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ROZHODNUTIE 

VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI O STAVEBNÉ POVOLENIE A PRERUŠENIE 

KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU 

 

 

Juraj Ďurajčík, Dlhé Pole č. 52, 013 32 Dlhé Pole 

(ďalej len "stavebník") dňa 05.06.2020 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na  

stavbu: 

 

„ Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, spevnená 

plocha “ 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. 1920/88 KN C v k. ú. Veľká Bytča, okres: Bytča tak, 

ako je uvedené v žiadosti o stavebné povolenie.  

 

 Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

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 

posúdil, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie 

návrhu a na základe pripomienok účastníka konania, a preto    

  

v y z ý v a 

 

stavebníka v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia 

výzvy predloženú žiadosť o stavebné povolenie doplnil o: 

 

1. Statické posúdenie svahu, jeho zabezpečenie a riešenie odvodnenia na hraniciach 

pozemkov 1920/88 a 1920/4 KN C, vzhľadom k tomu, že uvedená novostavba 

rodinného domu bude realizovaná na pozemku s vysokou výškou a z dôvodu 

bezpečnosti okolitého pozemku parc. č. 1920/88 KN C a možného zosuvu pôdy. 

 

Stavebný úrad súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebné konanie 

         

 p r e r u š u j e . 
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Odôvodnenie: 

 

 Stavebník podal dňa 05.06.2020 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu uvedenú vo 

výroku rozhodnutia.  

 

 Stavebný úrad listom dňa 30.11.2020 oznámil v zmysle § § 36 ods. 1 stavebného zákona 

v nadväznosti na § 61 stavebného zákona začatie spojeného územního a stavebného konania 

účastníkom konania a dotknutým orgánom a upustil od ústneho pojednávania a miestneho 

zisťovania. Súčasne stavebný úrad stanovil lehotu na vznesenie pripomienok a námietok 

s možnosťou nahliadnuť do spisu v určenej lehote. 

 

 Do dokumentácie nahliadol účastník konania p. Boris Plačko, bytom Gaštanová 1007/6, 

014 01 Bytča a následne dňa 02.12.2020 doručil na stavebný úrad pripomienky pre 

zabezpečenie stability svahu a jeho následné odvodnenie pozemku stavebníka parc. č. 1920/88 

KN C v k.ú. Veľká Bytča. 

 

 Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie predloženého návrhu, stavebný úrad využil ustanovenie § 60 ods.1 stavebného 

zákona a vyzval stavebníka návrh doplniť. 

 

Upozornenie:  

 

Ak nebude žiadosť v stanovenej lehote doplnená, stavebný úrad konanie podľa § 60 

ods. 2 stavebného zákona zastaví. 

 

Splnením tejto výzvy nie je dotknuté právo stavebného úradu vyžiadať si ďalší podklad, 

v zmysle § 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov, v zmysle ktorého správny orgán určuje rozsah a spôsob zisťovania 

podkladov pre rozhodnutie, ak sa v konaní zistí, že predložené podklady neposkytujú 

dostatočný podklad na posúdenie podania. 

 

 

Poučenie o odvolaní: 

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať. 

 

 

                                                   Ing. Miroslav Minárčik         
           primátor mesta 
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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: 13.04.2021 

 

Vyvesené do: 27.04.2021     Dátum zvesenia: 28.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. Juraj Ďurajčík, Dlhé Pole č. 52, 013 32 Dlhé Pole 

2. Miroslav Kúdelka, Súľov – Hradná č. 52, 013 52 Súľov – Hradná – projektant  

3. Ing. Pavol Gálik, Stred č. 56/48-16, 017 01 Považská Bystrica – kvalifikovaná osoba  

4. Mgr. Jana Večeřová, Hliník nad Váhom č. 8, 014 01 Bytča 

5. Boris Plačko, Gaštanová 1007/6, 014 01 Bytča 

6. Tatiana Treskoňová, A. Bernoláka 2181/50, 010 01 Žilina 

7. Ing. Patrik Poljak, V. Šípoša 10792/15, 036 01 Martin 

8. CERTUS  DEVELOPMENT s.r.o., Jirásková č. 4, 911 01 Trenčín 

9. Účastníkom stavebného konania ( nasledujúcim vlastníkom po zomrelých Ladislav 

Treskoň, František Treskoň – podľa LV č. 3873) sa doručuje oznámenie verejnou 

vyhláškou 

10. Spis 

 

 

 

Na vedomie: 

 

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

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

3. Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný fond, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 

08 Žilina (ochranné pásmo lesa) 

 


