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V E R E J N Á   V YH L Á Š K A 
 

ROZHODNUTIE  O  PREDĹŽENÍ  PLATNOSTI  STAVEBNÉHO 
POVOLENIA 

 

 

 Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, 
stavebný zákon ”) a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka 
Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 v zastúpení Statel 
spol. s.r.o., Kollárova č. 85, 036 01 Martin, IČO: 36 387 223 zo dňa 15.07.2020 o predĺženie 
platnosti stavebného povolenia č. VaŽP/416/2018 Há zo dňa 24.09.2018, právoplatné dňa 
30.10.2018, na stavbu: 

 

„ ZS a RR bod Bytča, Družstevná “ 

 

Telekomunikačný stožiar 

Elektrická NN prípojka 

Oplotenie 

 

na pozemkoch parc. č. 2200/114 KN C a 220/124 KN C (odčlenená z pozemku parc. č. 
2200/114 KN C ) v k.ú. Veľká Bytča, okres: Bytča. 
 

 V zmysle § 67 a § 69 stavebného zákona v nadväznosti na § 46 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, Mesto Bytča, ako 
príslušný stavebný úrad takto rozhodol: 
 

predlžuje 

 

platnosť stavebného povolenia č. VaŽP/416/2018 Há zo dňa 24.09.2018, právoplatné dňa 
30.10.2018, na stavbu: „ ZS a RR bod Bytča, Družstevná “ Telekomunikačný stožiar, 
Elektrická NN prípojka, Oplotenie na pozemkoch parc. č. 2200/114 KN C a 220/124 KN C 

(odčlenená z pozemku parc. č. 2200/114 KN C ) v k.ú. Veľká Bytča, okres: Bytča 

 

do 31.12.2022. 
 

 Podmienky k uskutočneniu stavby a podmienky vyplývajúce zo stanovísk 
dotknutých orgánov uvedené v stavebnom povolení č. VaŽP/416/2018 Há zo dňa 
24.09.2018, právoplatné dňa 30.10.2018 zostávajú v platnosti. 
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 V zmysle § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení 
platnosti stavebného povolenia záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. 
 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli vznesené. 
 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Stavebník podal dňa 15.07.2020 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 
VaŽP/416/2018 Há zo dňa 24.09.2018, právoplatné dňa 30.10.2018 na stavbu uvedenú vo 
výroku tohto rozhodnutia. V žiadosti stavebník uviedol nasledovný dôvod pre predĺženie: 
,,Z dôvodu zmien v koncepcii štruktúry verejnej elektronickej komunikačnej sieti Slovak 
Telekom a.s. žiadame o predĺžiť predmetné stavebné povolenie o 2 roky ”. 
 

 Stavebný úrad listom dňa 20.10.2020 v zmysle § 61 a § 69 stavebného zákona 
v nadväznosti na § 18 správneho poriadku oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom 
začatie konania o predĺžení platnosti uvedeného stavebného povolenia verejnou vyhláškou, 
nakoľko sa jedná o líniovú stavbu. 
 

 Stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a stanovil lehotu 

účastníkom konania a dotknutým orgánom na uplatnenie pripomienok a námietok 
s upozornením, že na neskôr vznesené pripomienky a námietky nebude prihliadať. 
 

 Na uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie č. VaŽP/416/2018 Há zo dňa 
24.09.2018, právoplatné dňa 30.10.2018. Všetky podmienky uvedené v tomto stavebnom 

povolení, zostávajú v pôvodnom znení a taktiež nedochádza k zmene umiestnenia predmetnej 

stavby. 

 

 V zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do 
stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad 
v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 
 

 Námietky účastníkov konania: V stanovenej lehote neboli vznesené a taktiež nebolo 
oznámené stanovisko dotknutého orgánu štátnej správy.  
 

 Stavebný úrad v súlade s ust. § 67 a § 69 stavebného zákona a ustanoveniami zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, preskúmal podanie, pričom 
zistil, že so stavbou k dnešnému dňu nebolo začaté, zároveň posúdil dôvody, pre ktoré nebola 
stavba začatá a keďže predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali 

nezmenené, najmä zostali v platnosti stanoviská dotknutých orgánov, vyhovel žiadosti 
o predĺženie platnosti stavebného povolenia. Na základe uvedeného stavebný úrad posúdil, že 
v rámci konania neboli zistené žiadne nové skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na pôvodné 
stavebné povolenie resp. jeho podmienky.  
 

 Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili predĺženiu platnosti 
stavebného povolenia a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
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P o u č e n i e 

 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa 
doručenia na Mesto Bytča (Mestský úrad v Bytči), Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 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 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, položky 60a ods. a) 1. Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto 
rozhodnutia vyrubený správny poplatok 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: 08.12.2020     Dátum zvesenia: 28.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 
 

1. Statel spol. s.r.o., Kollárova č. 85, 036 01 Martin, IČO: 36 387 223 

2. Účastníkom konania sa uvedené rozhodnutie o predĺženie platnosti stavebného 
povolenia doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 stavebného zákona podľa 
§ 26 ods. 2 zákona o správnom konaní. 

3. Spis 
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Na vedomie: 

 

1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

2. SPP – D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 

3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

4. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

5. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča 

6. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 

7. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

8. Marián Fuček, Svederník č. 172, 013 32 Svederník 

9. Viliam Buday, Tatranská č. 302/20, 017 01 Považská Bystrica 

10. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

11. MDVaRR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, 
Hviezdoslavova č. 48, 010 01 Žilina 

12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 
č. 7, 974 31 Banská Bystrica 

13. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok č. 104, 014 01 Bytča 

14. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory B. Bystrica, Ul. 9. mája č. 1, 974 86 Banská 
Bystrica 

 

 


