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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/347/2019 Kyt               Vybavuje: Ing. Kytka               Bytča: 06.08.2019 

  041 / 507 39 16 
 
 

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, IČO: 36672297 
 

podal dňa:   10.05.2019 
 
návrh na územné rozhodnutie 
 
na stavbu: ,, Bytča – Družstevná ulica, rozšírenie vodovodu – I. etapa ” 
 
 

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 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:  ,, Bytča – Družstevná ulica, rozšírenie vodovodu – I. etapa ” 
 
druh stavby:  líniová, vodná stavba 
účel stavby:  rozšírenie vodovodu 
 
charakter stavby: trvalá, inžinierska 
 
ako líniová stavba na pozemkoch parc. KN-C č. 2180/4, 2179, KN – E 3493/2 v katastrálnom 
území Veľká Bytča. 
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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-2019/000574-2/Cur 
zo dňa 02.08.2019: Na základe predloženej žiadosti, PD a priložených podkladov Vám 
oznamujeme, že k projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na vyššie 
uvedenú stavbu z hľadiska ochrany vôd tunajší úrad už vydal záväzné OU-BY-OSZP-
2015/000181-2/Cur zo dňa 10.02.2015. Nakoľko nedošlo ku zmene projektovej 
dokumentácie a podklady pre posúdenie zostávajú nezmenené, tunajší úrad trvá na 
pôvodnom záväznom stanovisku OU-BY-OSZP-2015/000181-2/Cur zo dňa 10.02.2015: 
súhlasí s realizáciou uvedenej činnosti za dodržania podmienok: 

 
− Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená ma určenú skládku, 

v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti vodných tokov, mokradí,... 
a nebude umiestňovaná na nelesné plochy mimo intravilánu. 

 
Popis stavby: 
 
Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu k novej zástavbe rodinných domov na 
severnom okraji Bytče, na Družstevnej ulici za areálom bývalého poľnohospodárskeho 
družstva. Navrhovaný vodovod bude napojený na verejný vodovod OC DN100 mm, ktorý je 
v správe Severoslovenských vodární a kanalizácií a.s. Žilina. V rámci stavby sa vybuduje 
138,0 m vodovodného potrubia HDPE, PE 100, 110 x 6,6 mm, SDR 17 a 1 ks podzemný 
hydrant DN80. Stavenisko sa nachádza v k.ú. Veľká Bytča. 
 
Stavba je rozdelená na stavebné objekty: 
SO 01 – Rozšírenie vodovodu 
 
Vodovod sa bude realizovať v miestnej komunikácii. 
 
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: 
− Slovenský pozemkový fond vyjadrenie č. SPFZ/016471/2019 zo dňa 08.04.2019: 

súhlasí pri dodržaní nasledovných podmienok:  
− na dotknutých pozemkoch SR bude najneskôr do vydania kolaudačného 

rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri 
nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF, 

− stavebník zabezpečí počas realizácie stavby neobmedzený prístup, prechod 
a prejazd vlastníkom okolitých nehnuteľností, rovnako aj užívateľom pozemkov, 

 



3 
 

− po dokončení stavby bude pozemok SR daný do takého stavu, aby mohol byť 
využívaný na doterajší účel, 

− v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, 
− stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF 

a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý 
pozemok SR previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF 
v nakladaní s dotknutým pozemkom SR, 

− všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými 
nákladovými položkami. 

− súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady žiadateľa 
vyhotovený geometrický plán podľa skutočného zamerania a uloženia stavby. 

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

vyjadrenia OU-BY-OSZP-2019/000545-2/Uri zo dňa 26.07.2019: Na základe 
predloženej žiadosti, PD a priložených podkladov Vám oznamujeme, že k projektovej 
dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu z hľadiska 
ochrany vôd tunajší úrad už vydal záväzné dňa 16.03.2015 pod sp. č. OU-BY-OSZP-
2015/000157-2/Uri. Nakoľko nedošlo ku zmene projektovej dokumentácie a podklady 
pre posúdenie zostávajú nezmenené, tunajší úrad trvá na pôvodnom záväznom 
stanovisku č. OU-BY-OSZP-2015/000157-2/Uri dňa 16.03.2015. 

− Okresný úrad Bytča odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva č. OU-
BY-OSZP-2019/000573-2/Cur zo dňa 02.08.2019: Na základe predloženej žiadosti, 
PD a priložených podkladov Vám oznamujeme, že k projektovej dokumentácii pre 
vydanie územného rozhodnutia na vyššie uvedenú stavbu z hľadiska ochrany vôd 
tunajší úrad už vydal záväzné dňa 10.02.2015 pod sp. č. OU-BY-OSZP-2015/000180-
2/Cur. Nakoľko nedošlo ku zmene projektovej dokumentácie a podklady pre 
posúdenie zostávajú nezmenené, tunajší úrad trvá na pôvodnom záväznom stanovisku 
č. OU-BY- OU-BY-OSZP-2015/000180-2/Cur dňa 10.02.2015. 
 

− Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina č. vyjadrenia A/2015/00175/HŽPZ zo 
dňa 12.03.2015: Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku. 

 
− Mesto Bytča, cestný správny orgán stanovisko č. 620/2019 zo dňa 04.02.2019: 

dodržať podmienky uvedené v stanovisku. 
 

− Slovak Telekom a.s. č. stanoviska 6611912158 zo dňa 02.05.2019 – v záujmovom 
území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii spoločností Slovak 
Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.  
 

− Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, vyjadrenie č. 4600048865/45 zo dňa 
11.12.2018: dodržať podmienky uvedené v stanovisku. 
 

− SPP – D a.s. vyjadrenie č. TD/NS/0128/2019/Šo zo dňa 19.02.2019 – dodržať 
všeobecné a osobitné podmienky uvedené v stanovisku. 
 

− OR HaZZ Žilina vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-442/2015 zo dňa 20.02.2015: súhlasí bez 
pripomienok. 
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2. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona: 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. l ), 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 predlžiť pred uplynutím tejto lehoty, na základe žiadosti 
navrhovateľa. 

 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

 Navrhovateľ dňa 10.05.2019 podal na stavebný úrad návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na umiestnenie stavby:  ,,Bytča – Družstevná ulica, rozšírenie vodovodu – I. 
etapa”. 
 
Stavba je rozdelená na stavebné objekty: 
SO 01 – Rozšírenie vodovodu 
 
 Stavebný úrad listom č. VaŽP/7218/2019 Kyt zo dňa 24.05.2019 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 13.06.2019 s upozornením, že námietky je možné 
uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, že na neskôr vznesené námietky sa nebude 
prihliadať. 
 
 Na konaní dňa 13.06.2019 sa zúčastnili len zástupcovia SEVAK a.s., Bôrická cesta 
1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297. 
 

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 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. 
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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 § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné 

právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo 
rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok 
vyvlastniť. 

 
Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona, verejnou vyhláškou sa oznámi územné 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť 
rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití 
územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční 
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 
lehoty je dňom doručenia. 

 
 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 “ 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.  
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 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 
 
 
 
 
 
 
 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: 
 
12.08.2019                                       27.08.2019                                             28.08.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 
 

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 spôsobom podľa § 
26 ods. 2 správneho poriadku. 

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 04 Žilina 
3. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
4. Mesto Bytča, cestný správny orgán 
5. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča 
6. Mesto Bytča, zastúpené primátorom 
7. RÚVZ Žilina, V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina 
8. Technické služby Mesta Bytča, Hlinická cesta 403/16, 014 01 Bytča 
9. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov č. 1, 014 01 Bytča 
10. Urbárske spolumajiteľstvo pozemkové spoločenstvo, Ul. E. Lániho č. 253/1, 014 01 

Bytča 
11. Slovensky pozemkový fond, Búdková ul. č. 36, 817 15 Bratislava 
12. Spis 


