
        Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z. z.  
                                 o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

Rok 2021 

Poradové číslo Podacie číslo Dátum prijatia Dátum vybavenia 
             1. P- 3459/2020 08.03.2021 16.04.2021 
 
Názov petície v zmysle zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve 

 

                  Dňa 08.03.2021 bolo na Mestský úrad v Bytči doručené podanie „Petícia proti 

PLÁNOVANEJ VÝSTAVBE BYTOVÉHO DOMU NA ULICI Dostojevského, Veľká Bytča a ZMENE 

ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BYTČA“, v ktorom podpísaní občania žiadali primátora mesta 

a poslancov mestského zastupiteľstva v Bytči, o zohľadnenie výsledkov petície zo strany 

Mestského úradu pri všetkých rozhodnutiach tykajúcich sa: 

- zámeru výstavby, prestavby či inej zmeny existujúcej budovy OBV. PLYNOSLUŽOBŇA súp.   

  č. 937/12 k.ú. Veľká Bytča na ulici Dostojevského na bytový dom 

- zmeny územného plánu a platného využitia územia dotknutej lokality a parciel KN C 3022/6,   

  3022/10 a 3022/11 k.ú. Veľká Bytča určených pre výstavbu rodinných domov 

 
Oznámenie o výsledku vybavenia petície: 
 
Ku dnešnému dňu nebola Mestu Bytča ako miestne a vecne príslušnému stavebnému úradu 
doručená žiadosť so zámerom výstavby, prestavby či inej zmeny existujúcej budovy „Obvodná 
plynoslužobňa“ súp. č. 12 stojacej na pozemku parc. č. KNC 3022/11, k.ú. Veľká Bytča na ulici 
Dostojevského na bytový dom. 
 
     Taktiež Mesto Bytča ako príslušný územnoplánovací orgán toho času neeviduje žiadny 
podnet fyzických alebo právnických osôb vo veci zmeny územného plánu a platného využitia 
územia v petíciou dotknutej lokalite (pozemky KNC 3022/6, KNC 3022/10 a KNC 3022/11 
k.ú. Veľká Bytča. Mesto Bytča neobstaráva ani z vlastného podnetu alebo iných orgánov štátnej 
správy a obcí, zmenu alebo doplnok platného a záväzného územného plánu mesta (ÚPN SÚ 
Bytča) v uvedenej lokalite. 
 
     Územné aj stavebné konania sú návrhové konania. Pred podaním žiadosti, resp. návrhu 
stavebný úrad nemá o navrhovanej výstavbe žiadnu informáciu. 
 
     Mesto Bytča ako stavebný úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy a koná a 
rozhoduje v správnom konaní – územnom alebo stavebnom na základe návrhu, resp. žiadosti 
stavebníka. Koná vo veci umiestnenia alebo žiadosti o povolenie takej stavby, o povolenie akej 
stavebník požiada. Ak stavebník doloží k žiadosti doklady, ktoré sú podľa ustanovení 
stavebného zákona a vykonávacích osobitných  predpisov potrebné k povoleniu danej stavby, 
vyplynie z nich súlad stavby s verejným záujmom, súlad s územným plánom, súhlas (iné právo) 
vlastníka pozemku, ak ním nie je stavebník a stavebný úrad vyhodnotí námietky účastníkov 
konania, stavebný úrad stavbu povolí. Ak stavebník uvedené podklady nedoloží, alebo sa 



preukáže rozpor stavby s verejnými záujmami, resp. územným plánom, stavebný úrad konanie 
zastaví.  
 
     Vlastníci susedných nehnuteľností, ktorí sú v súlade so stavebným zákonom účastníkmi 
konkrétneho konania, disponujú procesnými právami, ku ktorým patrí právo podávať 
námietky a pripomienky, odvolať sa voči rozhodnutiu, právo nahliadať do spisu a podobne. 
Osobám, ktoré sú účastníkmi konania, stavebný úrad vždy doručuje oznámenie o začatí 
konania aj rozhodnutie vo veci, kde sú účastníci poučení o ich procesných právach. 
 
     Výkon pôsobnosti  obce je teda preneseným výkonom štátnej správy na úseku územného 
plánovania a stavebného poriadku. Orgány obce, t.j. primátor, resp. mestské zastupiteľstvo nie 
sú oprávnené akokoľvek zasahovať do kompetencie stavebného úradu vykonávajúceho 
prenesený výkon štátnej správy. Orgány mesta Bytča môžu predmetnú petíciu len vziať na 
vedomie bez možnosti  akokoľvek zasahovať do kompetencie stavebného úradu. 
 
     Na základe uvedených skutočností Vám oznamujeme, že v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov uvedenú petíciu nie je možné 
vybaviť. 


