
MESTO BYTČA   
                              Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  
                                        Námestie  Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo: VaŽP/65/2017 Há                                                Bytča : 27.2.2017  
 
 
 
      

STAVEBNÉ POVOLENIE 
 
 
 

stavebník: Miloš Latko, Svederník 136.013 32 Svederník  
 
v zastúpení                  Anna Latková, Svederník 136.013 32 Svederník  
 
 
podal dňa:  26.10.2016  a 16.1.2017 doplnil    
 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
    
na stavbu:           „ Izolovaný rodinný dom, žumpa, NN prípojka “ 
 

Mesto Bytča , ako príslušný stavebný úrad 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 v znení neskorších predpisov, 
zastúpené v správnom konaní primátorom mesta podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka, a 
v spojenom územnom a stavebnom konaní, podľa § 32 až § 40, § 54 až § 67 stavebného 
zákona vydáva toto  

 
ROZHODNUTIE 

 
ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre 
stavbu : 
 
názov stavby:         „Izolovaný rodinný dom, žumpa, NN prípojka  “ 
 
popis stavby:                     stavba určená  na bývanie 
 
charakter stavby:         trvalá;  pozemná 
 
na stavebnom pozemku 
parcelné číslo:         821/1, 816/4, 816/3 KN, k.ú.: Hliník nad Váhom, okres Bytča  
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Pre umiestnenie stavby sa v zmysle § 39a ods.2 písm. a) stavebného zákona určujú tieto 
podmienky :                                                        

a) požiadavky na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné 
prostredie : nevyžadujú sa, stavba je určená na bývanie   

        
b) požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického 

riešenia stavby s okolitým životným prostredím : stavba rodinného domu je v súlade 
s platným územným plánom „ Zmena a doplnok ÚPN SÚ č. 4 „  z roku 2010 

c) polohové umiestnenie stavby:  
stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie osadenia stavby    v mierke 
1:500, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia:  
 
výškové umiestnenie stavby: 
  
- výškový bod ± 0,000 stavby je totožný s výškou +0,35 m od 1. NP  
- výškový bod ± 0,000 stavby je na úrovni 1.NP 

výška stavby : 4,67 m 
 

d) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie : nevyžaduje  

e) napojenie na siete technického vybavenia :  
 - vodovodná prípojka : stavebník vybuduje vlastný zdroj pitnej vody- studňu, ku  
        kolaudácii stavby predloží stavebník protokol o nezávadnosti vody určenej pre  
        ľudskú spotrebu, vodná stavba podlieha vydaniu stavebného povolenia špeciálnym  
       stavebným úradom      
      - kanalizačná prípojka: stavebník vybuduje novú žumpu, nepriepustnú a neprietočnú  
        bez vyústenia do terénu alebo toku,  ku kolaudácii stavby predloží doklad o    
        vodotesnosti žumpy   
 - elektrická prípojka : nová v zmysle vyjadrenia SSE-D a.s. Žilina č.4300052362  
         z 13.9.2016  
      - vykurovanie: tuhé palivo  
      - napojenie na komunikácie: do kolaudácie stavby domu stavebník vybuduje  
        prístupovú cestu na pozemku parc.č.816/4 KN s napojením na jestvujúcu miestnu  
        komunikáciu    
 
g) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  
 

- SPP-D , a.s. Bratislava  č. TD/NS/0147/2016/Ki z 22.11.2016 – v záujmovom 
území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú 

 
- Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor , č. OU-ZA-PLO/2017/006432-

02/Cho z 11.1.2017 – súhlasné stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby 
rodinného domu a inžinierskych sietí na poľnohospodárskej pôde parc.č. 821/1, 
816/4 KN katastrálne územie Hliník nad Váhom  s nasledovnými podmienkami: 
a) Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu na ktorú bolo 

vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburenením 
pozemkov a porastom samonáletu drevín.  



                                                                             3 
 

b) Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy 
a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, 
resp. jej uložením a rozprestrením na iné parcely poľnohospodárskej pôdy. 

 
    

c) Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov 
v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu 
poľnohospodárskych pozemkov orná pôda na zastavanú plochu s predložením 
porealizačného geometrického plánu, kolaudačného rozhodnutia a tohto 
stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Bytča – katastrálny 
odbor 

 
              -  SSE-D a.s. Žilina č.4300052362 z 13.9.2016 v záujmovom území sa nachádzajú  
                 podzemné VN vedenia a nadzemné VN vedenia v majetku SSE-D, a.s.   
                 Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona  
                 č.251/2012 Z.z.  a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN (VN vzdušné  
                 vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, NN vzdušné vedenie od  
                 krajného vodiča  na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné kábelové vedenie    na  
                 každú stranu 1m. Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej  
                 sústavy. 
                 Pre presné určenie trasy podzemných vedení je potrebné požiadať o ich presné  
                 vytýčenie na základe objednávky u Stredisko údržby Žilina-okolie. Pri manipulácii     
                 mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení ako aj pri prácach  
                 v ochrannom pásme v ich bezprostrednej  blízkosti je potrebné predjednať postup  
                 prác na príslušnom  pracovisku Stredisko údržby Žilina-okolie. 
                 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSE-D a.s. prizvať  
                 zástupcu SSE-D, a.s. z pracoviska Stredisko údržby Žilina-okolie na kontrolu  
                 zariadenia  čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto  
                 vyjadrenia.  
                 V súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor 1  
                 m. Na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení  
                 v majetku    SSE-D, a.s. nezodpovedajú za poškodenie zariadenia stavebníka.  
                 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.   
 

- Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6611629896 z 18.11.2016 - nedôjde do styku so 
sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
alebo   DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v záujmovom území   

 
 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú podmienky:  

 
1. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.2 stavebného zákona: 

 
Urbanistické riešenie, architektonické, funkčné a dispozičné riešenie: 
 
Rodinný dom je navrhnutý ako jednopodlažný  objekt bez podpivničenia , murovaný,   
zastrešený sedlovou strechou  so sklonom strešných rovín  19	 s plechovou krytinou. 
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Dispozičné riešenie domu zohľadňuje požiadavky investora na užívanie a  prevádzku  
objektu a je v ňom umiestnený štvorizbový byt s technickým zázemím.  
Vstup do domu je zo západnej  strany  objektu. 
Na južnej  fasáde domu je situovaná otvorená, prestrešená terasa. 
Rodinný dom bude murovaný, zateplený kontaktným zatepľovacícm systémom  
minerálnou vatou. Je založený na základových pásoch z prostého betónu, zvislé  
konštrukcie   z tvárnic Ytong, vodorovné konštrukcie  nad I.NP- konštrukcia stropu  
bude vytvorená z drevených hranolov včítane zateplenia a sadrokartónového    
podhľadu. Konštrukcia krovu je navrhnutá ako sedlová s vrcholovou väznicou  
podopretou stĺpikmi.    

           Súčasťou stavebných prác budú aj úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie výplne  
           otvorov  a pomocné stavebné práce ( izolácie, tesárske, stolárske a zámočnícke   
           konštrukcie, obklady, maľby).    
           Stavba bude napojená novou NN  prípojkou, odkanalizovaná do žumpy, zásobovanie  
           vodou z vlastného zdroja – studne a vykurovanie na tuhé palivo.  
           Plochy statickej dopravy navrhnuté na stavebnom pozemku parc.č. 821/1 KN.                                                              

   
a) stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou tohto rozhodnutia; prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

b) dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a ochrany 
životného prostredia,  

c) stavbu realizovať v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu 
podľa § 43e stavebného zákona, v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami 
na uskutočňovanie stavieb podľa § 48 až 53 stavebného zákona, a v súlade s 
príslušnými technickými normami STN a EN, zvlášť normami protipožiarnymi, 
bezpečnostnými a hygienickými, 

d)  stavebný úrad určuje lehotu na dokončenie stavby - stavba bude ukončená najneskôr 
do (mesiac a rok) 02/2020, a po ukončení je potrebné požiadať o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, 

e) plniť požiadavky v záväzných stanoviskách podľa § 140b stavebného zákona 
uplatnené dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne 
požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia 
na napojenie na tieto siete, 

f) stavba bude realizovaná svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať Bc.Ľuboš 
Dižo, Kolárovice 193, 013 54 Kolárovice,   

g) na  uskutočňovanie stavby použiť iba vhodné stavebné výrobky, ktoré sú vhodné  na 
použitie v stavbe na zamýšľaný účel, (podľa zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných 
výrobkoch), 

h) začatie stavby písomne oznámiť na stavebný úrad do 5 dní. 
 

2. Podmienky určené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zákona  : 
a) zabezpečiť komplexnosť a plynulosť uskutočnenia stavby podľa POV, 
b) v zmysle § 75a ods.1 stavebného zákona stavebný úrad (pri jednoduchých, drobných 

a dočasných stavbách, zmenách týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho 
rozsahu) upúšťa od vytýčenia oprávnenými osobami podľa § 45 ods.4 stavebného 
zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom 
konaní zodpovedá stavebník, v zmysle § 75a ods.2 stavebného zákona, 
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c) stavenisko :  
- zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu 

života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,  
- označiť ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch 

výstavby,  
- musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej 

komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného 
odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa 
musí čistiť, 

- musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných 
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,  

-  musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,  
-  musí mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu,  
- musí mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a na pobyt osôb 

vykonávajúcich stavebné práce, 
- musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia 
ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa 
osobitných predpisov,  

- na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby 
overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon 
štátneho stavebného dohľadu. 

 
3. Za realizovateľnosť projektu zodpovedá projektant, v zmysle § 46 stavebného zákona. 
 
4. V zmysle § 48 ods.1 stavebného zákona sa stavba musí uskutočňovať v súlade 

s overeným projektom a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na 
stavby (podľa § 43d ods.1 stavebného zákona). Podstatné zmeny nesmú byť vykonané 
bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

  
5. Od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác viesť stavebný denník, 

ako súčasť dokumentácie uloženej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného 
zákona. 

 
6. Neprekročiť prípustné hodnoty určené Vyhláškou č.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. 

 
7. Pred zahájením výstavby je stavebník povinný odsúhlasiť všetky podzemné a nadzemné 

vedenia s ich správcami a vytýčiť ich na tvare miesta, a pri realizácii stavebných objektov 
je nutné dodržať príslušné normy STN alebo EN o križovaní a priestorovej úprave vedení 
technického vybavenia územia, ako aj  podmienky stanovené  správcami inžinierskych 
sietí. 

 
8. Za prípadné škody spôsobené stavebnou činnosťou na susedných nehnuteľnostiach je   

zodpovedný stavebník. Zodpovednosť za škodu reguluje šiesta časť, prvá hlava, zákona 
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov. 

 
9. Dažďovú vodu zo strešnej konštrukcie stavby zviesť na pozemok stavebníka. 
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10. Toto rozhodnutie nenahrádza rozkopové povolenie, ktoré v prípade potreby vydá   
      príslušný cestný správny orgán. 
 
11. Vyprodukovaný odpad je stavebník povinný odovzdať oprávnenému subjektu na    
      zhodnotenie, alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, v  
      zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  
      v znení neskorších predpisov.  
 
12. Prístupová cesta na pozemku parc.č. 816/4 KN k stavbe rodinného domu  musí byť  
      zhotovená do začatia  užívania stavby rodinného domu  (§ 7 ods.4 vyhl.MŽP č. 532/2002  
      Z.z.)   
  
 13.V zmysle § 100 písm. a) stavebného zákona stavebník, oprávnená fyzická osoba či  
      právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby, sú povinní umožniť  
      orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcom vstupovať na      
      stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon  
      dohľadu. 
 
14. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na  
      samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie  
      práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe  
      kolaudačného rozhodnutia. 

 
15. Námietky účastníkov konania : neboli vznesené. 

 
 V zmysle § 67 ods.2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so  
 stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný  
 úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 
 
 

O d ô v o d n e n i e 
 
 

Stavebný úrad, na základe žiadosti stavebníka zo dňa 26.10.2016, oznámil začatie 
spojeného územného a stavebného konania dňa dotknutým orgánom a všetkým známym 
účastníkom v zmysle § 61 ods.1 stavebného zákona. Stavebný úrad upustil od  ústneho 
pojednávania v zmysle § 61 ods.2 stavebného zákona, pretože sú mu dobre známe pomery 
staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby 
a stanovil lehotu na uplatnenie námietok s upozornením, že na neskôr podané námietky sa 
neprihliada. Účastníkom konania s neznámym miestom pobytu bolo oznámenie doručované 
verejnou vyhláškou. V stanovenej lehote neboli vznesené námietky. 

Územné a stavebné konanie bolo spojené v zmysle § 39a ods.4 stavebného zákona, 
pretože predmetom konania je jednoduchá stavba a podmienky umiestnenia sú jednoznačné 
vzhľadom na pomery v území .  
Podľa predloženej projektovej dokumentácie predmetom stavebného povolenia je novostavba 
rodinného domu, prípojky inž. sietí a žumpa , ktorá podľa § 139b  ods.1 stavebného zákona je 
jednoduchou stavbou určenou na bývanie tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.  
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Stavba domu je situovaná v zastavanom  území obce , v katastrálnom území Hliník nad 
Váhom, ktoré je účasťou Mesta Bytča.  

 
Z hľadiska územnoplánovacieho je navrhovaná stavba  umiestnením aj funkciou v súlade 
s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Bytča – „ Zmeny a doplnok  č.4  z roku 
2010„  podľa ktorej sa predmetné pozemky nachádzajú v  v obytnom území s nízkopodlažnou 
zástavbou a priamo nadväzujú na jestvujúcu zástavbu rodinných domov.  
 
Pri rozhodovaní o podanom návrhu  stavebný úrad dbal na vyváženosť práv účastníkov 
konania a to na právo stavebníka uskutočniť novú stavbu,  ako aj na záujmy účastníkov 
konania zachovať jestvujúci stav. V konaní sa podklade doložených dokladov  preukázalo, že 
navrhovanou stavbou  vo vzťahu k okolitej zástavbe  nebude  negatívne a v neprimeranom 
rozsahu zasiahnuté  do práv a právom chránených záujmov ostatných účastníkov konania a  
nebude obmedzené využívanie susedných pozemkov na účel, na ktorý sú susedné pozemky 
toho času  určené.    

 
Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 32 až 40, 54 až 67 

stavebného zákona, a bolo zistené, že  umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené 
záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na 
výstavbu.  

                                                              
Posúdenie  stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili dotknuté orgány uvedené 

vo výroku rozhodnutia a ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia. 
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto 
v zmysle § 66 stavebného zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia a stavbu s podmienkami pre jej realizáciu povolil.  
Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania : neboli vznesené. 

 
 

P o u č e n i e 
 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo 
dňa doručenia na Mesto Bytča (Mestský úrad v Bytči) , Námestie Slovenskej republiky 
č.1/1014 01 Bytča. Rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov 
nadobudlo právoplatnosť, je možno preskúmať súdom podľa príslušných ustanovení 
Správneho súdneho poriadku. 

 
 
 

 
                                                                                             Bc. Miroslav Minárčik  
                                                                                                  primátor mesta    
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V zmysle zák.č.145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov , položky  
60 písm.a)1.  Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený 
správny poplatok vo výške 50 €, ktorý je príjmom Mesta Bytče.  
 
 
 

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 :  
01.03.2017                                   17.03.2017                                             18.03.2017 
 
 
 
 
Doručí sa: 
 

1. Anna Latková, Svederník 136,013 32 Svederník 
2. Bc.Ľuboš Dižo Kolárovice, 193, 013 54 Kolárovice   
3. Ing.Alžbeta Balcová, A.Bernoláka č.2180/58, 010 01 Žilina  
4. Miroslav Štefún, Malá Bytča 112,014 01 Bytča  
5. Anton Chalupka,Hliník nad Váhom 350,014 01 Bytča  
6. Jarmila Koštialová, Hliník nad Váhom 51,014 01 Bytča  
7. Anna Dudíková, Hlinická 1148/15, 014 01 Bytča  
8. Rudolf Chalupka  Kolárovská 450/15,014 01 Bytča    
9. Jozef Chladný, Pšurnovice 214, 014 01 Bytča   
10. Ján Michálek, Hliník nad Váhom 397,014 01 Bytča  
11. Anna Chalúpková,Hliník nad Váhom 398, 014 01 Bytča  
12. Jana Šimová, F.Kráľa 892/25,014 01 Bytča  
13. Branislav Kremeň, Bottova 1149/24,014 01 Bytča   
14. Gabriela Kremeňová, Bottova 1149/24,014 01 Bytča  
15. Stanislav Harciník, Gaštanová 1019/8,014 01 Bytča  
16. Renáta Harciníková, Gaštanová 1019/8,014 01 Bytča 
17. Spoluvlastníkom pozemku parc.č. 816/4 KN katastrálne územie Hliník nad Váhom   
      ( podľa listu vlastníctva č. 1437 por.číslo 5)  a pozemku parc.č. 829/34 KN katastrálne   
        územie Hliník nad Váhom (podľa listu vlastníctva č. 1076)  sa rozhodnutie doručuje  
        verejnou vyhláškou  podľa  26  ods.1 správneho  poriadku  
18. spis  

 
 
Na vedomie: 
 

1. SPP a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
2. SSE-D a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
3. Slovak Telekom , Poštová 1, 010 08 Žilina 


