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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
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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, IČO: 36672297 
 

podal dňa:   06.06.2019 
 
návrh na územné rozhodnutie 
 
na stavbu: ,, SKV Bytča – Hliník, ul. ČSM – rekonštrukcia 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 
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 – Hliník, ul. ČSM – rekonštrukcia vodovodu ” 
 
druh stavby:  líniová, vodná stavba 
 
charakter stavby: trvalá, inžinierska 
 
ako líniovej inžinierskej stavby na pozemkoch parc. č. KN C (KN E): 1011 (923/1), 589/1, 
589/3, 1019/1 (950/1), 591, 988/1 (935/1), 990/1 (923/3, 936/1), 1026/1, 1020/1 (936/101, 
936/3), 1025, 1027, 991/1  v katastrálnom území Hliník nad Váhom, okres: Bytča. 
 
 
1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto 

podmienky: 
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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 a krajiny č. vyjadrenia OU-BY-OSZP-
2019/000184-2/Cur zo dňa 11.02.2019: Súhlasí bez pripomienok. 

 
Popis stavby: 
 
SO 01.1 Rekonštrukcia vodovodu 
V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybudovaním nového potrubia z tlakových rúr HDPE PE 
100 RC SDR 17 PN 10 D110 x 6,6 o celkovej dĺžke 500 m, ktoré bude vedené v súbehu 
s existujúcim potrubím v jeho blízkosti. Trasa vodovodu je vedená po ľavej strane v smere od 
Hliníckej ulice, pri objekte COOP Jednota vodovod prekríži Prašnický potok v pretlačenej 
chráničke D219x8, o dĺžke 7,20 m a ďalej pokračuje v kraji miestnej komunikácie v súbehu 
s existujúcim vodovodom až po koniec rekonštrukcie. Na potrubí sú navrhnuté tri podzemné 
hydranty a jeden nadzemný hydrant. 
 
SO 01.2 Rekonštrukcia vodovodných odbočiek 
Nové vodovodné odbočky sú navrhnuté navŕtavacím odbočkovým ventilom s predĺženou 
odbočkou a objímkou (DAV  KIT), ktoré sa prepoja s existujúcimi prípojkami dvoma 
spôsobmi:  
- v prípade existujúcej prípojky z rPE je uvažovaná priemerná dĺžka odbočky 1,0 m a nové 
potrubie sa prepojí s existujúcim potrubím, 
v prípade existujúcej prípojky z oceľových pozinkovaných rúr je dĺžka odbočky určená až po 
hranicu pozemku (resp. VŠ). Prepoj na existujúcu prípojku bude prechodovou mosadznou 
spojkou. Dimenzia nových prípojok zostáva ako je pôvodná dimenzia ¾´´ alebo 1´´. 
Vodovodné odbočky sú navrhnuté samostatne pre každý rodinný dom. Celkový počet odbočiek 
je 41 ks – z toho uložených v pretláčaných chráničkách popod MK a potok – 8ks, celkový 
počet pretláčaných chráničiek HDPE  RC  D110 – 5 ks. Celková dĺžka odbočiek je 190,7 m. 
 
Stavba je rozdelená na stavebné objekty: 
SO 01.1 Rekonštrukcia vodovodu 
SO 01.2 Rekonštrukcia vodovodných odbočiek 
 
b) polohové umiestnenie stavby: 

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby v M 1:500 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 ŽP, úsek štátnej vodnej správy č. 

vyjadrenia OU-BY-OSZP-2019/000199-2/Uri zo dňa 22.02.2019: Uvedená stavba je 
možná za splnenia nasledovných podmienok: 
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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. V prípade, že stavebník realizovať stavbu na pozemkoch, ktorých nie je vlastníkom, 
je potrebné doložiť doklad, že k pozemku má 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 so správcom vodného toku a jeho prípadné podmienky a pripomienky 
budú zapracované v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 

 
− Okresný úrad Bytča odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva č. 

OU-BY-OSZP-2019/000177-2/Cur zo dňa 11.02.2019: dodržať všetky podmienky 
uvedené v danom stanovisku. 
 

− Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii vyjadrenie 
č. OU-ZA-OCDPK-2019/016699/2/SUB zo dňa 12.04.2019: súhlasí s uvedenou 
stavbou za dodržania všetkých podmienok uvedených v tomto stanovisku. 
 

− Slovenský vodohospodársky podnik š.p., O.z. Piešťany vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 
2487/2019/02 zo dňa 05.03.2019: dodržať všetky podmienky uvedené v danom 
stanovisku. 

 
− Mesto Bytča, cestný správny orgán stanovisko č. 1931/2019 zo dňa 22.02.2019: 

Informujeme Vás, že mesto Bytča v roku 2017 po vybudovaní verejnej kanalizácie 
investovalo do asfaltového povrchu na uvedenej miestnej komunikácií v Hliníku nad 
Váhom, nemalé finančné prostriedky a z toho dôvodu listom č. 7430/2018 zo dňa 
13.06.2018 nesúhlasilo s realizáciou uvedenej stavby z dôvodu narušenia nového 
asfaltového krytu vozovky. Vzhľadom na situáciu častých porúch na vodovodnom 
potrubí, mesto Bytča nemá námietky proti navrhovanému zámeru, avšak požaduje 
prehodnotiť odsúhlasenie stavebných prác na uvedenú stavbu, pokiaľ by sa dalo 
šetrným spôsobom napr. pretlakom po etapách, tak aby bolo čo najmenej porušený nový 
kryt vozovky už aj z dôvodu verejnej mienky občanov tejto mestskej časti. 
 

− Michlovský s.r.o. UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica vyjadrenie č. BB-
1447/2018 zo dňa 01.06.2018: V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 

 
− Slovak Telekom a.s. Bratislava č. stanoviska 6611915331 zo dňa 31.05.2019: 

V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (SEK) 
spoločností Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.  
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok  
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určených stavebným úradom Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať 
všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku. 
 

− Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, vyjadrenie č. 4600043733 zo dňa 13.07.2018: 
V záujmovom území sa nachádzajú nadzemné vzdušné NN vedenia a podperné body. 
Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle 
zákona a bezpečné vzdialenosti podľa príslušnej normy. 
 

− OR HaZZ Žilina  vyjadrenie č. ORHZ-ZA1-909-001/2018 zo dňa 06.07.2018: súhlasí 
bez pripomienok. 
 

− Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vyjadrenie 43/2019/SC ŽSK – 25 zo 
dňa 31.01.2019:  dodržať všetky podmienky uvedené v danom stanovisku v bodoch 1. 
až 11. 
 

− Okresné riaditeľstvo PZ – ODI Žilina vyjadrenie č. ORPZ-ZA-ODI1-9-203/2018 zo 
dňa 26.06.2018: dodržať všetky podmienky uvedené v danom stanovisku. 
 

2. Nakoľko sa jedná o vodnú stavbu v zmysle zákona č. 364/2004 vodný zákon podlieha 
povoleniu príslušného špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného  zákona. 
 

3. Rozsah projektovej dokumentácie k návrhu na vydanie stavebného povolenia : 
Stavebník predloží žiadosť o stavebné povolenie s projektovou dokumentáciou stavby 
podľa § 8 a 9 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona so zapracovanými podmienkami a požiadavkami uvedenými vo 
vyjadreniach dotknutých orgánov k územnému rozhodnutiu. 
 

4. Nakoľko predmetná stavba križuje vodný tok, je potrebné dokumentáciu stavby odsúhlasiť 
so správcom vodného toku a jeho prípadné podmienky a pripomienky budú zapracované 
v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 
 

5. Pri realizácii predmetnej stavby v blízkosti miestnej komunikácie parc. č. 990/1 
a 990/2 KN C žiadame práce realizovať výlučne pretlakom, resp. viesť práce 
v zelenom páse. Zásah do vozovky miestnej komunikácie je vylúčený. 
 

6. Po ukončení prác uviesť všetky pozemky dotknuté stavbou do pôvodného stavu. 
 

7. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na 
zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov. 
 

8. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné 
vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov  
je nutné dodržať príslušné normy STN alebo  EN o križovaní a priestorovej úprave  vedení 
technického vybavenia územia, ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí. 
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9. Dodržať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov podľa § 140b 
stavebného zákona. 
 

10. Uvedená stavba bude realizovaná výhradne bez zásahu do telesa štátnej cesty č. II/507. 
 

11. V prípade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky miestnej 
komunikácie parc. č. 990/1 a 990/2 KN C a štátnej cesty II/507, je investor povinný 
zabezpečiť vyčistenie vozovky bezprostredne po jej znečistení. 
 

12. 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 požaduje byť prizvaný k stavebnému konaniu. 
 

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

14. 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 06.06.2019 podal na stavebný úrad návrh na vydanie územného 
rozhodnutia na umiestnenie stavby:  ,,SKV Bytča – Hliník, ul. ČSM – rekonštrukcia 
vodovodu”. 
 
Stavba je rozdelená na stavebné objekty: 
SO 01.1 Rekonštrukcia vodovodu 
SO 01.2 Rekonštrukcia vodovodných odbočiek 
 
 Stavebný úrad listom č. VaŽP/374/2019 Kyt zo dňa 25.07.2019 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 22.08.219 s upozornením, že námietky je možné uplatniť 
najneskôr na ústnom pojednávaní, že na neskôr vznesené námietky sa nebude prihliadať. 
 
 Na konaní dňa 22.8.2019 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.  
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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. 

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 dotknutých orgánov 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.  
 
 Stavebný úrad pri rozhodovaní vychádzal z projektovej dokumentácie doloženej 
k návrhu na vydanie umiestnenia stavby, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle 
zákona. Z priložených stanovísk dotknutých orgánov (Stredoslovenská distribučná a.s., 
Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Michlovský s.r.o. UC2 – údržbové centrum 
Banská Bystrica, Mesto Bytča, ako príslušný orgán cestný správny orgán, OR HaZZ Žilina, 
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., O.z. Piešťany, Slovak Telekom a.s. Bratislava, 
Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii, Správa ciest Žilinského 
samosprávneho kraja, Okresné riaditeľstvo PZ – ODI Žilina). Súčasne stavebný úrad posúdil 
uvedený zámer v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok, najmä vyhlášky MŽP 
SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a taktiež posúdil uvedený zámer 
v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie. 
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 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.  
 
 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, 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 Minár čik 
               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.  
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 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: 
05.11.2019 
 
 
 
 
 

 
 

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 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 


