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

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/575/2019 Kyt                                                    Bytča: 18.06.2020 

 
 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 
 
 
Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
 
v zastúpení: Silvia Sedmáková, K. Kmeťu č. 9, 010 08 Žilina  
 
podal dňa:  29.10.2019 
 
návrh na vydanie územného rozhodnutia 
 
na stavbu:  ,, 5749-Bytča-ul. Švecová: rekonštrukcia TS 289/ts/bytca ” 
 
ako líniovej inžinierskej 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, preskúmal návrh podľa § 
32 - § 40 stavebného zákona a v zmysle § 39 a § 39a ods. 1 stavebného zákona vydáva toto 
 
 

ROZHODNUTIE  O  UMIESTNENÍ  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 
územného rozhodnutia pre stavbu: 
 
názov stavby:  ,, 5749-Bytča-ul. Švecová: rekonštrukcia TS 289/ts/bytca ” 
 
charakter stavby: inžinierska; líniová 

 
na stavebných pozemkoch parc. č. 3507/22, 1386/1, 141/54, 1386/2, 1349, 139/2 KN C v k.ú. 
Veľká Bytča, okres: 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 stanoviska Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, 
úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. stanoviska OU-BY-OSZP-
2019/000628-2/Cur zo dňa 23.09.2019: súhlasí s uvedenou stavbou pri dodržaní 
nasledovných podmienok: 
1. 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). Právoplatné rozhodnutie na výrub drevín bude 
predložené najneskôr pri zahájení stavebných prác. 

2. 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 – invazívne druhy (§ 7 
zákona). 

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

b) požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického 
riešenia stavby s okolitým životným prostredím: 

 
Urbanistické, architektonické, funkčné a stavebno – technické riešenie: 
Dôvodom rekonštrukcie uvedenej stavby je nevyhovujúci stav súčasnej TS 
289/ts/bytca_ul.svecova a súčasne aj riziko možnosti zranenia osôb a nekvalitná distribúcia el. 
energie v danej lokalite.  
 
Členenie stavby: 
PS 01 – Nová kiosková trafostanica MKP 800, 22/0, 4kV, 400 kVA 
SO 01 – VN prípojka 
SO 02 – NN vývody 
 
VN prípojka – Trasa začína odbočením z existujúceho VN vzdušného vedenia č. 289 
z existujúceho stožiara za cestou. Prechádza ponad cestu (39 m) k novému podpernému bodu, 
ktorý nahradí existujúci drevený podperný bod. Z daného bodu vzdušné VN vedenie 
prechádza do zeme 11,0 m popod cestu J. Kráľa. Ďalej pokračuje VN kábel v zelenom páse 
cca 16 m k novej TS. Do káblovej ryhy od TS až po č. domu 706 sa položí chránička pre VN 
kábel uvažovaný do budúcnosti. 
Kiosková trafostanica – TS sa osadí na parc. č. 3507/22 KN C. Pôdorys TS MKP 800 má 
rozmery 1,9 x 2,16 m, takže samotná zaberá plochu 4,104 m2. Predmetný vyčlenený 
a upravený pozemok 31,7 m2 postačuje na prístup a manipuláciu. 
NN vývody – Trasy NN vývodov (W1 – W4) bude vedená od novej TS v zelenom páse po 
roh ulice J. Kráľa. Potom trasa pokračuje v chodníku (38 m). V tomto mieste prekrižuje 
asfaltovú cestu a zaústi do novej rozpojovacej skrine PRIS 8. NN vývod W5 je v súbehu 
v zelenom páse s W1 – W4 po existujúcu skriňu RVO (16 m). NN vývod W6 ide priamo z TS 
na nový JB/10,5/6  
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osadený pri TS a prekrižuje hlavnú cestu izolovaným káblom po exist. JB na druhej strane 
cesty, kde sa spojí s NN sieťou ,,SAHARA”. Skriňa PRIS 8 je osadená na pôvodnej TS. 

 
c) polohové umiestnenie stavby: 

 stavba bude umiestnená umiestnené podľa overeného výkresu situácie stavby 
 dokumentácie pre územné rozhodnutie v M 1:250, ktorá je súčasťou tohto územného 
 rozhodnutia 
 

d) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie: nevyžaduje sa, 
 

e) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 
 

− Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja stanovisko č. 
RR/16698/2019 zo dňa 10.10.2019: Mesto Bytča súhlasí s umiestnením NN a VN 
zemného kábla a rozpojovacou skriňou PRIS8 podľa predloženej projektovej 
dokumentácie s tým, že po ukončení prác budú miestne komunikácie a chodníky 
uvedené žiadateľom do pôvodného stavu na jeho vlastné náklady. Žiadateľ zabezpečí 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a ochranu zdravia chodcov v požadovanom 
úseku prác. žiadateľ sa zaväzuje uvedené podmienky dodržať a súčasne si je vedomý, 
že ich nedodržanie môže mať za následok zrušenie tohto súhlasu. 
 

− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2019/000629-2/Cur zo dňa 23.09.2019: 
Súhlasí pri dodržaní všetkých podmienok uvedených v danom vyjadrení. 
 

− Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy 
vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2019/000623-2/Uri zo dňa 23.09.2019: Realizácia 
uvedenej stavby je možná za dodržania nasledovnej podmienky: 
1. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona – 

vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, 
mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných 
a povrchových vôd a do pôdy alebo neohrozia ich kvalitu. 

 
− Okresný úrad Žilina, odbor CD a PK stanovisko č. OU-ZA-OCDPK-

2019/041736/2/SUB zo dňa 30.09.2019: Dodržať všetky podmienky uvedené v danom 
stanovisku v bodoch 1. – 6. 
 

− Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzné stanovisko č. KPUZA-2019/19684-
2/75822/KOP zo dňa 23.09.2019: Dodržať všetky podmienky uvedené v danom 
stanovisku. 
 

− OR HaZZ Žilina stanovisko č. ORHZ-ZA2-2019/000847-001 zo dňa 24.09.2019: 
Súhlasí bez pripomienok. 
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− Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina záväzné stanovisko č. 
A/2019/03413/HŽPZ zo dňa 20.09.2019: Projekt bol posúdený v zmysle zákona NS 
SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

− Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., O.z. Piešťany  č. CS SVP OZ PN 
1813/2018/2 zo dňa 22.02.2018: Súhlasí bez pripomienok. 
 

− Slovenská správa ciest IVSC Žilina č. stanoviska SSC/1074/2019/6470/30455 zo 
dňa 02.09.2019: S realizáciou uvedenej stavby súhlasíme pri dodržaní nasledovných 
podmienok: 
1. Všetky práce požadujeme vykonávať mimo cestné teleso štátnej cesty I/10. 
2. Počas stavebných prác nesmie dôjsť k narušeniu a poškodeniu odvodňovacieho 

systému štátnej cesty I/10 a jej príslušenstva, k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu 
bezpečnosti cestnej premávky na štátnej ceste I/10 a zároveň nesmie dôjsť 
k znečisťovaniu cestného telesa štátnej cesty I/10. Prípadné znečistenie 
požadujeme okamžite odstrániť. 

3. Doporučujeme realizovať osadenie záchytného bezpečnostného zariadenia na 
ochranu kioskovej stanice spolu s novým podporným bodom od cestnej dopravy. 

4. Zároveň požadujeme, aby chránička bola zameraná porealizačným geom. plánom 
(vrátane prípadného ochranného pásma) a na jeho základe uzatvorená zmluva 
o vecnom bremene s vlastníkom dotknutého pozemku pred kolaudáciou stavby. 
Zmluva o vecnom bremene, ktorá sa uzatvára so správcom majetku štátu je 
odplatná. Tento súhlas sa vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov. 

5. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť min. 3 dni vopred zástupcovi 
majetkového správcu štátnej cesty I/10, ktorého prípadné doplňujúce pripomienky 
a požiadavky požadujeme rešpektovať. Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, 
ktoré vzniknú na cestnom telese alebo na majetku tretích osôb. 

6. Nakoľko uvedená stavba sa dotýka miestnych komunikácii je potrebné vyžiadať 
stanovisko od ich správcu. 

7. Zároveň je potrebné požiadať o vyjadrenie príslušný cestný správny orgán 
a dopravný inšpektorát Žilina. 

 
− Krajské riadite ľstvo PZ v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát stanovisko č. 

KRPZ-ZA-KDI2-54-121/2019 zo dňa 11.10.2019: Dodržať všetky podmienky 
uvedené v bodoch 1. – 4. 
 

− Energotel a.s., prev. Žilina vyjadrenie č. ET/MM19/973 zo dňa 06.08.2019: Uvedená 
stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná 
a.s. Žilina, SE a.s. VE Trenčin a Energotel a.s. Bratislava 
 

− O2 Slovakia s.r.o. stanovisko zo dňa 06.08.2019: V záujmovom území sa siete 
v našej správe nenachádzajú. 
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− Michlovský spol. s.r.o. UC2 – údržbové centrum Banská Bystrica vyjadrenie BB – 
2060/2019 zo dňa 09.08.2019: V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ 
prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. 
 

− Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie č. 6611930023 zo dňa 25.10.2019: 
V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len 
SEK) spoločnosti 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. 
 
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 



0800123777, 
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− 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. 
 

− SPP – D a.s. Bratislava č. vyjadrenia TD/NS/0625/2019/Ki zo dňa 06.09.2019: 
V záujmovom území sa nachádzajú STL plynovody DN80, DN100, DN200 oceľ. 
a plynové prípojky pre ktoré platí ochranné a bezpečnostné pásmo plynárenských 
zariadení. SPP – D a.s. súhlasí s uvedenou za dodržania všetkých podmienok 
uvedených v danom stanovisku. 
 

− UPC Broadband  Slovakia s.r.o. vyjadrenie zo dňa 28.08.2019: V záujmovom území 
sa siete firmy UPC Broadband Slovakia s.r.o. nenachádzajú. 
 

− SEVAK a.s. Žilina vyjadrenie č. O19023143/2019/DJu zo dňa 21.08.2019: záväzné 
súhlasné stanovisko pri dodržaní nasledovných podmienok: 
1. S navrhovanou stavbou súhlasíme. Navrhovaná stavba, podľa jej zákresu bude 

v súbehu a križovaní s verejným vodovodom (VV) vrátane armatúrnych šácht 
a verejnou kanalizáciou (VK) vrátane revíznych šácht. V prílohe Vám zasielame 
situáciu LIDS M 1:1000 so zákresom našich inžinierskych sietí. Upozorňujeme na 
pripravovanú našu stavbu v kolíznom úseku ul. J. Kráľa (rekonštrukcia vodovodu). 
Zosúladiť priebeh prác. Situáciu Vám v prílohe zasielame. 

2. Pred zahájením zemných prác v kolíznom úseku požadujeme priamo v teréne 
vytýčiť VV a VK. Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša organizácia. 

3. Pri realizácii stavebných prác dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri súbehu 
a križovaní sietí, neznižovať krytie potrubia vodovodu. Výkop realizovať ručne. 
Prípadnú kolíziu s inž. sieťami žiadame riešiť samostatne s prevádzkovým 
majstrom. Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako 
porealizačné vyjadrenie. 
 

2. Stavebník predloží žiadosť o stavebné povolenie s projektovou dokumentáciou stavby 
podľa 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. 
 

3. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
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4. Stavebník zabezpečí aby pri prenose zeminy a iných materiálov nedochádzalo 
k znečisteniu priľahlých komunikácii (prachom, nečistotami). Ak dôjde k znečisteniu 
priľahlej komunikácie, stavebník je povinný nečistoty z komunikácie odstrániť. V prípade 
prašnosti zabezpečiť kropenie. 
 

5. Zabezpečiť zosúladenie prác s rekonštrukciou vodovodu v danom území (úseku 
spoločnom), ktorú bude realizovať SEVAK a.s. Žilina 

 
6. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona:                                                                         

Námietky v stanovenej lehote neboli vznesené.  
 

7. 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.  
 

8. 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. 
 

O d ô v o d n e n i e 
 

 Navrhovateľ podal dňa 29.10.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia na 
umiestnenie líniovej inžinierskej stavby ,, 5749-Bytča-ul. Švecová: rekonštrukcia TS 
289/ts/bytca ”. 

 
Stavebný úrad na základe podaného návrhu listom č. VaŽP/575/2019 Kyt zo dňa 

03.02.2019 v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie územného konania 
dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie na deň 
19.02.2019 s upozornením, že námietky k podanému návrhu je možné uplatniť najneskôr na 
ústnom pojednávaní a že na neskôr podané námietky sa neprihliadne. 

 
V zmysle § 36 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. 

 
V zmysle § 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. 
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V stanovenej  lehote dotknuté orgány svoje stanoviská neoznámili. 
 

Ústneho pojednávania sa zúčastnil len stavebník a zástupca Slovenskej správy ciest, IVSC 
Žilina. 

 
 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. 
 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. 
 
 Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa uvedených ustanovení § 37 
stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá stanoveným hľadiskám starostlivosti 
o ŽP, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. 
 
 Stanoviská, ktoré v územnom konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom 
súlade a požiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie 
stavby a na projektovú prípravu stavby. 
 
Mesto Bytča má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu  (ÚPD).  
V zmysle Územného plánu sídelného útvaru Mesta Bytča Zmeny a doplnky č. 4 z roku 2010 
sa pozemky nachádzajú v území ozn. ako O.1 Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou, 
kde v zmysle záväznej časti je rozšírenie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry. 
 
  Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovala osoba odborne spôsobilá 
a v zmysle zákona č. 136/1995 Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe 
a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
 Na základe hore uvedeného a výsledkov územného konania bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
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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. c) 2. Sadzobníka poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia 
vyrubený správny poplatok ako súčet správnych poplatkov vo výške 100 €, ktorý je príjmom 
Mesta Bytče. 

 

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: 23.06.2020      Dátum zvesenia: 09.07.2020 
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Doručí sa: 
 

1. Silvia Sedmáková, K. Kmeťu 9, 010 08 Žilina  
2. Účastníkom územného konania sa rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej 

stavby doručuje verejnou vyhláškou podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona spôsobom 
podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku  

3. Spis  
 

 

 

Na vedomie: 
 

1. Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 04 Žilina 
2. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
5. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 1404, 014 01 Bytča (úsek 

štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany prírody 
a krajiny, úsek štátnej vodnej správy) 

6. Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a regionálneho rozvoja 
7. Okresný úrad Žilina, Odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
8. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina  
9. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
10. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
11. SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 
12. Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
13. Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho č. 26, 012 

23 Žilina 
14. Energotel a.s., prev. Jána Milca 44,010 01 Žilina  
15. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
16. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B.Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 

Banská Bystrica  
17. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
18. Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča  
19. Mesto Bytča, cestný správny orgán 
20. Mesto Bytča, orgán ochrany prírody  
21. COMP-SHOP, s.r.o. S. Sakalovej 150, 014 01 Bytča  
22. spis    

 


