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Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného  rozhodnutia 

 v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona 

V e r e j n á  v y h l á š k a 

 

Mesto Bytča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 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 § 35 ods. 2 stavebného zákona 

zverejňuje na úradnej tabuli mesta Bytča a mesta Žilina a internetovej stránke www.bytca.sk, 

www.zilina.sk nasledovné dokumenty vo veci stavby:   

 

Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy  a meniarní, výstavba nových 

trolejbusových tratí a obratísk v Žiline 

 
 
 
Stavba je rozdelená: 

UČS 1 – Ucelená časť stavby 1 – Napájacia oblasť trakčnej meniarne TM1 Veľká Okružná 

UČS 2 – Ucelená časť stavby 2 – Napájacia oblasť trakčnej meniarne TM2 Bajzova 

UČS 3 – Ucelená časť stavby 3 – Napájacia oblasť trakčnej meniarne TM3 Závodie 

UČS sa skladajú z prevádzkových súborov (PS) a stavebných objektov (SO), ktoré sú členené na 

profesijné odbory: 

 

Prevádzkové súbory: 

 21 Silnoprúdové technologické zariadenia  

 22 Diaľkové ovládanie a riadenie meniarní  

 23 Zabezpečovacie zariadenia  

 24 Oznamovacie zariadenia  

25 Elektrická požiarna signalizácia (EPS), Elektrický zabezpečovací systém (EZS) a kamerový 

systém (KMS) 

  

Stavebné objekty: 

  31  Trolejové vedenia  

  32 Napájacie a spätné vedenia  

  33  Verejné osvetlenie  

  34  Prívodné vedenia NN 

  35  Prívodné vedenia VN 

  36 Káblové chráničkové trasy, pozemné stavby, úpravy plôch 

  37  Cestné komunikácie  

  38 Preložky inžinierskych sietí   

http://www.bytca.sk/
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líniová stavba v katastrálnom území Žilina, Závodie a Bytčica (Vlčince, Hájik, Solinky a Hliny). 

 

(ďalej len "stavba")  - líniová stavba v katastrálnom území Žilina, Bytčica  a Závodie  

pre navrhovateľa Mesto Žilina, IČO 00321796, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 

Žilina v zastúpení REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04  Bratislava 3. 

 

Tento dokument sa zverejňuje do doby právoplatného skončenia územného konania vo veci 

vyššie uvedenej stavby. 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti 

o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na 

úseku EIA pod č. OU-ZA-OSZP3—2020/027578-009 zo dňa 06.11.2020 nadobudlo 

právoplatnosť dňa 26.04.2021.  
 

Dokument je prístupný na stránke:  

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/modernizacia-infrastruktury-trolejbusovej-drahy-

meniarni-vystavba-novy 

 

Podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona 

Kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití 

územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo 

zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne 

na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je 

možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Zverejnenie musí stavebný úrad 

zabezpečiť odo dňa začatia územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania 

o využití územia až do jeho právoplatného ukončenia.  

Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie žiadosti o začatie územného konania o umiestnení 

stavby alebo územného konania o využití územia bez jej príloh aj údaje o sprístupnení 

právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečného stanoviska na 

webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo ohľadom územia vydané. 

 

 

 

Ing. Miroslav Minárčik 

              primátor mesta 

 

 

 

 

Príloha: 

- kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby. 
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Toto oznámenie sa zverejňuje v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona odo dňa začatia 

územného konania až do jeho právoplatného ukončenia na úradnej tabuli mesta Žilina a 

Bytča a internetovej stránke mesta www.zilina.sk a www.bytca.sk.   

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli 

a internetovej stránke. 

 

http://www.zilina.sk/

