
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 
 
 
Vec: Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby 
 
 
 Vlastník stavby: PC Popper s.r.o., Vysoká nad Kysucou 524, 023 55 Vysoká nad 
Kysucou dňa 03.07.2019 podal a dňa 09.09.2019 doplnil na stavebnom úrade žiadosť 
o povolenie na odstránenie stavby: 
 
 

,, Časť stavby Fľaškovňa súp. č. 1239, vnútorné priečky a obvodové murivo stavby 
Fľaškovňa súp. č. 1239, budova kancelárske priestory súp. č. 1241 a budova ľadovňa 

súp. č. 1475 ” 
                                                                
 
na pozemkoch parc. č. 1104/30, 1104/2, 1104/3, 1104/23 KN C v k.ú. Veľká Bytča. 
 
− pozemok parc. č. 1104/2 KN C – Fľaškovňa súp. č. 1239 – vnútorné priečky a obvodové 

murivo, 
− pozemok parc. č. 1104/3 KN C – budova kancelárske priestory súp. č. 1241, 
− pozemok parc. č. 1104/23 KN C – Ľadovňa súp. č. 1475, 
− pozemok parc. č. 1104/30 KN C – časť budovy Fľaškovňa súp. č. 1239 (uvedená parcela 

vznikla na základe geom. plánu). 
 
Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o odstránení stavby. 
 
 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, v zmysle § 90 ods. 1 
stavebného zákona v nadväznosti na § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) oznamuje začatie konania o odstránení stavby. 
 Podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku dáva stavebný úrad účastníkom konania 
príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu 
rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy a námietky najneskoršie na ústnom pojednávaní, ktoré sa 
uskutoční dňa 
 

11.10.2019 o 09:00 hod. 
 
na mieste: na adrese úradu uvedenej v záhlaví, č. dverí 2 (prízemie). 
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Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese 
uvedenej v záhlaví) v dňoch pondelok, utorok od 8.00 do 15.00 hod., v stredu od 8.00 do 
15.30 hod. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc. 
 
 
        Ing. Miroslav Minárčik 
              primátor mesta 

 
 
 
 

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: 
24.09.2019                                         09.10.2019                                          10.10.2019 
 
 
 

 

 

 

 

Doručí sa: 
 

1. OC Popper s.r.o., Vysoká nad Kysucou 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou 
2. Účastníkom konania (§ 97 ods. 1 stavebného zákona) sa oznámenie doručuje verejnou 

vyhláškou. 
3. Spis 

 
 
Ďalej sa pozývajú: 
 

1. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
2. SPP – D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 
6. Mesto Bytča, cestný správny orgán  
7. Ing. Monika Balúchová, Sládkovičova 227/7, 014 01 Bytča 
8. Ing. Milan Kalaš, Sládkovičova 228, 014 01 Bytča 


