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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča  
Číslo: VaŽP/521/2020 Kyt                                                     Bytča: 02.02.2021 

 

      

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

 

STAVEBNÉ    POVOLENIE  
 

 

Stavebník: SPP – Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava 26, IČO: 
35910739 – v zastúpení Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice 

 

podali dňa:  29.10.2020 

 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

 

na stavbu:  „ Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Červeňanského “ 

 

 

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, 

preskúmal žiadosť stavebníka, a v spojenom územnom a stavebnom konaní, podľa § 32 až § 
40, § 54 až § 67 stavebného zákona vydáva toto  

 

 

ROZHODNUTIE 
 

 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre 
stavbu: 

 
názov stavby: Rekonštrukcia plynovodov Bytča, Červeňanského 

 

charakter stavby:  trvalá; pozemná  
druh stavby:   inžinierska, líniová  

 

na stavebných pozemkoch:  

parcelné číslo:  v katastrálnom území: Veľká Bytča (ulice: Lombardiniho, 

Mičurova, Červeňanského, Švecova), okres: Bytča,  
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Popis stavby: 

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení 
v meste Bytča, s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodu bude 100 kPa. 
Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách resp. 
v ochrannom pásme plynovodov. 
 

Stavba sa skladá z nasledovných objektov: 
SO 01  Plynovody 

SO 01.1 Pripojovacie plynovody 

SO 01.2 Dopojenia OPZ 

SO 01.3 Prepoje a odpoje 

 

PLYNOVODY 

Vetva Ulica 
D Materiál Tlak Dĺžka 

(mm) - (kPa) (m) 

Vetva A Lombardiniho, Mičurova D90 PE100RC 400 205 

Vetva B Červeňanského, J. Kráľa D63 PE100RC 400 805 

Vetva C Švecova, J. Kráľa D63,50 PE100RC 400 605 

Spolu rekonštruované plynovody 1615 

Zmena prevádzkového tlaku z NTL 2,1 kPa na STL 100kPa 

 

PRIPOJOVACIE  PLYNOVODY 

Vetva Ulica 
D Materiál Tlak Počet Dĺžka 

(mm) - (kPa) (ks) (m) 

Vetva A Lombardiniho, Mičurova D32 PE100RC 400 4 12 

Vetva B Červeňanského, J. Kráľa D32 PE100RC 400 71 326 

Vetva C Švecova, J. Kráľa D32 PE100RC 400 60 310 

vodorovná dĺžka PP   648 

zvislá časť   252 

Rekonštruované prípojky plynovodu spolu 135 900 

 

VETVA ,,A” – ul. Lombardiniho a Mičurova 

Rekonštruovaný STL plynovod vetvy ,,A” začína prepojením na existujúci OCL Plynovod 
DN200 v staničení 0,000 km vo vozovke. Za miestom prepojenia je plynovod vedený v trase 

existujúceho STL ocl. plynovodu (vozovka). V PD je navrhnuté prednostne kríženie 
navrhovaného plynovodu s kruhovou križovatkou Moyzesova, Stanislava Bíroša, 
Lombardiniho a Mičurova bude riešené bezvýkopovou technológiou. Pre zmenu smeru 
potrubia budú na vetve ,,A” osadené kolená resp. bude použitý prirodzený ohyb potrubia.  
 

Na vetve ,,A” budú vysadené T-kusy a to: 

V staničení cca 0,058 km, s dimenziou D90 PE pre zrealizovanie odpoja a prepojenia č. 2, 
V staničení cca 0,113 km, s dimenziou D90 PE pre zrealizovanie vetvy ,,B”, 
V staničení cca 0,205 km, s dimenziou D90 PE pre zrealizovanie vetvy ,,C”, 
Ukončenie rekonštruovaného plynovodu vetvy ,,A” je navrhnuté prepojením na existujúci ocl. 
plynovod DN200 vo vozovke – staničenie cca 0,205 km. 
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VETVA ,,B” – ul. Červeňanského 

Rekonštruovaný STL plynovod vetvy ,,B” začína prepojením na vysadenú odbočku v staničení 
cca 0,113 km rekonštruovaného plynovodu vetvy ,,A”. Za miestom napojenia bude plynovod 

vedený výkopom v trase existujúceho STL ocl. plynovodu (vozovka). Pre zmenu smeru 
potrubia budú na vetve ,,B” osadené kolená resp. bude použitý prirodzený ohyb potrubia. 
V staničení cca 0,502 km bude na vetve ,,B” osadený T-kus D63 PE pre zrealizovanie 

PREPOJA č.4. Ukončenie plynovodu vetvy ,,B” bude prevedené elektrotvarovkovým klenutým 
dnom D63 PE v staničení cca 0,805 km navrhovaného plynovodu. 
 

VETVA ,,C” – ul. Švecova 

Rekonštruovaný STL plynovod vetvy ,,C” začína prepojením na vysadenú odbočku v staničení 
cca 0,205 km rekonštruovaného plynovodu vetvy C. Za miestom napojenia bude plynovod 
vedený výkopom v trase existujúceho STL ocl. plynovodu (vozovka). Pre zmenu smeru 
potrubia budú na vetve C osadené kolená resp. bude použitý prirodzený ohyb potrubia. V 

staničení cca 0,488 km bude na vetve C osadený T-kus D63 PE pre zrealizovanie PREPOJA č. 
5. Za miestom prepoja č. 5 bude osadená redukcia D65/50 PE. Ukončenie plynovodu vetvy C 
bude prevedené elektrotvarovkovým klenutým dnom D63 PE v staničení cca 0,605 km 

navrhovaného plynovodu. 
 

 

PODMIENKY  PRE  USKUTOČNENIE  STAVBY 
 

1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona: 
a) rekonštruovaná stavba bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Veľká 

Bytča (ulice: Lombardiniho, Mičurova, Červeňanského, Švecova),  dodržať podmienky stanovené Okresným úradom Bytča, odbor starostlivosti 
o ŽP, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-BY-OSZP-

2020/000462-002 zo dňa 08.07.2020: Súhlasí s uvedenou stavbou pri dodržaní 
nasledovných podmienok: 

1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín a krovín bude takýto výrub riešený 
v zmysle § 47 a § 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území 
rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny, bude 

vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v konaní). 
Právoplatné rozhodnutie na výrub drevín bude predložené najneskôr pri zahájení 
prác. 

2. Pri realizovaní rekonštrukčných prác v blízkosti drevín a krovín nepoškodzovať 
ich koreňový systém.  

b) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní 
a umiestnená v zmysle situácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia; projektovú 
dokumentáciu vypracoval Ladislav Cisko, projekcia východ SPP – Distribúcia a.s. 
Mlynské nivy 44/b, Bratislava 

c) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany 

životného prostredia,  
d) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 

podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami 
na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s príslušnými 
technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, bezpečnostnými 
a hygienickými, 
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e) stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby, stavba bude ukončená do 
(mesiac/rok) 01/2023, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, 

f) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona uplatnené 
dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne požiadavky  
vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie 
na tieto siete, 

g) na uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné  na 
použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch), 

h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní. 
 

 

2. Vyjadrenia, stanoviská a požiadavky určené dotknutými orgánmi štátnej správy : 
  Mesto Bytča záväzné stanovisko (ako orgán štátnej vodnej správy, ako orgán štátnej 

ochrany prírody a krajiny, ako orgán ochrany ovzdušia, ako štátny orgán odpadového 
hospodárstva) č. 10931/2020-VaŽP-Blk zo dňa 18.06.2020: Dodržať všetky podmienky 
uvedené v danom záväznom stanovisku. 

  Mesto Bytča, príslušný cestný správny orgán záväzné stanovisko č. 9902/2020 zo dňa 
09.07.2020: Jedná sa o o výmenu existujúcich oceľových STL plynovodov, armatúr 
a prípojok za STL rozvody z potrubia PE 100RC  na uliciach: 

Červeňanského,Švecova,Lombardiniho a Mičurova v intraviláne mesta. Rekonštrukcia   je 

vyvolaná zvýšenou únikovosťou a vekom. Projekt je potrebné realizovať aj z dôvodu 
zvýšenia bezpečnosti, zlepšenia tlakových pomerov a funkčnosti plynovodnej siete. 
Plynovodná sieť je navrhnutá tak, aby kapacitne pokryla existujúci stav odberov plynu ako 
aj predpokladaný ďalší rozvoj. Rekonštruované plynovody a prípojky budú vedené 
v pôvodných trasách v trase existujúceho plynovodu, resp. v ochrannom pásme existujúcich 
plynovodov. Pôvodné  rekonštruované plynovody budú po vybudovaní nových PE 
plynovodov odpojené, odplynené a zaslepené. 

 

Toto záväzné stanovisko je vyjadrením Mesta Bytča ako príslušného cestného správneho 
orgánu.  

 

Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť resp.doplniť toto stanovisko ak 
si to vyžiada verejný záujem.  

 

Nedodržanie podmienok je postihnuteľné podľa §22 cestného zákona finančnou 
pokutou. 

 

Záväzné stanovisko má platnosť dva roky. 
 

 pri projektovaní a umiestňovaní stavby je nevyhnutné dodržať príslušné slovenské 
technické normy, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie  stavieb, ochranu 
životného prostredia, protipožiarne predpisy, na ochranu zdravia občanov, predpisy 
bezpečnosti a ochrany práce a prípadne iné, s touto stavbou súvisiace osobitné predpisy, 
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 technické a dopravné riešenie stavby musí zabezpečovať bezproblémový prístup 
a pohyb vozidiel dopravnej obsluhy lokality  stavbou dotknutých. 

 križovanie navrhovaných plynovodov a prípojok s miestnymi komunikáciami riešiť 
bezvýkopovou technológiou. Realizované bude tam kde to je technicky možné, zemné 
práce sa budú ručne resp. strojne v ochranných pásmach inžinierskych sietí ručne, 

 konečné úpravy realizovať podľa priložených výkresov pre navrhované spätné úpravy 
v komunikáciách a spevnených plochách  a chodníkoch. 

 výstavbou okolo cesty sa nesmú zhoršiť parametre miestnej komunikácie a ani nesmie 

sa v žiadnom prípade zasahovať do rozhľadových a odtokových pomerov na cestnom 
telese a v jeho okolí § 14 vyhl.35/1984 Zb. 

 vzhľadom na to, že časť stavby - trasy líniovej stavby je umiestnenej v miestnej 

komunikácií  je potrebné požiadať Mesto Bytča ako príslušný cestný správny orgán 
o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopové 
povolenie) v zmysle  §3 ods.2 v spojení s § 8 ods.1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách  s priložením  súhlas správcu miestnych komunikácií  TS Mesta Bytča, 
stanovisko  Okresného  dopravného  inšpektorátu OR PZ  ODI v Žiline k dočasnému 
dopravnému značeniu a požiadať o určenie dopravného značenia. 

 vylúčiť akýkoľvek zásah do cestného telesa miestnej komunikácie bez 
predchádzajúceho súhlasu nášho úradu., vylúčiť státie mechanizmov alebo skládku 
materiálu na ceste (čiastočná uzávierka) ako aj v cestnej priekope bez predchádzajúceho 
povolenia nášho úradu. K udeleniu povolenia je potrebné požiadať o čiastočnú 
uzávierku počas doby realizácie prác na stavbe.  

 

Informujeme Vás, že Mesto Bytča v minulom roku vyhotovilo nový asfaltový koberec na 
časti MK ul. Moyzesova je potrebnú túto časť riešiť so správcom miestnych komunikácií 
t.j. Technické služby Mesta Bytča. 

 

Toto stanovisko Mesta Bytča, ako orgánu miestnej štátnej správy vo veciach miestnych 
komunikácií a účelových komunikácií a dotknutého orgánu, nenahrádza súhlas vlastníka, 
pozemku ani správcu MK a ani iné vyjadrenia a stanoviská k uvedenej stavbe, vydávané 
podľa osobitných predpisov. 
  

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím, povolením majetkového správcu  
a nenahrádza povolenie, ani súhlas podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov a vydáva sa pre potreby  stavebného konania. 

  Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a RR vyjadrenia č. RR/9902/2020 zo dňa 
14.07.2020 a RR/3199/2020 zo dňa 12.03.2020: Nemáme námietky k predmetnej stavbe 

s tým, že investor je povinný zabezpečiť písomné povolenia v zmysle stavebného úradu 

  Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy vyjadrenie 

č. OU-BY-OSZP-2020/000470-002 zo dňa 06.07.2020: Realizácia predmetnej stavby je 
z hľadiska vodných pomerov možná pri dodržaní nasledovnej podmienky: 
1. 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. 
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  Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového 
hospodárstva vyjadrenie č. OU-BY-OSZP-2020/000468-002 zo dňa 25.06.2020: Dodržať 
všetky podmienky v uvedenom vyjadrení. 
  OR HaZZ Žilina vyjadrenie č. ORHZ-ZA2-2020/000551-001 zo dňa 15.07.2020: Súhlasí 
bez pripomienok. 

  Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia vyjadrenie č. OU-BY-OKR-

2020/000460-002 zo dňa 29.06.2020: Súhlasí bez pripomienok. 
  COMP – SHOP s.r.o. Bytča vyjadrenie č. BY30/04/2020 zo dňa 07.05.2020: Stavebník je 

povinný dodržať všetky podmienky uvedené v danom vyjadrení. 
  Michlovský s.r.o., UC2 – údržbové centrum B. Bystrica vyjadrenie č. BB-0676/2020 zo 

dňa 13.03.2020: V záujmovom území dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange 
Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Požadujeme dodržať a rešpektovať všetky 
podmienky uvedené v danom vyjadrení. 
  SEVAK a.s. Žilina záväzné stanovisko č. O20035170 zo dňa 16.10.2020: S uvedenou 

stavbou súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok: 
1. S vydaním SP na navrhovanú stavbu súhlasíme. V záujmovom území stavby ul. 

Červeňanského ul. Švecova a Mičurova sa nachádza VV a VK podľa priložených 
situácii SEVAK a.s., M 1:1200, Upozorňujeme na vodovodné a kanalizačné prípojky, 
ktoré sú v majetku pripájaných nehnuteľností. 

2. Žiadame dodržať ochranné pásmo VV a VK v zmysle zákona 442/2002 § 19 Zb. z. 1,5 
m DN 500 a 2,5 m od DN 600 potrubia VV a VK na obidve strany. V tomto ochrannom 

pásme nesmie byť osadená žiadna pevná trvalá a dočasná stavba. 
3. Pri realizácii stav. prác dodržať ustanovenia STN 73 6005 pri súbehu a križovaní 

inžinierskych sietí navzájom, neznižovať krytie potrubí. Poklopy na armatúrach 
a šachtách dať do nivelety upraveného terénu. Prípadnú kolíziu s inž. sieťami žiadame 
riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom. Výkop v križovaní realizovať ručne. 
Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné 
vyjadrenie. 

4. Upozorňujeme, že naša spoločnosť plánuje rekonštrukciu vodovodu oc DN 200 v ul. 

Červeňanského, na ktorú je vydané v r. 2019 stavebné povolenie na PE 100RC 

D225/13,4 v dl. 505 m v zmenej trase. Zosúladiť realizáciu oboch stavieb. Pred 
realizáciou kontaktovať investičný úsek SEVAK a.s. Situáciu Vám v prílohe zasielame. 

  Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vyjadrenie č. 4600057235 zo dňa 4.3.2020: 
V predmetnej lokalite katastra Bytča časť Veľká Bytča podľa priloženej situácie sa 
nachádzajú VN a NN vzdušné a podzemné vedenia, podperné body, skrine a VN 

trafostanice. Od uvedených zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 
251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Súčasne je potrebné 
dodržať všetky ďalšie podmienky v uvedenom vyjadrení. 
  Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie č. 6612010997 zo dňa 27.4.2020: 

V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (SEK) 
spoločnosti Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. Slovak Telekom a.s.  
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požaduje dodržať všeobecné podmienky ochrany SEK priložené k tomuto vyjadreniu 

a taktiež dodržať všetky podmienky v tomto vyjadrení v plnom rozsahu. 

  Technické služby Mesta Bytča vyjadrenia zo dňa 1.7.2020 a zo dňa 17.2.2020: Dodržať 
všetky podmienky. 
  Technická inšpekcia Bratislava odborné stanovisko č. 4754/3/2020 k dokumentácii 
vyhradeného technického zariadenia vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.: 
Konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami. 
Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až 
po vykonaní skúšok podľa § 12 a § 13 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

 

 

3. Podmienky určené v zmysle § 66 ods. 4 stavebného zákona : 
a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa § 48 stavebného 

zákona ( všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb) 
b) stavba bude realizovaná dodávateľsky, po ukončení výberového konania je potrebné do 

5 dní oznámiť dodávateľa stavby,  
c) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných 

a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho 
rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného 
zákona; za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom 

konaní zodpovedá stavebník, v zmysle § 75a ods. 2 stavebného zákona, 
d) stavenisko:  

- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 
života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,  

- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 
výstavby,  

- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej 
komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného 
odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa 
musí čistiť, 

- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,  

-  musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  
-  musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,  
 musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 
- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí 

na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov,  

- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby 
overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon 

štátneho stavebného dohľadu. 
 

4. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona. 
 

 



8 

 

5. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade s overeným 
projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby (podľa § 
43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
 

6. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, 
ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného 
zákona. 
 

7. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č. 549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 
 

8. Pri realizácii stavby je stavebník a ním poverené osoby povinný počínať si tak, aby  nedošlo 
ku škodám  na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.  
 

9. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je   
zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona 
č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 
 

10. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na 
zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v zmysle 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov.  
 

11. Stavebník zabezpečí aby pri prenose zeminy a iných materiálov nedochádzalo k znečisteniu 
priľahlých komunikácii (prachom, nečistotami) a dopravných značiek. Ak dôjde 
k znečisteniu priľahlých komunikácií a dopravných značiek, stavebník je povinný nečistoty 
z komunikácie a dopravných značiek bezodkladne odstrániť. V prípade prašnosti 
zabezpečiť kropenie. 
 

12. Práce nebudú realizované v období zimnej údržby (od konca októbra do konca marca). 

 

13. V prípade realizácie výkopov budú tieto výkopy dostatočne zabezpečené a viditeľne 
označené a súčasne výkopový materiál nebude uskladnený na priľahlej komunikácii. Za 
dodržanie podmienok je zodpovedný stavebník. 
 

14. V prípade zabezpečenia prenosného dopraného značenia je potrebné toto značenie 
odsúhlasiť s OR PZ SR – Okresný dopravný inšpektorát Žilina a v plnom rozsahu 

rešpektovať ich prípadné podmienky.  
 

15. V prípade obmedzenia premávky na príslušných miestnych komunikáciách je potrebné 
informovať Mesto Bytča, cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie pre 
Mesto Bytča na tel. č. 041/5073914 p. Bc. Sakalová. 
 

16. Toto povolenie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá príslušný 
cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie pre Mesto Bytča. 
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17. V prípade rozkopu miestnych komunikácii a chodníkov na uliciach Lombardiniho, 

Mičurova, Červeňanského, Švecova je stavebník povinný tieto miestne komunikácie 
a chodníky uviesť do pôvodného stavu a účelu, ako aj pozemky, v ktorých dôjde 
k rekonštrukciám jednotlivých plynových prípojok. 
 

18. Stavebník zabezpečí aby pozemky (nehnuteľnosti) vlastníkov fyzických osôb dotknuté 
stavbou boli dostatočne prístupné a nedochádzalo k zamedzeniu prístupu k týmto 
nehnuteľnostiam. 
 

19. V časti miestnych komunikácii, v ktorých dôjde k veľkej časti výkopov a rozrezaní 
miestnych komunikácii je stavebník povinný vybudovať nový asfaltový koberec na 

vlastné náklady! 
 

20. Stavebník je povinný min. 5 dní  pred začatím stavebných prác oznámiť začatie prác 
stavebnému úradu s uvedením jednotlivých termínov realizácie prác a súčasne bude 
doložený prípadne oznámený telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude 
dohliadať na realizáciu rekonštrukčných prác na uvedenom plynovode. 

 

21. Stavebné práce v ulici Červeňanského zosúladiť s rekonštrukciou vodovodu 
realizovaného SEVAK a.s. Žilina, potrebné je kontaktovať investičný úsek SEVAK 
a.s. Žilina. 
 

22. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na 
samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie 
práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe 
kolaudačného rozhodnutia. 
 

23. V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či 
právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť orgánom 
štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na stavenisko a do 

stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. 
 

24. Po ukončení prác stavebník požiada o vydanie kolaudačného konania, v ktorom stavebný 
úrad overí dodržané podmienky určené v stavebnom konaní, ako aj upravenie pozemkov 

(nehnuteľností) dotknutých stavbou do pôvodného stavu a účelu. 
  

25. Námietky účastníkov konania: v stanovenej lehote neboli vznesené. 
 

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

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 Podľa § 61 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom štátnej správy, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne konanie 
spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne.  
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Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo 
pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. 
 

 Podľa § 61 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania, prípadne aj od ústneho 
pojednávania môže stavebný úrad upustiť, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. 
 

 Podľa § 61 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad oznámi účastníkom začatie 
stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne 
ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu 
účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. 
 

 V zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona, pri líniových stavbách alebo v odôvodnených 
prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania 
stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 
15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná 
ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3. 
                                                                       

 Podľa § 61 ods.6 stavebného zákona  stavebný úrad upovedomí dotknuté orgány vždy 
jednotlivo. Tieto 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 neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej 
stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
  

 Podľa § 26 ods.1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny 
orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to 
ustanovuje osobitný zákon. 
 

Stavebný úrad, na základe žiadosti stavebníka zo dňa 29.10.2020 oznámil podľa § 61 
ods.1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým 
orgánom a  známym účastníkom stavebného konania verejnou vyhláškou. 

 

Stavebný úrad upustil od  ústneho pojednávania v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona, 
v nadväznosti na § 142h stavebného zákona. 

 

V zmysle § 142h stavebného zákona, počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo 
núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad 

a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu, 
b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez 

predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty 
na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením dôvodu upovedomiť 
všetkých účastníkov konania, 

c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na základe 
písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na posúdenie podania 
bez osobného kontaktu s účastníkmi konania. 

 

V stanovenej lehote z dotknutých orgánov nebolo uplatnené stanovisko. 
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Podľa § 62 stavebného zákona - v stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä,  
a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo 

podmienky územného rozhodnutia, 
b)  či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany 

životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým  
 požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi, 
c) či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie  
 technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie,  
d)  či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu 

bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania 
stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotoviteľ stavby bude určený 
vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa stavby stavebnému úradu do pätnástich 

dní po skončení výberového konania. 
 

Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi 
vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. 

 

Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené 
týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a  
oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom rozhodnutí, 
stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne.       
 

 K návrhu na vydanie stavebného povolenia boli doložené stanoviská dotknutých 
orgánov. Všetky pripomienky obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad 
zohľadnil a zapracoval do podmienok stavebného povolenia.  

 

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 32 až 40, 58 až 67 

stavebného zákona, a bolo zistené, že  umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.  

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania : neboli vznesené. 
 

 Z hľadiska územnoplánovacieho je navrhovaná stavba umiestnením aj funkciou 
v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Bytča „Zmena a doplnok ÚPN SÚ 
Bytča č. 4 z roku 2010„ súčasťou plôch s funkčne vymedzeným územím pre plochy O.1. – 

Obytné územie s nízkopodlažnou zástavbou – rozšírenie a rekonštrukcia technickej 
vybavenosti územia. Stavba je v súlade s platnou ÚPD. 
 

 Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských 
zariadení v meste Bytča, s tým, že navrhovaná tlaková hladina časti STL plynovodu bude 100 
kPa. Všetky rekonštruované plynovody budú prevažne vedené v pôvodných trasách resp. 
v ochrannom pásme plynovodov na uliciach Lombardiniho, Mičurova, Červeňanského, 
Švecova v Meste Bytča. 
 

 Stavebný úrad pri rozhodovaní vychádzal z projektovej dokumentácie doloženej 
k stavebnému konaniu, ktorá bola vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle zákona. Z 
priložených stanovísk dotknutých orgánov. Súčasne stavebný úrad posúdil uvedený zámer  
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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 taktiež posúdil uvedený zámer v zmysle platnej 

územnoplánovacej dokumentácie. 
 

 Stavebný úrad v stavebnom konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, 
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

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 zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

položky 60 ods. g). Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia 
vyrubený správny poplatok vo výške 400 €, 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: 04.02.2021      Dátum zvesenia: 22.02.2021 

Vyvesené do: 19.02.2021 
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Doručí sa: 
 

1. Ing. Richard Neklapil, Baltická 1, 040 12 Košice  

2. Účastníkom stavebného konania ( § 59 stavebného zákona ) sa doručuje rozhodnutie 
verejnou vyhláškou v súlade s ustanovením § 69 stavebného zákona (ul.  
Červeňanského, ul. Švecova, časť ulice Mičurova) 

3. Spis  

 

 

Na vedomie: 

 

1. SPP – D a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Inšpektorát práce, Hlavná č. 2, 010 09 Žilina 

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

14. Mesto Bytča, cestný správny orgán 

15. Mesto Bytča, oddelenie správy majetku a RR 

16. Technické služby Mesta Bytča, Hlinícka 403/16, 014 01 Bytča 

 


