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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča  
Č.s.:VaŽP/469/2020 Kyt          vybavuje: Ing. Kytka    Bytča: 25.01.2021 

                                                               041/5073916 

 

                                     

Vec Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania  
            a miestneho zisťovania verejnou vyhláškou  
 

 

 Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení 
Telekomunik s.r.o., P.O.Box D-27, 042 07 Košice - v zastúpení Vojtech Zajac, Za traťou 606/4, 
031 04 Liptovský Mikuláš dňa 26.08.2020 podal a dňa 14.01.2021 doplnil na stavebnom úrade 
žiadosť o zmenu územného rozhodnutia o umiestnení líniovej elektronickej komunikačnej 
siete: 

 

                                            „  INS_FTTH_ Hliník nad Váhom “ 

  

 

ako líniovej stavby  na pozemkoch v katastrálnom území Hliník nad Váhom.    

 

Opis navrhovaných zmien oproti právoplatnému územnému rozhodnutiu: 
Zmena územného rozhodnutia bude pozostávať v siedmych bodoch s vyznačením vo 
výkresovej časti (príloha tohto oznámenia): 
 

Bod 1 nie je možný výkop z dôvodu novej asfaltovej cesty, po dohode s pánom primátorom 
mesta navrhnuté postavenie nových stĺpov aby ulica mohla byť pokrytá nadzemným optickým 
káblom po nových a existujúcich stĺpoch ST. 
Bod 2 doplnenie pretlaku štátnej cesty.  
Bod 3 doplnenie riadeného pretlaku štátnej cesty. 
Bod 4 doplnenie prípojky pre školské zariadenie. 
Bod 5 doplnenie pretlaku miestnej komunikácie a vodného toku, dôvod zrušenie pretlaku 
cesty na ulici - nový asfaltový povrch. 
Bod 6 pôvodný výkop navrhnutý po strane, kde je zakrytý vodný tok, preto bol navrhnutý 
výkop na opačnú stranu ulice do zelene s pretlakom miestnej komunikácie. 
Bod 7 doplnenie pripojenia na existujúcu sieť. 
  

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 len „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 zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania (o zmene 
územného rozhodnutia podľa ust. § 41 stavebného zákona) dotknutým orgánom a všetkým 
známym účastníkom, a v zmysle prechodného ustanovenia § 142h stavebného zákona 
upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu 
uplatniť najneskoršie v lehote 7 pracovných dní, inak, že na neskôr vznesené pripomienky 
a námietky nebude stavebný úrad prihliadať.  
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V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 
námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, 
hoci uplatnené mohli byť. 

 

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 štátnej správy 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. 

 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese 
uvedenej v záhlaví) v dňoch pondelok a utorok od 8:00 do 15:00 hod., v stredu od 8:00 do 

15:30 hod. a piatok od 8:00 do 14:30 hod. po telefonickom dohovore na tel. č. 041/5073916, 
nakoľko úradné hodiny mesta sa môžu meniť z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti so 
šírením ochorenia COVID-19. 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:      Vyvesené do:    Dátum zvesenia :  
26.01.2021                     10.02.2021               11.02.2021 
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Doručí sa: 
 

1. Vojtech Zajac, Za traťou 606/4, 031 04 Liptovský Mikuláš 

2. 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  

3. Spis  

 

 

Na vedomie: 

 

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

2. Telekomunik s.r.o., P. O. Box D-27, 042 07 Košice 

3. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/6, 825 19 Bratislava  
4. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 

5. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/6, 010 47 Žilina 

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

7. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča (úsek štátnej 
správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy 
odpadového hospodárstva)  

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

9. OR PZ SR - ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina 

10. Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča  
11. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča   
12. Mesto Bytča, cestný správny orgán 

13. Mesto Bytča, orgán ochrany prírody  
14. COMP-SHOP s.r.o. S. Sakalovej 150,014 01 Bytča  
15. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina  
16. SVP š.p. OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany 

17. Okresný úrad Žilina, Odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina  

    

 

 

 

 


