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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
Č.VaŽP / 236 /2016 Há                                                                    Bytča 25.4.2017 
 
 

                                 V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A  
 
 
 

ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE 
 

 
Navrhovateľ: SSE-Distribúcia, a.s.Pri Rajčianke 2927/8,010 47 Žilina  
 
v zastúpení: Ing. Štefan Binó, Elektrické zariadenia, Jaseňová 34, 010 07 Žilina    
 
podal dňa:  dňa 21.2.2017 podal návrh na územné rozhodnutie                                        
            
 
na stavbu:             „ 9582 – Bytča, Pšurnovice: Zahustenie TS pri záhradkách  “ 
 

 
 

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 aj „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 návrh podľa § 32 - § 40 
stavebného zákona, a v zmysle § 39 a § 39a ods.1 stavebného zákona vydáva toto 

 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY, 

 
ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti 
rozhodnutia, pre stavbu : 
 
 
Názov stavby:        „ 9582 – Bytča, Pšurnovice: Zahustenie TS pri záhradkách  “ 
              
                                 Objekty : Prípojka VNK, Trafostanica, Rozvody NNK 
 
Účel stavby:             zahustenie TS z dôvodu potreby napojenia nových odberných miest  
                                 v danej lokalite; nová TS sa využije na odľahčenie zaťaženia jestvujúcej  
                                 vzdušnej siete                                           
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Popis stavby:  
 
Bude realizovaná nová výstavba novej koncovej kioskovej trafostanice s transformátorom 
160KVA, káblové vedenie VNK cez navrhovaný  úsekový odpínač, ktorý sa umiestni na 
nový podperný bod, vradený do jestvujúceho vzdušného vedenia 22kV linky č. 232/use/597. 
Úsek 1 - VNK prípojka   
VNK prípojka začína na navrhovanom podpornom bode ktorý bude vradený do jestvujúceho 
vzdušného vedenia 22 kV. Na stožiari sa osadí vonkajší zvislý bezkomorový odpínač OTE 
vybavený zvodičmi prepätia. VNK prípojka bude vyhotovená zemným káblom. Kábel bude 
uložený v chráničke. Dĺžka  trasy je 50 m. Okolo prechodového stožiara sa vybuduje 
ekvipotenciálne pole.  
 
Úsek 2 – Transformátor  
Trafostanica bude koncová kioskového typu s vonkajším ovládaním, počet NN vývodov – 
5ks do 400 A, 2 ks do 160 A. Transformátor – 160 kV. 
 
Úsek 3 - NN káblové rozvody. 
Z NN rozvádzača navrhovanej trafostanice budú vyvedené  2 ks NN káblové zemné vedenie. 
Prípojka pre napojenie nových odberných miest je navrhovaná zemným káblom dl. 135 m 
ukončená v káblových rozpojovacích skriniach  umiestnených na hranici pozemku. 
Posilnenie jestvujúcej NN siete je navrhované káblami v dĺžke 156m,  ktoré bude vyvedené 
na jestvujúci podperný bod vzdušnej siete NN,  na ktorom sa osadí vonkajšia rozpojovacia 
skriňa, kde bude realizované rozdelenie siete. 
 
druh stavby:   inžinierska, líniová  
charakter stavby:  trvalá 
na stavebnom pozemku  
parcelné číslo:   líniová stavba na pozemkoch parc.č. 3287/9, 3288/13, 3288/14,  
                                               3480/4  KN v kat.území Veľká Bytča ,  okres: Bytča  
  
ku ktorému ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo; navrhovateľ je oprávnený vykonávať 
na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach 
potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete v zmysle § 11 ods.1 písm.f a g) 
zák.č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 
 
1. 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 : v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, 
orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-BY-OSZP-2017/000052-2/Cur  

            z 9.1.2017: 
           - prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín riešiť v zmysle § 47 a §  
             48 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane a prírody( t.j na dreviny a kroviny, ktoré  
             v danom území rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude  
             vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín).  
           - pri porušení pôdneho krytu stavebnou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami  
              investor zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovanou  nitrofilných  
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            a ruderálnych druhov rastlín. Taktiež bude zabezpečené odstraňovanie nepôvodných  
            druhov, ktoré sa samovoľne šíria a vytláčajú pôvodné druhy z ich prirodzených       
            biotopov a znižujú biologickú rozmanitosť – invázne druhy ( §7 zákona) 
 
          - stavebník je povinný práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu prírodného           
            prostredia ropnými látkami zo stavebných mechanizmov  
          - v prípade vzdušného vedenia zabezpečiť elektrické vedenie tak, aby bolo zabránené  
            prípadnému možnému poraneniu a úhynu vtáctva     
          - výkopová zemina bude použitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku 
            v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti vodných tokov, mokradí ....  
            nebude umiestňovaná  na nelesné plochy mimo intravilánu  
          - po ukončení realizácie stavby uviesť pozemky dotýkajúce sa výstavby do pôvodného  
            stavu 
      
      c) Stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre  
          územné rozhodnutie,  v mierke 1:500, ktorá je    súčasťou tohto územného  
          rozhodnutia  

 
       d) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  
            a orientácie : nevyžaduje sa  
       e)  napojenie na pozemné komunikácie : bez potreby  
 
  f)  požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov :  

 
  - SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 44/b , Bratislava č. TD/16/ZA/Ki/2017 z 9.1.2017   
     v záujmovom území sa plynárenské zariadenia v správe SPP-D nenachádzajú 

 
  - SSE-D a.s., Ul. Pri Rajčianke 2926/10, 010 47 Žilina z 3.3.2017  
     s technickým riešením podľa predloženej dokumentácie súhlasí s podmienkou dodržať    
     platnú legislatívu a Katalóg prvkov funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na  
     stránkach www.sse-d.sk 
 
   - SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina č. OO17000897/KLi  zo 16.1.2017  
      1. V miestnej časti Bytča-Pšurnovice naša spoločnosť realizuje investičnú stavbu  
           výstavby  vodovodu, ktorej 2.časť bude zahájená v jarných mesiacoch 2017. V prílohe  
           zasielajú situácie z GIS formát A4 s orientačným zakreslením trasy budovaného  
           vodovodu z mat. HDPE D110mm. Vodovod je v situácii zakreslený zelenou plnou  
           čiarou. 

2. Žiadame akceptovať trasu budovaného vodovodu, dodržať minimálne vzdialenosti 
stanovené v STN 73 6005 – priestorová úprava podzemných vedení a pri osadzovaní  
stavieb dodržať vzdialenosti určené k ochrane VV dľa zákona č. 442/2002 
O verejných vodovodoch   a verejných kanalizáciách § 19 oods.2/. – 1,5 m od 
bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany do priemeru DN 500 mm vrátane. 
V pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie – iné 
podobné zariadenia, vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup  k verejnému 
vodovodu, alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav. 
 
 



                                                           4 
 

3. Stavebnú činnosť koordinovať s našou investičnou stavbou v záujmovom území. 
4. Výkopové práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení a pri križovaní 

s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. 
5. Prípadnú kolíziu s vodovodom riešiť samostatne s prevádzkový majstrom vodovodov. 

Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať 
príslušný majster. V rámci stavebných prác žiadame zdvihnúť do úrovne  budúcej 
nivelety terénu všetky prípadné poklopy vodovodu. Ich funkčnosť požadujeme 
preveriť za prítomnosti našich pracovníkov z prevádzky SEVAK a.s. Žilina. 
O zistenom stave vyhotoviť zápis do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako 
porealizačné vyjadrenie. 

         6.Hutnenie podložia v mieste dotyku s VV realizovať po vrstvách vibračnými  
            zariadeniami takým spôsobom aby dynamické rázy  pri hutnení nepoškodili potrubia  
            vodovodu v danej lokalite.      
         7.Toto vyjadrenie je platné 24 mesiacov od vydania. 
    
  -  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava č.6611704098 z 14.2.2017 v záujmovom  
     území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak  
     Telekom, a.s.  a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
     V zmysle uvedeného vyjadrenia dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú    
     neoddeliteľnou  súčasťou tohto stanoviska. 
         
  -  OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina č.ORHZ-ZAI-20-001/2017 zo 17.1.2017   
      súhlasí  bez pripomienok 
   -  RÚVZ Žilina č. A/2016/04842/HŽPZ z 18.1.2017 súhlasí bez pripomienok 
 
   - SVP š.p., OZ Piešťany č.CS SVP OZ PN 6/2017/14 z 18.1.2017v zastúpení vlastníka   
      pozemku  parc.č. 3480/4 KN : 
     • využitie pozemku v našom vlastníctve zmluvne doriešiť (zmluva o zriadení vecného  
       bremena) na odbore správy majetku OZ Piešťany do kolaudačného konania 
    • narušený terén uviesť do pôvodného stav, stavbou nezasahovať do telesa cesty  
    • začiatok a ukončenie prác  ohlásiť na Správu povodia stredného Váhu I Púchov (úsekový  
       technik Ing.Bušovský, tel. 0903 849 669) 
    • ku kolaudácii prizvať zástupcu našej organizácie  
       Vodné toky v správe našej organizácie nie sú predmetnou stavbou dotknuté. 
       Stanovisko nenahrádza vyjadrenie správcov sietí umiestnených na dotknutom pozemku.   
 
-  Energotel , a.s. Miletičova 7 821 08 Bratislava, prev. Žilina č. ET/MM16/1380  
   z 22.12.2016   navrhovaná stavba nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe  
   SSE, a.s. Žilina a Energotel, a.s. Bratislava. Vyjadrenie má platnost 12 mesiacov. 
 
- Orange Slovensko a.s. Bratislava č. BB-0240/2017 z 30.1.2017 nedôjde ku stretu PTZ  
   prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Bratislava 
 
- Telefonica O2  Slovakia s.r.o. Bratislava z 22.12.2016 v záujmovom území sa nenchádzajú   
  siete, objekty alebo zariadenia v správe  O2 Slovakia, s.r.o. 
 
- UPC a.s. Žilina z 15.12.2016 -  v k.ú. Bytča sa siete firmy UPC nenachádzajú 
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- Okresný úrad Žilina, odbor lesný a pozemkový č. OU-ZA-PLO/2016/049159-02/Cho  z  
  23.12.2016 pri realizácii stavby dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy, preto požadujeme  
  konanie v zmysle zákona. 
 
- Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy  č. OU-BY-  
  OSZP-2017/000054-2/Uri zo 16.1.2017 – bez pripomienok  
 
 - Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, orgán štátnej správy odpadového  
    hospodárstva č.  OU-BY-  OSZP-2017/000051-2/Cur  z 9.1.2017 s nasledovnými  
   podmienkami: 
 
    - investor stavby bude viesť  evidenciu druhov odpadov vzniknutých počas realizácie  
      projektu  zaradených podľa  platného Katalógu odpadov 
    - vyprodukované odpady je pôvodca (stavebník) povinný odovzdať  oprávnenému subjektu  
      na  zhodnotenie alebo zneškodniť na povolenej skládke alebo vo vhodnom zariadení, 
      nakoľko sa jedná o stavebné odpady u ktorých je možné zhodnotenie, uprednostniť  
      zhodnotenie predmetných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládku           
   -  výkopová zemina bude  využitá na  terénne  úpravy v rámci predmetnej stavby alebo  
      odvezená len na povolenú skládku  
   -  v prípade využívania odpadov  (zeminy a kameniva)  na povrchovú úpravu terénu 
      na pozemkoch nesúvisiacich s predmetnou stavbou, je potrebné požiadať tunajší úrad  
      o súhlas na túto činnosť v zmysle § 97 ods.1 písm. s) zákona o odpadoch 
   -  nakladať s odpadmi v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve  
   -  pred začatím prác stavebník písomne oznámi stavebnému úradu presné miesto  
      dočasného  uloženia vzniknutých odpadov počas realizácie projektu, s uvedením  
      parcelných čísel a súhlasom vlastníka predmetného pozemku k dočasnému uloženiu  
      odpadov zo stavby   
 
 -   Technická inšpekcia Banská Bystrica - Certifikát o bezpečnosti technického zariadenia  
      č.454/1/2006-2-EZ  - zariadenie spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení  
 
 -    Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania č.  
       č.02414/2017/ODaÚP-2 z 18.1.2017 súhlasí s vydaním územného a stavebného    
       povolenia pre vyššie uvedenú stavbu, za dodržania podmienok, ktoré stanovila Správa  
       ciest ŽSK v liste č. 42/217/SC ŽSK-2 zo dňa 30.12.2016 
  
  -  Správa ciest ŽSK Žilina č. 42/2017/SC ŽSK-2 z 30.12.2016 : 
      1. Požiadajte o vyjadrenie k PD predmetnej stavby ŽSK, odbor dopravy a územného  
          plánovania. 
      2. Pred začiatkom výkopových prác požadujeme vytýčiť trasu navrhovaného NNK  
          vedenia a k vytýčeniu prizvať zamestnanca SC ŽSK Bc.Petrovský ( tel.0918 370 106) 
      3. práce v blízkosti cesty III/2006 je možné realizovať od 15.apríla do 15. októbra    
          príslušného kalendárneho roka, v mesiacoch január až marec a november a december  
          kalendárneho roku nesmú stavebné práce obmedzovať správcu cesty pri vykonávaní  
          zimnej údržby   
      4. Predmetnú stavbu realizovať výhradne bez zásahu do telesa cesty III/2006. 
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5. Navrhované NNK káblové vedenie v súbehu s cestou III/2006  a navrhované  
    rozpojovacie skrine umiestniť  min. 1m od vonkajšej hrany telesa cesty III.triedy +    
    ochranné pásmo navrhovaného NNK vedenia.     
6.Mimo sídelného útvaru obce ohraničenou dopravnou značkou označujúcou začiatok  
   a koniec obce, určuje vyhláška ochranné pásmo cesty III.triedy  20 m od osi vozovky. Pre  
   činnosť v ochrannom pásme cesty požiadať o výnimku z ochranného pásma Okresný úrad  
   Žilina, odbor CD a PK . 
7. V prípade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesta III/2006, je  
    povinný zabezpečiť vyčistenie vozovky bezprostredne po jej znečistení. 
8. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste  
    III. triedy. 
9. Po realizovaní prác musia byť terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu a musí byť    
    zachované funkčné odvodnenie cesty  III/2006. 
10.Investor zodpovedá za všetky prípadné škody na majetku SC ŽSK alebo tretích osôb,  
     ktoré budú spôsobené pri realizácii predmetnej stavby.  
    V prípade potreby investor zabezpečí a osadí na vlastné náklady dočasné dopravné   
    značenie odsúhlasené OR PZ ODI Žilina.  
11.Ak v prípade rekonštrukcie, opravy alebo obdobnej stavebnej úpravy cesty III/2006 alebo  
     doplňujúcich stavieb ciest III/2006 (napr. stavba dažďovej kanalizácie a/alebo odvodnenia  
     cesty), to neplatí v prípade, ak pôjde o prekládku alebo výstavbu novej cesty, bude  
     potrebné dočasné alebo trvalé preloženie NNK káblového vedenia  alebo jeho zvýšená  
     ochrana, vlastník cesty, správca cesty a vlastník vedenia budú rokovať o technickom  
     riešení a financovaní prekládky a zvýšenej ochrany NNK káblového vedenia, ak k dohode  
     nedôjde rozhodne príslušný cestný správny orgán. 
12.Pri akomkoľvek zásahu do telesa cesty III/2006 požiadať SC ŽSK o vyjadrenie. 
13.Na základe tohto vyjadrenia požiadať o povolenie Okresný úrad Žilina , odbor cestnej  
     dopravy a PK. 
14.Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom  
     štátnej správy. 
15.Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 6 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.  
 
S vydaním územného rozhodnutia pre stavbu „9582 – Bytča, Pšurnovice:Zahustenie TS pri  
záhradkách SC ŽSK Žilina súhlasí pri dodržaní uvedených podmienok. 
 
- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZA-OCDPK- 
  2017/004828/SUB z 10.1.2017 – stanovisko k PD pre účely územného a stavebného  
  konania – súhlasí s vydaním územného rozhodnutia  za dodržania podmienok uvedených v  
  stanovisku 
 
- Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-ZA-OCDPK- 
  2017/006802/SUB z 31.1.2017 – záväzné stanovisko ktorým povoľuje podľa § 11 cestného   
  zákona a podľa § 16 vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných  
  komunikáciách(cestný zákon ) výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty č.  
  III/2006. Na základe stanoviska SC ŽSK ako majetkového správcu cesty III/2006 cestný  
  správny orgán nemá námietky k umiestneniu predmetnej stavby ( jej časti) do ochranného  
  pásma cesty , za dodržania podmienok uvedených v bodoch 1. až 12. stanoviska. 
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6. Rozsah projektovej dokumentácie a návrh na vydanie stavebného povolenia : 
Stavebník ku žiadosti o stavebné povolenie priloží projektovú dokumentáciu stavby 
a doklady  podľa § 8 a 9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona so zapracovanými podmienkami dotknutých orgánov k PD pre územné 
rozhodnutie, včítane rozhodnutia o využití poľnohospodárskeho pôdneho fondu na 
stavebné účely. 
  
Námietky účastníkov konania neboli  vznesené.  
 

7. Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti. Nestratí však platnosť, pokiaľ v tejto lehote bude podaná žiadosť o 
stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa 
stavebného zákona (§ 71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. 
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych 
nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania. 
Platnosť územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty, 
na základe žiadosti navrhovateľa. 

 
O d ô v o d n e n i e  

 
 
Navrhovateľ predložil dňa 22.2.2017  návrh na vydanie územného rozhodnutia na 
umiestnenie stavby„ 9582 – Bytča, Pšurnovice: Zahustenie TS pri záhradkách  “. 
 
Podľa § 6 ods.1stavebného zákona  stavebný úrad oznámi začatie územného konania 
dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené 
spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a 
pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 
neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je  
žiadosť o územné rozhodnutie úplná. 
 
Podľa § 36 ods.2 stavebného zákona od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť v 
prípade, že je pre územie spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej 
možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie. Ak stavebný úrad upustí od ústneho 
pojednávania, určí lehotu, do ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa 
na neskoršie podané námietky neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných 
dní. 
 
Podľa § 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 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. 
 
Podľa § 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 
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 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. 
 
 

Mesto Bytča ako príslušný stavebný úrad listom č. VaŽP/ 236/2017 Há zo dňa  
21.3.2017 oznámil začatie územného konania o umiestnení predmetnej líniovej stavby  
všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona 
upustil od ústneho  pojednávania, pretože je pre dané územie spracovaná územnoplánovacia  
dokumentácia na základe ktorej bolo možné posúdiť predložený návrh.  

Zároveň určil lehotu do  ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci  
územného konania s upozornením, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. 
V súlade s ust. § 36 ods.3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje 
stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci 
konania. 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. 
V stanovenej lehote dotknuté orgány neoznámili svoje stanoviská. 
Podľa predloženého návrhu sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, a preto v súlade s ust.§ 36 
ods.4 stavebného zákona oznámil stavebný úrad účastníkom územného konania začatie 
územného konania verejnou vyhláškou. 
 
V stanovenej lehote neboli vznesené námietky ani pripomienky 
 

Podľa § 37 ods.1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia 
sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 
podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu 
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosti získané 
vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní. 
         
Podľa § 37 ods.2 stavebného zákona  stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a 
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, 
protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné 
podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie 
nepatríinýmorgánom. 
 
Podľa § 37 ods.3 stavebného zákona  stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská 
dotknutých orgánov štátnej správy a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov a ich 
námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so 
schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. 
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Podľa § 42 ods.1 stavebného zákona územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením 
písomného vyhotovenia. 
 
Podľa § 42 ods.2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o 
umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej 
stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o 
ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením 
územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia. 

Podľa § 42 ods.4 stavebného zákona odkladný účinok odvolania proti územnému rozhodnutiu  
nemožnovylúčiť.  
 
Podľa § 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. Stavebný úrad je povinný účastníkov konania na to upozorniť v 
oznámení o začatí územného konania. 
 
Podľa ustanovenia § 39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad 
územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v 
území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia 
jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné 
prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území a rozhodne o 
námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených 
prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej 
dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa 
musia zahrnúť do stavebného povolenia. 

Podľa ustanovenia §  39a ods. 1 a 2 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa 
určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie 
stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. 
Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia. 

V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky 

a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,  
b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s 
okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane 
odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie 
stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete 
technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a 
nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho 
nezastavaných plôch,  
c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,  
d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov. 
 
V územnom konaní sa stavebný úrad zameral na posúdenie návrhu najmä z hľadísk 
uvedených v ust. § 37 ods.2 stavebného zákona, predloženú projektovú dokumentáciu 
preskúmal aj z hľadiska záujmov, ktoré chránia dotknuté orgány podľa osobitných predpisov.  
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Na podklade predložených stanovísk stavebný úrad zistil, že predmetná stavba spĺňa kritéria 
všeobecných požiadaviek na výstavbu, podmienky z hľadiska  hygienického, požiarneho, 
bezpečnostného, dopravného, ochrany prírody, o čom svedčia kladné vyjadrenia, záväzné 
stanoviská  a súhlasy dotknutých orgánov. Ich podmienky a pripomienky určil stavebný úrad 
ako podmienky umiestnenia stavby a ich splnenie bude skúmať v stavebnom konaní.   

Podmienky na umiestnenie stavby sú výsledkom zosúladenia rôznych záujmov v území 
a s prihliadnutím na budúce účinky  stavby v území, najmä z hľadiska ochrany životného 
prostredia , súladu urbanisticko-architektonického riešenia stavby s okolím, určenia polohy 
stavby na pozemku aj vo vzťahu k susedným stavbám. 

V konaní sa preukázalo, že umiestnenie stavby je v súlade s hygienickými požiadavkami 
ochrany životného prostredia a jej umiestnením nedôjde k zhoršeniu  životného prostredia 
nad   prípustnú mieru. 
K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli doložené stanoviská dotknutých orgánov.  
Všetky pripomienky  obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov stavebný úrad zohľadnil 
a zapracoval do podmienok územného rozhodnutia. 
Základným územnoplánovacím dokumentom na miestnej úrovni je územný plán obce. Ten 
ustanovuje  zásady regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia 
v nadväznosti na okolité územie, prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch.  
Umiestňovaná stavba nie je v rozpore so záväznými regulatívmi platného územného plánu. 
 
Predmetom umiestnenia stavby je energetická stavba v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, slúžiaca na prenos elektriny 
prenosovou sústavou na vymedzenom území vo verejnom záujme, navrhovaná právnickou 
osobou s povolením na podnikanie v energetike podľa cit. zákona. Stavba je v celej svojej 
trase umiestnená na pozemkoch mimo zastavaného územia obce.  

Podľa ustanovenia § 11 ods.1 písm. f) zákona o energetike  držiteľ povolenia alebo ním 
poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme  zriaďovať na cudzích 
pozemkoch mimo zastavaného územia obce  elektrické vedenie a elektroenergetické 
zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy, plynovody  a plynárenské zariadenia 
prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu, 
zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na 
ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne 
o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; 
oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého 
rozhodnutia, 

Podľa ustanovenia § 11 ods.1 písm.g) zákona o energetike  držiteľ povolenia alebo ním 
poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme   vykonávať na cudzích 
nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na 
plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, 
ktorých výstavba bola povolená podľa stavebných predpisov. 

Podľa § 11 ods.5 zákona o energetike ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu 
práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu 
škody. Na konanie o náhrade škody sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Ak je 
vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na  
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primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, ak sa 
neposkytuje jednorazová náhrada podľa odseku 9 alebo 12. Nárok na primeranú jednorazovú 
náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia 
alebo ním poverenej osoby do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, 
najneskôr však do jedného roka od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak 
právo vlastníka na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej 
jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o 
výške primeranej jednorazovej náhrady do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku u 
držiteľa povolenia. 
 
Podľa § 11 ods.6 zákona o energetike držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba je povinný 
konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkov dotknutých nehnuteľností, a ak sa jej 
nedá vyhnúť, obmedziť ujmu na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutných 
pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do 
pôvodného stavu, alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť vlastníkovi pozemku 
spôsobenú škodu. 
 
Podľa § 11 ods.7 zákona o energetike na účely odsekov 5 a 6 sa vlastníkom rozumie vlastník, 
správca alebo nájomca nehnuteľnosti. 
 
Po preskúmaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby stavebný úrad 
dospel k záveru, že návrh poskytoval dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, 
návrh posúdil z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia 
v území a jeho dôsledkov, preskúmal jeho súlad s príslušným územnoplánovacím 
podkladom, zabezpečil procesné práva účastníkov konania a dostatočne zistil skutkový stav 
veci. 

Stavebný úrad v priebehu konania  nezistil dôvody ktoré by bránili vydaniu územného 
rozhodnutia podľa predloženého návrhu a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia a vydal rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a ods.1 stavebného 
zákona. 

 
 

P o u č e n i e 
 
 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu 
účastníci konania podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Mesto 
Bytča (Mestský úrad v Bytči) , Námestie SR č.1/1,014 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 



                                                                      12 
 
 
V zmysle zák.č.145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov , položky  
59 písm.a)2. Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia vyrubený 
správny poplatok vo výške 100 €, 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 :  
 
28.04.2017                                   15.05.2017                                            16.05.2017 
 
 
 
Doručí sa: 
 

1. Ing. Štefan Binó Elektrické zariadenia, Jaseňová 34,010 07 Žilina     
 

2. Účastníkom územného konania a vlastníkom pozemkov dotknutých trasou 
navrhovanej líniovej stavby  sa doručuje rozhodnutie  verejnou vyhláškou podľa § 42 
ods.2 stavebného zákona  

3. spis  
 
Na vedomie: 
 

4. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/6,825 19 Bratislava 26 
5. SSE –D a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8,010 04 Žilina  
6. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
7. Slovak Telekom, Bajkalská 28 817 62 Bratislava  
8. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 
9. UPC Slovensko s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina 
10. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, Zámok 104, 014 01 Bytča  
11. Telefonica O2 Einstainova 24,851 01 Bratislava  
12. SVP š.p.OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany  
13. SR-SVP, š.p. Radničné námestie 8,969 56 Banská Štiavnica 
14. Žilinský samosprávny kraj, Odbor dopravy a územného plánovania ,Komenského 

48,011 09 Žilina  
15. Správa ciest ŽSK, Ul.M.Rázusa 104, 010 01 Žilina 
16. Okresný úrad Žilina,Odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 01 Žilina  
17. ORHaZZ  Nám.požiarnikov 1, 010 01 Žilina  
18. RÚVZ, V.Spanyola 27, 011 71 Žilina     
19. Energotel, Prevádzka Žilina, J.Milca 44,010 01 Žilina 
20. Martin Rehák, Podzávoz 557, 022 01 Čadca  
21. Sandra Reháková, Petrovice 84, 013 53 Petrovice 


