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

Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 Bytča  
Č.s.:VaŽP/  44 /2017/Há            vybavuje : Ing.Hudcovská   Bytča : 12.6.2017 
                                                           041/5073916 
 
 
                                     
Vec Oznámenie o pokračovaní  územného konania a oznámenie o doplnení  
            podkladov pre rozhodnutie  verejnou vyhláškou  
 
 
 Navrhovateľ : Emil Kováčik, Kotešová 384,013 61 Kotešová  podal na  stavebnom 
úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
 
 
                              „  Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy domu č.s. 150,   
                                  rekonštrukcia plynovej prípojky a NN prípojky „ 
 
  
na pozemku parc.č. 1126 K v katastrálnom  území Veľká Bytča.    
 
Dňa 8.6.2017   stavebník     doplnil  návrh na vydanie územného rozhodnutia  na stavbu  
 „  Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy domu č.s. 150,  rekonštrukcia plynovej 
prípojky a NN prípojky „ na pozemku parc.č. 1126 K v katastrálnom  území Veľká Bytča.    
 
Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.    
 

 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 zmysle §  36 ods.1 stavebného 
zákona oznamuje pokračovanie územného  konania   známym účastníkom konania,  
a v súlade s ust. § 33 ods.2 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) , 
v znení neskorších predpisov dáva účastníkom konania možnosť, aby sa  mohli vyjadriť pred 
vydaním rozhodnutia k jeho doplneným podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne 
navrhnúť ďalšie doplnenie.  
 
S doplnenými podkladmi pre rozhodnutie je možné oboznámiť sa na ústnom pojednávaní  
dňa  
 

                                        11.7.2017 o 10.00 hod 
 
 
 na stavebnom úrade – na adrese úradu uvedenej v záhlaví listu, č.d.2.  
 
V zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad upozorňuje, že účastníci stavebného 
konania môžu svoje námietky k doplneným podkladom pre rozhodnutie  uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  
 



                                                                           2 
   
 
Do doplnených podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na stavebnom úrade (na adrese 
uvedenej v záhlaví) v dňoch pondelok a utorok  od 7.30 do 15.00 hod. , v stredu od 7.30 
hod do 15.30 hod., piatok od 7.30 hod do 14.30 hod.  Ak sa nechá niektorý z účastníkov 
konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc. 
 
   
  

 
 

 Bc.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 :  
 
13.06.2017                                    29.06.2017                                               30.06.2017 
 
 
 
 
 
Ďalej sa doručí : 
 
1.Emil Kováčik, Kotešová 384, 013 61 Kotešová  
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 oznámenie  
     doručuje verejnou   vyhláškou podľa  §-u 36 ods.4 stavebného zákona  ) 
11.spis 
   


