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

Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča  

Číslo: VaŽP/261/2021 Kyt           Vybavuje: Ing. Kytka                             Bytča: 12.04.2021 

                                                                    041 / 507 39 16 

 

 

Vec: Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od  

ústneho pojednávania a miestneho zisťovania 

 

 

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

IČO: 36 442 151 - v zastúpení VOLTATECH a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 48 237 

761 dňa 18.03.2021 podal návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 

 

 

,, Bytča - Ul. Štefánikova - Rozšírenie NNK ” 

 

 

na pozemkoch parc. č. 1107/2, 1107/1, 1385 (1385/1 KN E ), 1104/21, 1104/33, 1104/20, 

1104/8 KN C v katastrálnom území Veľká Bytča, okres: Bytča. 

 

 Dňom podania návrhu bolo začaté územné 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 

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 dotknutým orgánom a všetkým 

známym účastníkom, a v zmysle § 142h stavebného zákona upúšťa od ústneho 

pojednávania a miestneho zisťovania.  
 

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov územného konania, že svoje námietky 

a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto 

oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.  

 

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. 
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V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení 

líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým 

počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a 

o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom 

územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania 

verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi. 

 

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

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

hod. do 15:00 hod. a v piatok od 8:00 hod. do 14:00 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 :  14.4.2021     Dátum zvesenia : 28.4.2021 

 

Vyvesené do :  27.4.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

 

1. VOLTATECH a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 48 237 761 (korešpondenčná 

adresa: Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves) 

2. Mesto Bytča, zastúpené primátorom mesta 

3. VYSADO s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

4. OC Popper s.r.o., Vysoká nad Kysucou č. 524, 023 55 Vysoká nad Kysucou 

5. Spis 
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Na vedomie: 

 

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

2. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 

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

4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 26, 817 62 Bratislava 

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

6. Mesto Bytča, cestný správny orgán 

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

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola č. 27, 011 71 Žilina 

9. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok č. 104, 014 01 Bytča (všetky 

zložky) 

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

Banská Bystrica  

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

12. Mesto Bytča, orgán ochrany prírody  

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

14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 

č. 7, 974 01 Banská Bystrica 

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

16. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19, 010 01 Žilina 

17. Technické služby mesta Bytča, Hlinícka 403/16, 01401 Bytča 


