
 

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

O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA 

 

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 vedie podľa príslušných 

ustanovení  stavebného zákona konanie o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení  

stavby: 

 

Chodníky Trnové 

 

ďalej len "stavba") na pozemku parc.č. - líniová stavba v k.ú. Žilina, Trnové, ktorej 

navrhovateľom je:  

Mesto Žilina, Nám. obetí komuniznu č. 1, 010 01  Žilina 

(ďalej len "navrhovateľ").  

 

 

Dňa 28.07.2021 bolo začaté konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia. Územné 

rozhodnutie na stavbu bolo vydané dňa 22.08.2018 pod č.s. 3446/2018-45101/2018-OSP-

MLA, právoplatné dňa 04.10.2018. 

Obec Porúbka - Stavebný úrad listom pod č.s. 14593/2021-164750/2021-SÚ-TRK zo dňa 

07.09.2021 v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 

ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznámil začatie konania o predĺžení platnosti 

územného rozhodnutia dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania 

ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť priamo dotknuté formou verejnej 

vyhlášky. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Porúbka v dňoch od 

08.09.2021-23.09.2021 a na úradnej tabuli Mesta Žilina v dňoch od 08.09.2021-23.09.2021. 

Stavebný úrad upustil od ústneho  pojednávania a miestneho zisťovania  v predmetnej veci 

v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona a účastníkom konania a dotknutým orgánom určil 

lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia na podanie námietok a pripomienok.  

Stavebný úrad v zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona účastníkov konania upozornil, že 

v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 

v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.  
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Stavebný úrad prijal dňa 01.10.2021 pod č. záznamu 171442 (podané osobne) námietky 

a pripomienky k oznámeniu o začatí územného konania podané spoločnosťou MT 

ENGINEERING, s.r.o., IČO: 36 731 668 so sídlom Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina – 

Trnové v ktorom oznamuje stavebnému úradu, že v mene spoločnosti ako aj v zastúpení 

ďalších účastníkov konania v zákonom stanovenej lehote podáva námietky a pripomienky. 

Stavebný úrad posúdil tieto námietky ako žiadosť o priznanie postavenia účastníka konania 

v prebiehajúcom konaní.  

Stavebný úrad prijal dňa 01.10.2021 pod č. záznamu 171442 (podané osobne 11:20 hod) 

námietky a pripomienky k oznámeniu o začatí konania o predĺžení platnosti územného 

rozhodnutia podané spoločnosťou MT ENGINEERING, s.r.o., IČO: 36 731 668 so sídlom 

Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina – Trnové, v ktorom oznamuje stavebnému úradu, že 

v mene spoločnosti ako aj v zastúpení ďalších účastníkov konania podáva v zákonom 

stanovenej lehote námietky a pripomienky. Námietky boli uplatnené v lehote. 

Keďže prijatý list pod č. záznamu 171442 zo dňa 01.10.2021 netvoril žiadnu prílohu v ktorom 

by boli stavebnému úradu známi účastníci konania, ktorých spoločnosť zastupuje, stavebný 

úrad vyzval pod č.s. 14593/2021-174588/2021-SÚ-TRK zo dňa 22.10.2021 spoločnosť MT 

ENGINEERING, s.r.o., IČO: 36 731 668 so sídlom Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina – 

Trnové aby v lehote 5 dní odo dňa doručenia výzvy predložila spoločnosť stavebnému úradu 

splnomocnenie na zastupovanie účastníkov v konaní o predĺžení platnosti územného 

rozhodnutia a zároveň upresnil mená a adresy účastníkov, ktorých zastupuje. Stavebný úrad 

prijal dňa 22.11.2021 pod č. záznamu 191099 od spoločnosti  MT ENGINEERING, s.r.o., 

IČO: 36 731 668 so sídlom Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina – Trnové splnomocnenie na 

zastupovanie účastníkov konania – Eliška Boľová, trvale bytom Čajákova 2175/13, 010 01  

Žilina - Trnové a Ema Boľová, trvale bytom Dolná Trnovská 550/1, 010 01  Žilina - Trnové.  

Stavebný úrad zistil, že uvedenej právnickej osobe MT ENGINEERING, s.r.o., IČO: 

36 731 668 so sídlom Dolná Trnovská 550/1, 010 01 Žilina – Trnové postavenie účastníka 

konania neprislúcha, nakoľko predmetnou stavbou nebudú priamo dotknuté vlastnícke alebo 

iné práva a právom chránené záujmy spoločnosti, na základe ktorých by bolo možné priznať 

právny nárok byť účastníkom konania. 

Z uvedeného dôvodu stavebný úrad listom pod č.s. 782/2022-1648/2022-SÚ-TRK zo dňa 

02.02.2022 začal konanie o nepriznaní postavenia účastníka konania o predĺžení platnosti 

územného rozhodnutia, ktoré je vedené pod č.s. 782/2022-SÚ-TRK.   

Stavebný úrad prijal dňa 23.02.2022 pod č. záznamu 10407 námietky a pripomienky 

k oznámeniu o začatí konania o nepriznaní postavenia účastníka konania podané 

spoločnosťou MT ENGINEERING, s.r.o., IČO: 36 731 668 so sídlom Dolná Trnovská 550/1, 

010 01 Žilina – Trnové, v ktorom oznamuje stavebnému úradu, že v mene spoločnosti ako aj 

v zastúpení ďalších účastníkov konania podáva v zákonom stanovenej lehote námietky 

a pripomienky voči predmetnému oznámeniu.  Námietky boli uplatnené v lehote.  

Keďže námietky smerovali okrem iného aj voči zaujatosti stavebného úradu obce Porúbka – 

pre vydanie predĺženia platnosti územného rozhodnutia na predmetnú stavbu navrhovateľ 

požiadal listom č. sp. 90/2022-138318/2022-ORPI-TMK zo dňa 15.08.2022 OÚ Žilina, 

Odbor výstavby a bytovej politiky o určenie nového stavebného úradu.   

OÚ Žilina listom č. sp. OU-ZA-OVBP-2022/040401-002 zo dňa 09.09.2022 podľa §119 

ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

zmien a doplnkov určil ako príslušný stavebný úrad pre uskutočnenie správneho konania 

a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia v zmysle stavebného 

zákona pre vyššie uvedenú stavbu Mesto Bytča.  Zároveň z vyššie uvedených dôvodov zrušil 
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určenie stavebného úradu na vyššie uvedenú stavbu vydané pod č. OÚ-ZA-OVBP2-

2017/047691/KLI-usu zo dňa 08.12.2017, kde ako príslušný stavebný úrad pre územné 

konanie bola určená obec Porúbka.  

Stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) dáva účastníkom konania možnosť, aby v záujme ochrany svojich práv a právom 

chránených záujmov pred vydaním rozhodnutia vo veci si uplatnili právo  nahliadnuť do 

doplneného podkladu a právo vyjadriť sa k nemu, alebo navrhnúť jeho doplnenie v lehote do  

7 pracovných  dní od doručenia tohto oznámenia. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú 

moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. V rovnakej lehote oznámia 

svoje stanoviská dotknuté orgány.  

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

záhlaví) v dňoch pondelok a utorok od 8:00 do 14:30 hod., v stredu od 8:00 do 15:00 hod. a 

piatok od 8:00 do 13:30 hod. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží 

jeho zástupca písomnú plnú moc.  

 

V zmysle § 3 ods.2 správneho poriadku, pri nahliadnutí do podkladov, alebo na požiadanie, 

stavebný úrad účastníkom konania, zúčastneným osobám, ktorých sa konanie týka, poskytne 

pomoc a poučenie, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 

    

 

 

 

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: 
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Doručí sa: 

Účastníci 

1. účastníkom konania, ktorých práva by mohli byť v tomto konaní dotknuté sa doručuje 

verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona – líniová stavba 

  

Na vedomie 

2. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 

09  Žilina 

3. DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

4. Mesto Žilina - referát špeciálneho stavebného úradu - doprava 

5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Vysokoškolákov 

8556/33B, 010 08  Žilina 

6. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa  odpadov. 

hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 

7. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, 

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina 

8. Žilinské komunikácie a.s., Vysokoškolákov súp. č. 2, 010 08  Žilina 

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

10. SSD a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47  Žilina 

11. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy súp. č. 44, 825 19  Bratislava 26 

12. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57  Žilina 

13. Michlovský s.r.o. UC2 - údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05  

Banská Bystrica 

14. Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie, Martina Rázusa 104, 010 01  Žilina 

15. Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B súp. 

č. 1613, 010 08  Žilina 

16. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 3/834, 921 80  Piešťany 

17. DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

18. SITEL s.r.o., Kopčianska 18, 851 01  Bratislava 

19. Mesto Žilina, ORPaI, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina 

20. Obec Porúbka - starosta obce 

21. Mesto Žilina – primátor 

22. Mesto Bytča - primátor 

23. 2x spis  

 

 

 


