosť 
PAMATEL s.r.o., t.č. +421 910 227 187 a za investora – spoločnosť Slovak Telekom 
a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

12. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku SSC IVSC ZA list. č. 
SSC/6690/6470/2018/8139 zo dňa 22.03.2018. 

13. V prípade zmeny dokumentácie žiadateľ predloží novú žiadosť. 
14. OR PZ, ODI Žilina má právo stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 

podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo 
verejný záujem. 

 
− Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory B. Bystrica záväzné stanovisko č. CPBB-OTS-

2017/000319-352 z 07.08.2017 - bez pripomienok. 
 
− Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzné stanovisko č. KPUZA-2017/18464-

2/66849/KOP zo 30.08.2017: 
− termín začatia výkopových prác písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred KPÚ Žilina, 

ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska 
výskytu možných archeologických nálezov,   

− ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej 
povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného 
materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo 
kostrových  
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pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému  pamiatkovému  úradu 
Žilina najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

 
− OR HaZZ Žilina vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-1183-001/2017 z dňa 08.09.2017 bez 

pripomienok. 
 
− Orange Slovensko, a.s. v zast. Michlovský s.r.o. UC2 – údržbové centrum Banská 

Bystrica č. BB-2978/2018 z 05.12.2018 – V záujmovom území dôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Pri realizácii je 
treba dodržať podmienky v tomto vyjadrení, rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange, 
križovanie vykonať popod PTZ Orange a v mieste križovania PTZ Orange uložiť do 
chráničky, ďalšie podmienky budú stanovené pri vytýčení po posúdení situácie v teréne. 

 
− Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Banská Bystrica č. ASMdpS-1- 

1470/2017 z 04.09.2017 súhlasí s podmienkou: Stavbou nezasahovať do objektov 
mostných telies. V mieste plánovanej stavby sa nenachádzajú iné inž. siete vojenskej 
správy. Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom 
resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby je potrebné požiadať o nové 
záväzné stanovisko.  

 
− Mesto Bytča, odd. výstavby a ŽP, úsek ochrany prírody a ŽP č. 14139/2017 – VaŽP zo 

dňa 04.09.2017:  
− v prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín a krovín postupovať 

v zmysle § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších 
predpisov,  

− výkopová zemina, resp. ďalší stavebný odpad bude zhodnotený alebo zneškodnený na 
riadenej skládke a bude s ním nakladané v zmysle zákona č. 79/215 Z.z. o odpadoch 
v znení neskorších predpisov,  

− budú dodržané príslušné VZN mesta Bytča na úseku odpadového hospodárstva 
a udržiavanie čistoty na území mesta,  

− toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenia a rozhodnutia príslušných orgánov 
štátnej správy. 

 
− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie  č. 

OU-BY-OSZP-2017/000549-2/Uri zo 04.09.2017: predmetná stavba je z hľadiska 
ochrany vodných pomerov možná. 

 
− TES Media s.r.o. vyjadrenie zo dňa 15.04.2019, v navrhovanej trase sa nachádza káblový 

rozvod televízie a internetu mesta Bytča. Zároveň Vás upozorňujeme, že väčšina 
podzemných vedení káblového televízneho rozvodu (KTR) Bytča nie je správne uložená 
a označená, preto v okolí zaznačenej trasy KTR je nutné kopať ryhy ručne, bez použitia 
strojných mechanizmov. 

 
− Mesto Bytča ako cestný správny orgán č. 5794/2019-VaŽP zo dňa 29.04.2019 – 

Informujeme Vás, že stanovisko k pripravovanej stavbe Vám bolo poskytnuté Mestom 
Bytča zo dňa 07.09.2017 č. VaŽPO/11664/2017 a ostáva v platnosti. Z dôvodu zmeny 
trasy  
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na výkrese K2 ste požiadali opäť Mesto Bytča o vyjadrenie k uvedenej stavbe. Mesto 
Bytča, ako príslušný cestný správny orgán nemá námietky k uvedenej zmene trasy. 
 

− Technické služby mesta Bytča vyjadrenie zo dňa 10.04.2019: Po celej trase sa nachádza 
sieť verejného osvetlenia, vedená vzduchom. 
 

2. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona: 
Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 
3. 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.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený 
účel. 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 predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, 
na základe žiadosti navrhovateľa. 
 

4. Pred zahájením stavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné 
vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavby je nutné 
dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení 
technického vybavenia územia, ako aj  podmienky stanovené  správcami inžinierskych 
sietí. 
 

5. Dodržať stanoviská dotknutých orgánov v zmysle § 140b stavebného zákona. 
 

6. Stavebník je povinný po ukončení všetkých prác s predmetnou stavbou uviesť 
nehnuteľnosti (pozemky dotknuté navrhovanou stavbou) do pôvodného stavu 
zodpovedajúcemu predchádzajúcemu stavu a účelu. 
 

7. Podmienky uvedené v územnom rozhodnutí č. VaŽP/301/2018 Há dňa 02.07.2018, 
právoplatné dňa 09.08.2018, ktorých sa zmena netýka, zostávajú platné v plnom znení.  

 
 

O d v ô d n e n i e 
 
 

Navrhovateľ podal dňa 26.04.2019 na stavebný úrad návrh na vydanie zmeny 
územného rozhodnutia na umiestnenie stavby ,, INS_FTTH_Bytča_Hrabové ,, na pozemkoch 
v katastrálnom území Hrabové, okres Bytča. 

 
Stavebný úrad listom č. VaŽP/334/2019 Kyt dňa 20.05.2019 v zmysle § 36 ods. 4 

v nadväznosti na § 41 ods. 1. stavebného zákona oznámil začatie zmeny územného konania 
dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania verejnou vyhláškou, nakoľko sa jedná o 
inžiniersku líniovú stavbu a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho 
pojednávania a súčasne určil lehotu účastníkom konania a dotknutým orgánom na uplatnenie 
námietok a pripomienok a upozornil, že na neskoršie podané námietky a pripomienky sa 
neprihliadne. 
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Stavebný úrad posúdil uvedený návrh na zmenu územného rozhodnutia v časti, v 
ktorej sa zmena týka a usúdil, že uvedenou zmenou nebude zasiahnuté do vlastníckych alebo 
iných práv účastníkov konania. Stavebnotechnické riešenie predmetnej stavby je navrhnuté 
tak, aby bola dodržaná podmienka len nevyhnutného zásahu do vlastníckych práv vlastníkov 
dotknutých nehnuteľností, s povinnosťou po ukončení prác uviesť nehnuteľnosti do 
pôvodného stavu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu stavu a účelu. 
 

Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v 
rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného 
konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný 
úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, 
ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote 
svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 
záujmov súhlasí. 

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 stavebného zákona stavebný úrad v územnom 
konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska 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. 
 

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. 
 K návrhu boli priložené vyjadrenia dotknutých orgánov podľa § 126 stavebného 
zákona.  Tieto vyjadrenia sú uvedené vo výroku rozhodnutia a podmienky z nich vyplývajúce 
sú pre navrhovateľa záväzné v celom rozsahu. Dotknuté orgány ktoré boli vyrozumené o 
začatí zmeny územného konania v určenej lehote neoznámili svoje stanovisko k navrhovanej 
stavbe.  

 
V súlade s ust. § 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 
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Stavebný úrad posúdil návrh na zmenu umiestnenia stavby podľa § 41 stavebného 
zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, 
resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Návrh vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

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 

 
 
 
 
 
 

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 lehoty je dňom doručenia. 
 
 
Vyvesené od:    Vyvesené do:    Dátum zvesenia: 
                                                                                       
21.06.2019                                          07.07.2019                                              08.07.2019 
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Doručí sa: 
 

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení PAMATEL s.r.o. – 
Vladimír Sojak, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica 

2. Účastníkom územného konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 
42 ods.2 stavebného zákona spôsobom podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku 

3. Spis 
 
 
Na vedomie: 
 

1. SPP-Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/6, 825 19 Bratislava 26 
2. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
3. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 04 Žilina 
4. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 1404, 014 01 Bytča 
5. Energotel a.s., prev. Jána Milca 44,010 01 Žilina 
6. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča 
7. OR PZ SR - ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina 
8. Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča 
9. Žilinský samosprávny kraj , Odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 

011 09 Žilina 
10. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, IVSC Žilina, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 

Žilina 
11. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 
12. Okresný úrad Žilina, Odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 01 Žilina 
13. Ministerstvo vnútra SR-Centrum podpory, Oddelenie telekomunikačných služieb, 

9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica 
14. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
15. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
16. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 

Banská Bystrica 
17. Ministerstvo obrany SR – SNMaV, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 
18. Mesto Bytča, orgán ochrany prírody 
19. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
20. TES MEDIA s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina 
21. Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 01 Bratislava  
22. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
23. Mesto Bytča, zastúpené primátorom 
24. Mesto Bytča, cestný správny orgán 
25. Mesto Bytča ako vlastník spoločnosti KTR Bytča s.r.o., Nám.SR č.1, 014 01 Bytča 
26. COMP – SHOP s.r.o., S. Sakalovej 150, 014 01 Bytča 
27. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 
28. Spis 

 


