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Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  
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V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A  
 

ROZHODNUTIE 

VÝZVA NA DOPLNENIE NÁVRHU NA UMIESTNENIE STAVBY A P RERUŠENIE 
KONANIA 

 

 

Emil Kováčik, Kotešová 384,013 61 Kotešová    

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 1.12.2016 návrh  na vydanie územného rozhodnutia o 
umiestnení stavby: 

     
                          „  Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy domu č.s. 150,   
                                  rekonštrukcia plynovej prípojky a NN prípojky „ 

 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1126 KN  v katastrálnom území Veľká 
Bytča . 

Mesto Bytča  - ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
"stavebný zákon"), a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky vzhľadom k tomu, že návrh nie je úplný a 
predložené podklady a stanoviská nestačia na riadne a spoľahlivé posúdenie návrhu z 
hľadiska záujmov sledovaných v územnom konaní, navrhovateľa podľa § 35 ods. 2 
stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona 

 

v y z ý v a 

 

navrhovateľa  Emila Kováčika, Kotešová 384,013 61 Kotešová    

na doplnenie predloženého návrhu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia výzvy o nasledovné 
podklady: 
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1) Projektovú dokumentáciu dopracovať o: 
- návrh podrobného technického riešenia odvádzania dažďových vôd zo strechy  
  navrhovanej nadstavby   
- návrh technického  riešenia  zabezpečenia stability strešnej konštrukcie nad  
  pozemkom  parc.č. 1128 KN a nad rodinným domom č.s.149  na pozemku parc.č.  
  1129/1 KN    katastrálne územie Veľká Bytča po odstránení strešnej konštrukcie nad  

             domom č.s. 150 na pozemku parc.č. 1126 KN katastrálnom území Veľká Bytča  
- technickú správu projektovej  dokumentácie doplniť o : rozsah a usporiadanie  
  staveniska a plán  organizácie výstavby  

2) Posúdenie stavebnotechnického stavu jestvujúcich  prípojok vody a kanalizácie k domu 
č.s. 150  správcom  verejného vodovodu a kanalizácie SEVAK a.s. Žilina.  

 
3) Stanovisko Okresného  úradu Bytča, odbor životného prostredia, orgán  štátnej správy    
      odpadového hospodárstva a štátnej správy ochrany prírody k projektovej dokumentácii.  

 
4) Posúdenie preslnenia okien obytných miestností na prízemí južnej fasády rodinného  

domu č.s. 149 na pozemku parc.č. 1129/1 KN  KN    katastrálne územie Veľká Bytča vo 
vzťahu k navrhovanej nadstavbe podľa STN 73 4301 (vyhodnotiť  terajší stav a stav po 
realizácii nadstavby). 

 

                                                                 Odôvodnenie 

 
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie v predmetnej veci. Stavebný úrad v tomto 
konaní zistil, že predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia 
navrhovanej stavby v danom území a pre posúdenie námietok vznesených na územnom 
konaní. Stavebný úrad preto navrhovateľa vyzval na doplnenie návrhu tak ako je uvedené vo 
výroku rozhodnutia  a územné konanie prerušil. 

Stavebný úrad na základe uvedených skutočností  rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 

Ak nebude návrh na vydanie územného rozhodnutia v určenej lehote doplnený, príslušný 
stavebný úrad územné konanie podľa § 35 ods. 2 stavebného zákona zastaví. 
 

Poučenie 

 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov nemožno odvolať. 

 

 

Bc.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:                               Vyvesené do:                                        Dátum zvesenia :  
24.02.2017                                    12.03.2017                                         13.03.2017 
                
 
 
 
Doručí sa : 
 
1.Emil Kováčik, Kotešová 384, 013 61 Kotešová  
 
 
Na vedomie:  
 
2.HACLO, s.r.o. V.Spanyola 8685, 010 01 Žilina  
3.Ing.Marián Kristiník, Lúčna 1011/2,014 01 Bytča 
4.Ivan Zábojník, Kvetoslavov č.56,930 41 Kvetoslavov  
5.Martin Bárdy, S.Sakalovej 149/23,014 01 Bytča  
6.Marta Papánová, Gemerská 1775/3,010 08 Žilina   
7.Margita Ščambová, ČSA 1300, 024 01 Kysucké Nové Mesto  
8.Juraj Bárdy, Javorová 1001/6,014 01 Bytča   
9.Peter Bárdy, Predmier 114, 013 51 Predmier  
10.Účastníkom konania s neznámym miestom pobytu  (spoluvlastníkom pozemku parc.č.    
     1128 KN katastrálne  územie Veľká Bytča podľa listu vlastníctva č. 2026)  sa rozhodnutie   
     doručuje verejnou   vyhláškou podľa  §-u 26 správneho poriadku  
11.spis 
12. SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
13.. SSE-D a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
14. RÚVZ Žilina, V.Spanyola č.27, 011 71 Žilina 
15. ORHaZZ Žilina, Nám.požiarnikov  1, 010 01 Žilina  
16. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19,010 01 Žilina  
17. Ing.arch.Peter Krajč, Ateliér AUT , Žitná 13,010 01 Žilina  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


