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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/384/2021 Dur                vybavuje: Mgr. Ďurajková                Bytča: 14.12.2021 

                                                                041 / 507 39 16 

 

 

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

 

Vec Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od 

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

 

 Stavebník: Gabriela Čičutová, Na Salaš 1117/13, 014 01 Bytča,  podala dňa 11.06.2021 

na stavebnom úrade  žiadosť o stavebné povolenie na  stavbu:   

 

 

   ,, Prístavba a stavebné úpravy garáže” 

 

 

na pozemkoch parc. č.: KN C 3368/1, 3368/2 v k.ú. Veľká Bytča, okres: Bytča. 

 

 Predmetom spojeného územného a stavebného konania sú stavebné úpravy na 

existujúcej stavbe  garáže a prístavba garáže, skladu.  

 

Dňom podania návrhu bolo začaté stavebné konanie /§ 18 ods.2 správneho poriadku/. 

 

 

 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 

(ďalej ,,stavebný zákon”) a § 5 písm. a) 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné 

plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v 

súlade s ust. § 61 ods. 1  stavebného zákona, ktoré v súlade s ust.§ 39a ods.5 spája s konaním o 

umiestnení stavby,  oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym 

účastníkom konania a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona v nadväznosti na prechodné 

ustanovenie § 142h stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho 

pojednávania. 

 

Účastníci konania podľa § 33 ods.1 a 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov, majú právo navrhovať dôkazy a ich 

doplnenie, právo  vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zisťovania, prípadne 

navrhnúť jeho doplnenie.  

      

V zmysle § 61 ods.6 stavebného zákona dotknuté orgány sú povinné oznámiť svoje 

stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak 

niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad 

na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán, v určenej alebo predĺženej lehote 
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neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 

sledovaných záujmov súhlasí. 

                                                              

 

 V zmysle § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 

námietky a pripomienky týkajúce sa umiestnenia stavby, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. 

 

V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že účastníci konania 

môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.  

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese 

uvedenej v záhlaví) v dňoch pondelok a utorok od 8:00 do 14:30 hod., v stredu od 8:00 do 

15:00 hod. a piatok od 8:00 do 13:30 hod. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania 

zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 

 

 

 

 

 

 

 

            

       Ing. Miroslav Minárčik 

              primátor mesta  

 

 

 
Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní 

na úradnej tabuli správneho orgánu (obce, mesta). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

Vyvesené od: 15.12.2021             Dátum zvesenia: 30.12.2021 

 

 

 

Doručí sa: 

1. Gabriela Čičutová, Na Salaš 1117/13, 014 01 Bytča  

2. Roman Čičút, Na Salaš 1117/13, 014 01 Bytča 

3. Ing. Juraj Kuciak, Štiavnik 775, 013 55 Štiavnik – kvalifikovaná osoba 

4. Ing. Radoslav Grečnár, ConVesting s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina - projektant 
 

Na vedomie: 

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

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

- Spis 
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