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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  

Číslo: VaŽP/539/2021 Dur                                                              Bytča: 22.11.2021 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

 

 

ÚZEMNÉ  ROZHODNUTIE 

 
navrhovateľ:  Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 

   Žilina 

 

v zastúpení: Enerline, s.r.o., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava IČO 46068201 

 

podal dňa:  30.09.2021 návrh na územné rozhodnutie  

 

na stavbu:   ,, 12881 – Bytča – Hliník nad Váhom - Predĺženie NNK ” 

 

 

Stavebné objekty: 

SO 01 – Predĺženie NNK 

 

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 a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu: 

 

názov stavby:  ,, 12881 – Bytča – Hliník nad Váhom - Predĺženie NNK ” 

 

druh stavby:  inžinierska, líniová 

 

miesto stavby:  parcely č. KN – C 926/1, 816/4 KN C v katastrálnom území Hliník nad 

Váhom, okres: Bytča. 
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účel stavby:  rozšírenie a rekonštrukcia elektrickej energie 

charakter stavby: trvalá, 

 

ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Hliník nad Váhom, okres: Bytča, ku 

ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo; navrhovateľ je oprávnený vykonávať na cudzích 

nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach potrebných na 

zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v zmysle § 11 ods.1 písm. f) a g) zák. č. 251/2012 

Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

1. Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods. 2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto 

podmienky: 

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. OU-BY-OSZP-2021 /000774-002 zo dňa 28.08.2021 pri realizácii 

stavby dodržať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nasledovné 

podmienky: 

 Pri realizácii výkopových prác v blízkosti možných drevín a krovín postupovať tak, aby 

nedošlo k poškodeniu koreňových sústav a k zníženiu ekologických a estetických 

funkcií ich nadzemných častí resp. k ich odumretiu. 

 Ak bude v súvislosti so stavebnými prácami potrebný nevyhnutný a opodstatnený výrub 

drevín a krovín, bude takýto výrub riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z. 

z. Orgánom ochrany prírody, ktorý vydáva súhlas na výrub v zastavanom území obce 

je príslušná obec v zmysle § 69 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z. Dreviny môžu 

byť vyrúbané až na základe právoplatného rozhodnutia. 

 Výkopová zemina bude využitá na terénne úpravy v rámci riešenej stavby alebo bude 

odvezená na určenú skládku, neumiestňovať ju v blízkosti vodných tokov, mokradí a na 

nelesné plochy mimo intravilánu. 

 

Popis stavby: 

Účelom navrhovanej stavby je požiadavka na nové pripojenie v lokalite, kde sa v súčasnosti 

nenachádzajú elektroenergetické zariadenia, ktoré by umožňovali ich pripojenie. 

 

Rozsah stavby: 

Vrezanie novej skrine PRIS č.1 do existujúceho kábla medzi SR č. 4 pri č.d. 396 a PRIS č.1 

Hliník nad Váhom. Rozšírenie NN siete realizované zemným káblom (N)AYY-J 3x240+12 

SM/SM. Montáž rozvodných skríň PRIS č.1, 2 a 3. 

 

polohové umiestnenie stavby: 

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby v M 1:250 dokumentácie 

pre územné rozhodnutie, ktorá je prílohou tohto územného rozhodnutia, 

 

a) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie: nevyžaduje sa, 

 

 

 

 



Strana 3 z 15 

 

b) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov: 

 

Archeologického ústavu SAV v Nitre, číslo vyjadrenia 827/2021-PCh zo dňa 05.08.2021: 

 Na miestach, kde budú realizované plánované zemné práce je potrebné vykonať 

archeologický výskum. 

 Objedná vateľ/realizátor zemných a stavebných prác si pre každú akciu vyžiada 

stanovisko od príslušného krajského pamiatkového úradu. 

 Objednávateľ vytvorí priaznivé podmienky pre uskutočnenie archeologického výskumu 

(umožnenie vstupu na pozemok za účelom obhliadky výkopových prác, záchrany a 

dokumentácie archeologických situácií a nálezov). 

 Realizátor zemných a stavebných prác si v dostatočnom časovom predstihu pred 

začiatkom zemných a stavebných prác, zabezpečí oprávnenú osobu na vykonanie 

výskumu, ktorou je podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 ..Archeologický ústav SAV Nitra: 

iná právnická osoba, ktorá vlastní oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry SR“. 

 Zároveň upozorňujeme na § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z., o 

nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, o čom rozhoduje príslušný Krajský 

pamiatkový úrad. V prípade záchranného archeologického výskumu KPÚ vydáva 

rozhodnutie. 

Energotel, a.s., číslo vyjadrenia 620211849 zo dňa 26.07.2021: 

 V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách je 

žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v 

majetku spoločnosti Energotel a.s. a SSD, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území. 

 Pred realizáciou stavby požadujeme vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. 

Vytýčenie zrealizujeme na základe písomnej objednávky. Ostatné podmienky pre 

vytýčenie sú uvedené na našej web stránke. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo mobil 

0911 775 085, email: vvtycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný 

uviesť registračné číslo žiadosti o vyjadrenie, ktoré je uvedené v záhlaví tohto 

vyjadrenia. 

 Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v 

§66 a §67 Zákona č.610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách, najmä: 

a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy 

podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu, 

b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na 

kontakt vytvcovanie@energotel.sk. 

c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s 

vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú 

odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu 

terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou 

opatrnosťou a bezpodmienečne. nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace 

stroje) vo vzdialenosti najmenej I m (v ochrannom pásme 1.5 m) na každú stranu 

od vyznačenej polohy Vedení. 

d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 

mechanickému poškodeniu, 

e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by 

znemožňovali prístup k Vedeniam. 

f) zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, 

ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým 

zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť, 

g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti 

mailto:vvtycovanie@energotel.sk
mailto:vytvcovanie@energotel.sk
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Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, 

dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení. 

h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia 

a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre). 

i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že 

nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho 

vedomia). 

j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný 

súhlas. 

k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej 

dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na 

adresu sídla spoločnosti Energotel a.s. 

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na 

tel. číslo +421 250 612 200. 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, číslo vyjadrenia KPUZA-2021/16782-2/66717/OPO zo dňa 

13.08.2021: 

 Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, 

napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, 

keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález 

okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň 

po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom. 

 Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska 

všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby. 

 Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a stavebného zákona v prípade zistenia, resp. 

narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za 

vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález krajskému pamiatkovému úradu. Nález sa musí 

ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou 

odborne spôsobilou osobou. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca 

povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho 

proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne 

stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom. Archeologický nález môže 

vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená 

osoba metódami archeologického výskumu. 

 Podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu 

sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej 

samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej 

správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté 

záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení 

právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu 

pamiatkového fondu. 

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o, Orange a.s., BB - 2492/2021, 09.09.2021: nedôjde ku stretu PTZ 

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

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, ODI, vyjadrenie č. ORPZ-ZA-ODI1-13-

214/2021, zo dňa 30.07.2021: 

 Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v Žiline v zmysle § 2 ods. 1, písm. 

j) a § 3 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore súhlasí s projektovou dokumentáciou 

stavby „12881 - Bytča - Hliníka nad Váhom-Predĺženie NNK“ pre vydanie územného 

rozhodnutia a stavebného povolenia stavby. Pred realizáciou stavebných prác žiadame 

predložiť na odsúhlasenie návrh dočasného dopravného značenia. 
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OU Bytča, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového 

hospodárstva, č. vyjadrenia OU-BY-OSZP-2021/000786-002 zo dňa  24.08.2021: 

 Investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie prác 

zaradených podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z.) a odovzdá 

ich len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch (§ 14 ods. 1 písm. 

d) zákona o odpadoch) 

 Výkopová zemina a kamenivo bude využitá na terénne úpravy v rámci predmetnej stavby 

 V prípade využívania odpadov (zeminy a kameniva) na povrchovú úpravu terénu na 

pozemkoch nesúvisiacich s predmetnou stavbou, je potrebné, aby vlastník pozemku, na 

ktorom má dôjsť k spätnému zasypávaniu požiadal príslušný úrad (Okresný úrad v sídle 

kraja) o súhlas na túto činnosť v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch. 

 Doklady o likvidácii odpadu budú uchované u investora stavby a budú súčasťou dokladov 

predložených pri kolaudácii stavby. 

Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, č. vyjadrenia OU-BY-OKR-2021/000807-002 

zo dňa  12.08.2021: 

Po posúdení projektovej dokumentácie. Okresný úrad Bytča odbor krízového riadenia súh1así 

so zámerom uvedeným v projektovej dokumentácií pre stavbu „12881 — Bytča - Hliník nad 

Váhom - Predĺženie NNK". 

Okresný úrad Bytča, odbor životného prostredia, odd. štátnej vodnej správy, číslo vyjadrenia 

OU-BY-OSZP-2021/000781-002 zo dňa  12.08.2021: 

Realizácia predmetnej líniovej stavby „12881 - Bytča - Hliník nad Váhom - Predĺženie NNK“ 

navrhovanej na pozemkoch parcelné čísla KN-C 816/4 a KN-E 926/1 v katastrálnom území 

Hliník nad Váhom je z hľadiska ochrany vodných pomerov m o ž n á za splnenia nasledovnej 

podmienky: 

 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 cestnej dopravy a pozemných komunikácií, číslo vyjadrenia OU-

ZA-OCDPK-20217033268/2/JED zo dňa 11.08.2021: Okresný úrad Žilina, odbor cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií nemá pripomienky k predloženej projektovej 

dokumentácii, nakoľko stavba nebude zasahovať do pozemných komunikácií v našej správe. 

Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, číslo vyjadrenia OÚ-ZA-PLO-

2021/033172/Hra zo dňa 19.08.2021: 

 Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany 

poľnohospodárskej pôdy, nemá námietky k predloženej dokumentácii pre územné 

rozhodnutie a stavebné povolenie stavby ..12881 - Bytča - Hliník nad Váhom - Predĺženie 

NNK“ v kat. území Hliník nad Váhom. vypracovanej spoločnosťou Enerline. s.r.o. v 

07/2021. za podmienky dodržania zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy pri 

nepoľnohospodárskom použití vyplývajúcich z § 12 zákona č.220 2004 Z. z. o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a 

kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. Stavebník je povinný pred začatím vykonávania 

nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si stanovisko orgánu 

ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 18 zákona. V prípade umiestnenia stavby na 

poľnohospodárskej pôde postupujte v zmysle § 17 ods.2, 3 zákona, prípadne § 17 ods. 1.6 

zákona č. 220/2004 Z. z. v zn. nesk. pred. 
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Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, číslo vyjadrenia 98/2021/SC ŽSK č.z.: 2947 zo 

dňa 06.08.2021: Po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie sme zistili, že 

predmetná stavba nezasahuje do ciest v správe SC ŽSK. 

Sevak a.s., číslo vyjadrenia 021029648 DJu zo dňa 26.08.2021: 

 S vydaním ÚR a SP súhlasíme. V existujúcej komunikácii p.č. E 926/1 sa nachádza 

verejný vodovod (VV). Situáciu z LIDS v prílohe zasielame. 

 V kolíznom úseku požadujeme vytýčiť V V. Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša 

organizácia. Vytýčený vodovod v mieste križovania zapracovať do realizačnej 

dokumentácie stavby. Pri realizácii stavby je potrebné prizvať našich pracovníkov zo 

strediska prevádzky vodovodov. Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis 

bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie. 

 Žiadame dodržať ochranné pásmo VV v zmysle zákona 442/2002 § 19. zb.z. 1,5m od 

potrubia VV na obidve strany. V tomto ochrannom pásme nesmie byť osadená žiadna 

pevná trvalá a dočasná stavba (napr. skrine PRIS,VRIS,..). 

 Pri realizácii stavebných prác dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri súbehu a križovaní 

inžinierskych sietí navzájom, neznižovať krytie potrubí. 

SPP-D a.s., číslo vyjadrenia TD/NS/0786/2021/Ki zo dňa 22.08.2021: 

 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je 

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby), v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských 

zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva 

vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne, 

 stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení 

prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-

distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. 

V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na 

Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v 

ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa 

ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, 

 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 

činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 

kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 

rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení, 

 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 

realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení, 

 stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú 

stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako 

„STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej 

ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, 

a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za 

dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie, 

 pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od 

obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu 

VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s 

plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k 

plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou 

sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie 

priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre 

http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
http://www.spp-distribucia.sk/
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uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, 

 v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu 

NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo 

bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný 

predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie 

podmienok na vykonávanie takýchto prác, 

 vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných 

sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, 

 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný 

kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: 

jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého 

plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; 

výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, 

 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia 

s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, 

 stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas 

celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, 

 stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne 

úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne 

terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej 

úrovne terénu, 

 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť 

ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k 

vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže 

pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú 

obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom 

a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona 

o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského 

zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 

a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 

prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z Trestný zákon, 

stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 

Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky 

uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických 

pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02, 

 stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo 

ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, 

 stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 

plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 

6005 a TPP 906 01, 

 v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako 

ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., 

 v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa 

distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby, 

SSD a.s., číslo vyjadrenia 12881 zo dňa 09.07.2021: 

Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD) súhlasí s vydaním povolenia územného / 

stavebného / ohlásenia drobnej stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie 

spracovanej adresátom tohto listu na vyššie uvedenú stavbu. 

mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk
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 Na všetky pozemky v zastavanom území obce dotknuté stavbou vrátane pozemkov 

nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby, žiadame doložiť zmluvy o budúcich 

zmluvách o zriadení vecného bremena. 

 Žiadame, aby v žiadosti o vydanie povolenia stavby a v samotnom právoplatnom 

povolení boli zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov 

nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby. 

 Pri realizácii stavby elektrického vedenia alebo elektroenergetického zariadenia mimo 

zastavaného územia (extravilán) preukazujete v územnom a stavebnom konaní právo k 

pozemku podľa § 139 ods. {1) písm. c) stavebného zákona ako právo vyplývajúce z §-u 

11 Práva a povinnosti držiteľa povolenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. 

 V prípade, že na stavbu bude vyžadované stavebné povolenie SSD neakceptuje žiadnu 

podmienku v právoplatnom stavebnom povolení, ktorá by viazala vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na stavbu majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov do kolaudácie. 

(50/1976 Zb.) 

 Stavbu požadujeme navrhnúť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov 

a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk. 

 V zmysle STN 332000-6:2018 budeme požadovať v realizačnej - konštrukčnej 

dokumentácii doplniť „Vyhlásenie o zodpovednosti projektanta". 

 V ďalšom kroku požadujeme predložiť na odsúhlasenie digitálnu realizačnú projektovú 

dokumentáciu v štandarde SSD. Musí obsahovať všetky vyjadrenia správcov 

inžinierskych sietí vrátane právoplatného povolenia stavby, súhlasy vlastníkov 

pozemkov dotknutých stavbou aj s jej ochranným pásmom a zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena (neplatí pre pozemky mimo zastavaného územia obce - 

extravilán). PD nemusí obsahovať situáciu vo formáte *dgn. 

Slovak Telekom a.s., číslo vyjadrenia: 6612122344 zo dňa 26.07.2021: 

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovák Telekom, a.s. dáva nasledovné 

stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Nedôjde do styku so sieťami elektronických 

komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o. 

 

 

2. V zmysle § 56 ods. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach 

elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa 

stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje. 

3. Stavebné práce na stavbe ,, 12881 – Bytča – Hliník nad Váhom - Predĺženie NNK“ 

koordinovať s výstavbou elektronických komunikačných sietí ďalších poskytovateľov 

telekomunikačných služieb (Orange Slovensko, a.s. Bratislava, O2 Slovakia, s.r.o. 

Bratislava) v súlade s ust. § 67c zákona č. 247/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom, zhotoviteľ bude určený vo 

výberom konaní. Stavebník je povinný písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu 

do 15 dní po skončení výberového konania, meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby. 

5. Stavebník je povinný písomne oznámiť listom tunajšiemu stavebnému úradu termín 

začatia stavebných prác. 

6. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, 

ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie. 

7. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 

spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 

http://www.ssd.sk/


Strana 9 z 15 

 

8. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho 

stavebného dohľadu. 

9. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas realizácie stavby nedošlo k zasahovaniu do 

vlastníckych alebo iných práv dotknutých právnických, alebo fyzických osôb. V prípade 

potreby stavebníka vstupovať na cudzie pozemky je stavebník povinný zabezpečiť 

písomnú dohodu s jeho vlastníkmi. 

10. Stavebník je povinný zabezpečiť dodržiavanie čistoty a poriadku v okolí stavby, počas 

realizácie stavby, tak aby nebola narušená pohoda bývania v okolí stavby. 

11. Stavebník je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácii v bezprostrednom 

dotyku riešeného územia, tak aby neboli staveniskovou dopravou znečisťované resp. 

trvalo poškodené. Výkopy v chodníkoch a vjazdoch musia byť vhodne zabezpečené 

lávkami pre peších a mechanickou zábranou proti možnému úrazu, otvorené výkopy v 

vozovkách musia byť opatrené bezpečnostným premostením, označené dopravnými 

značkami, tabuľami zábranami odsúhlasenými príslušným cestným správnym orgánom, 

resp. dopravným inšpektorátom. 

12. Komunikácie a chodníky dotknuté stavbou v k.ú. Hliník nad Váhom dať do pôvodného 

stavu. 

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

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.1), 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 predĺžiť pred uplynutím tejto 

lehoty, na základe žiadosti navrhovateľa. 

15. Oprávnenie na uskutočnenie navrhovanej stavby v zmysle podmienok určených vo 

výroku tohto rozhodnutia vzniká dňom jeho právoplatnosti. Tomu zodpovedajúce vecné 

bremeno viaznuce na dotknutých pozemkoch podľa § 66 ods. 1 písm. a) v spojitosti s 

ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších 

predpisov podlieha záznamu do katastra nehnuteľností, ktorý sa vykoná na návrh 

stavebníka na podklade geometrického plánu, ktorým bude stavba zameraná. 

 

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

Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 

 

 

 

O d v ô d n e n i e 

 

Navrhovateľ dňa 30.09.2021 podal na stavebný úrad návrh na vydanie územného 

rozhodnutia na umiestnenie stavby uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Stavebný úrad v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 07.10.2021 listom č. 

VaŽP/539/2021 Dur oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým 

účastníkom konania verejnou vyhláškou a v nadväznosti na § 142h stavebného zákona upustil 

od ústneho pojednávania s upozornením, že námietky je možné uplatniť najneskôr do 7 

pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia a  na neskôr vznesené námietky sa nebude 

prihliadať. 
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Podľa § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného konania 

dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené 

spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a 

pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. 

Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné 

rozhodnutie úplná. 

 

Podľa § 36 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania môže stavebný úrad 

upustiť v prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe 

ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho 

pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na 

neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní. 

 

Podľa § 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. 

 

Podľa § 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. 

 

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 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. 
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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.  

 

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. 

 

 Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný 

úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti 

v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia 

jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie 

včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o námietkach účastníkov 

konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže 

vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa 

nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.  

 

 Podľa ustanovenia § 39a ods. 1 a 2 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby 

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. 

Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.  

 

V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky 

a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, 

b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s 

okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane 

odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie 

stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete 

technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej 

plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu 

jeho nezastavaných plôch, 

c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti, 

d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov 

 

 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, požiarneho, 

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 a ich splnenie bude skúmať v stavebnom konaní. 

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 
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prostredia, súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy 

stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám.  

 

 V konaní sa preukázalo, že umiestnenie stavby je v súlade s hygienickými požiadavkami 

ochrany životného prostredia a jej umiestnením nedôjde k zhoršeniu životného prostredia nad 

prípustnú mieru. K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli doložené stanoviská 

dotknutých orgánov. Všetky pripomienky obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov 

stavebný úrad zohľadnil a zapracoval do podmienok územného rozhodnutia. 

 

 Predmetom umiestnenia stavby je energetická stavba v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 

o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, slúžiaca na prenos elektriny prenosovou 

sústavou na vymedzenom území vo verejnom záujme, navrhovaná právnickou osobou s 

povolením na podnikanie v energetike podľa cit. zákona.  

Žiadateľ predložil Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorenú 

podľa §50a Občianskeho zákonníka na pozemok KN – C 816/4 k. ú. Hliník nad Váhom medzi 

budúcim povinným PHARMED .s.r.o., Štúrová 154/6, 010 01 Žilina IČO 47610565 a budúcim 

oprávneným Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina IČO 

36442151, v Žiline dňa 17.08.2021. Ďalej žiadateľ predložil Zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa §50a Občianskeho zákonníka na pozemok KN 

– C 816/4 k. ú. Hliník nad Váhom medzi budúcim povinným R-real s.r.o., Veľká Okružná 17, 

010 01 Žilina IČO 52297888 a budúcim oprávneným Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri 

Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina IČO 36442151, v Žiline dňa 16.08.2021. 

 

 Podľa ustanovenia § 11 ods.1 písm. f) zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním 

poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích 

pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie 

prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody a plynárenské zariadenia prepravnej 

siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch 

alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia 

a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých 

možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na 

uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia. 

 

 Podľa ustanovenia § 11 ods.1 písm. g) zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním 

poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme vykonávať na cudzích 

nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na 10 

plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých 

výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov.  

 

 Podľa § 11 ods.5 zákona o energetike ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku 

výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na 

náhradu škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na 

primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa 

neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú 

náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia 

alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, 

najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak 

právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 

nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej 
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jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške 

primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa 

povolenia.  

 

 Podľa § 11 ods.6 zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je 

povinný konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak 

sa jej nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných 

pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do 

pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku spôsobenú 

škodu.  

 

 Podľa § 11 ods.7 zákona o energetike na účely odsekov 5 a 6 sa vlastníkom rozumie 

vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. 

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.  

 

 Stavebný úrad vychádzal z projektovej dokumentácie doloženej k návrhu na vydanie 

územného rozhodnutia, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle zákona. Zo 

stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy. Súčasne stavebný úrad posúdil uvedený zámer 

výstavby predmetného zámeru 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 posúdil uvedený zámer 

v zmysle platnej ÚPD. 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. Stavba súčasne spĺňa všetky 

odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok. 

 Námietky účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli vznesené. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a 

zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto 

hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Návrh vyhovuje všeobecným 

technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

 

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. 
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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 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 

lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené od: 22.11.2020     Dátum zvesenia: 07.12.2021 

                                                                                       

 

 

 

 

Doručí sa: 

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

2. Enerline, s.r.o., P.O.BOX 24/A, 017 01 Považská Bystrica - splnomocnenec 

3. Miloš Latko, Svederník 136, 013 32 Svederník -  

4. Ing. Jozef Keráčik, Kozmonautov 3921/19, 036 01 Martin 

5. PhDr. Zuzana Gärtnerová, Kozmonautov 3921/19, 036 01 Martin 

6. Ing. Ján Papaj, Krajná 2171/16, 900 31 Stupava 

7. PHARMED, s.r.o., Štúrova 154/6, 010 01 Žilina 

8. R-real s.r.o., Veľká Okružná 17, 010 01 Žilina 

9. PR Finance s.r.o., Chalúpková 156/15, 022 04 Čadca 

10. Účastníkom územného konania sa oznámenie o začatí územného konania doručuje 

verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona spôsobom podľa § 26 ods. 2 

správneho poriadku 

- spis 
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Na vedomie: 

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

2. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

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

4. 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) 

5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina  

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

7. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 

8. Energotel a.s., prev. Jána Milca 44,010 01 Žilina  

9. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  

10. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 

Banská Bystrica  

11. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

12. Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča  

13. Mesto Bytča, cestný správny orgán 

14. Mesto Bytča, orgán ochrany prírody  

15. COMP-SHOP, s.r.o. S. Sakalovej 150, 014 01 Bytča 

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

17. OR PZ SR v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná č. 31, 010 75 Žilina 

18. Okresný úrad Žilina, odbor CDaPK, Vysokoškolákov  8556/33b, 010 08 Žilina 

19. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov  8556/33b, 010 08 

Žilina 

20. SC ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina 

21. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra 

 

 

 


