
MESTO BYTČA   
                              Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  
                                        Námestie  Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo: VaŽP/202/2017 Há                                              Bytča : 25.7.2017 
 

 
V E R E J N Á   V Y H LÁ Š KA  

 
 
 

ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE 
 

 
navrhovateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.Ševčenkova 36, 851 01 

Bratislava   
 
v zastúpení: InfoTel, spol. s r.o. Novolíšenská 18, Brno 62800, Česká republika     
 
podal dňa:  2.2.2017  a 31.5.2017  doplnil návrh na územné rozhodnutie 
 
na stavbu:            „ Verejná elektronická komunikačná sieť UPC – FTTB Bytča „ 
  
 

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 LÍNIOVEJ STAVBY, 
 
 

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na 
umiestnenie stavby a  čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu : 
 
 
názov stavby:        „ Verejná elektronická komunikačná sieť UPC – FTTB Bytča „ 
 
  
druh  stavby                         zemný optický kábel    
 
účel stavby:           telekomunikačná stavba  
 
charakter stavby:          trvalá, inžinierska  
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ako líniová stavba na pozemkoch v katastrálnom území Veľká Bytča, okres Bytča , 
ku ktorým nemá navrhovateľ vlastnícke právo; právo uskutočňovať stavbu na cudzích 
pozemkoch mu vyplýva z § 66 ods.1 zák.č.351/2011 o elektronických komunikáciách, 
nakoľko sa jedná o stavbu vo verejnom záujme.   
 
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 životné  
     prostredie, štátna správa ochrany prírody č. OU-BY-OSZP-2016/000759-2/Cur zo  
     6.12.2016 pri  realizácii stavby dodržať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody  
     a krajiny  nasledovné podmienky: 
 
     - Pri porušení pôdneho krytu stavenou činnosťou ako aj sprievodnými aktivitami investor  
       zabezpečí, aby nedochádzalo k nadmernému rozširovaniu nepôvodných nitrofilných  
       a ruderálnch 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. 
      -Prípadný nevyhnutný a opodstatnený  výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47  
       a 48 zákona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom území rastú a ktorých výrub    
       podlieha súhlasu orgánu prírody , bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na  
       drevín a krovín). 
     -Stavebník je povinný stavebné práce realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu  
       prírodného prostredia ropnými látkami zo stavebných mechanizmov. 
      -Po ukončení realizácie stavby uviesť pozemky dotýkajúce sa výstavby do pôvodného  
       stavu. 
 
Popis stavby: 
 
Účelom stavby „ Verejná elektronická komunikačná sieť UPC – FTTB Bytča „ 
je vybudovanie verejnej siete pre poskytovanie verejných elektronických komunikačných 
služieb podľa zákona č. 351/2011  Z.z. o elektronických komunikáciaách. 
Telekomunikačná optická sieť je navrhnutá ako podzemné káblové vedenie.  
Stavba je navrhnutá v katastrálnom území Veľká Bytča   na uliciach:  
J.Kráľa, Červeňanského, Švecova, Rázusova,Popoliška,Okružná, Fraňa Kráľa,Záhradná,SNP, 
Dostojvského,Brezová,Gaštanová,Mierova, 
Komenského,Thurzova,1.mája,Lombardiniho,Stanislava Bíroša, Mičurova až k ulici na 
Sahare ako aj štyri bytové domy na ul.Hlinická, Hurbanova.Mikušova,Eliáša 
Lániho,Štefánikova,Dukelská,Sládkovičova,S.Sakalovej,Kukučínova,Škorvánkova, 
Hviezdoslaavova , Štúrova,Bottova 
 
Realizácia stavebných prác pozostáva z výkopových prác zemnej ryhy, pretlaku miestnych 
komunikácií v hĺbke 0,9 m –až 1,20m  , pretlaku chodníkov v hĺbke 0,7 m, pri križovaní ciest 
I/10 a II/507 pretlakom v hĺbke 120 cm   s následným uložením káblov, chráničiek, 
plastových žľabov v mieste križovania s inými inžinierskymi sieťami, rozvádzačov  a 
následný záhrn káblovej ryhy pre optické pripojenie nových odberných miest. 
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Stavba sa dotýka trávnatých  plôch, chodníkov, miestnych komunikácií  a komunikácií I/10 
a II/507. 
Obytné budovy budú napojené podľa požiadavky vlastníkov domov.  
 
Navrhovanou trasou dôjde k súbehu a ku križovaniu s jestvujúcimi podzemnými 
inžinierskymi sieťami, dodržať priestorovú normu STN 736005. 
Optická telekomunikačná sieť sa buduje v oblasti za prevádzky a nevyžaduje vyhradené 
stavenisko. Stavebník bude zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia občanov počas výstavby 
na každom mieste po celú dobu výstavby, najmä pri kopaní zemných rýh.    
 
b) polohové umiestnenie stavby:  
    stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby   v M 1:5000   
    dokumentácie pre územné rozhodnutie,  ktorá je prílohou  tohto   územného rozhodnutia  

 
c) požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu   
    a orientácie : nevyžaduje sa  
d) napojenie na siete technického vybavenia:   bez potreby  

                                             
e) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 

 
- SPP-D a.s. Žilina č. TD/0201/2016/Ki z 15.12.2016 – pred realizáciou výkopových prác    
  požiadať o presné vytýčenie plynárenských zariadení v teréne a dodržať všeobecné    
  podmienky a osobitné podmienky : pri použití pretlaku požadujú vykonať v mieste  
  križovania s plynovým potrubím sondu, aby bolo možné skontrolovať,či nedošlo  
  k narušeniu   plynovodu   
 
- SEVAK a.s. Žilina č. O16370024113/KLi  zo dňa 13.12.2016 , pred začatím prác požiadať  
   o vytýčenie vodohospodárskych zariadení, dodržať minimálne vzdialenosti podľa STN 73  
   6005, ochranné pásma  verejného vodovodu a kanalizácie, ako aj vzdialenosti určené  
   k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia; kolíziu s inžinierskymi sieťami žiadame   
   riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom SEVAK a.s. a zistený stav zapísať do  
   stavebného denníka; tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie, platnosť  
   vyjadrenia je 24 mesiacov od vydania        
 
- SSE-D a.s. Žilina č. 4600026564 z 11.8.2016 v predmetnej lokalite sa nachádzajú  
   energetické zariadenia  v majetku SSE-D a.s., pred začatím prác požiadať o vytýčenie  
   energetických  zariadení a dodržať podmienky ochrany v zmysle platných noriem pri ich  
   križovaní a súbehu;       platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho  
   vystavenia   
 
- Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového  
   hospodárstvo č.OU-BY-OSZP-2016/000758-2/Cur o 6.12.2016 : 
   investor stavby bude viesť evidenciu druhov odpadu vzniknutých počas   
   realizácie stavby   podľa platného Katalógu odpadov a tieto odovzdať na zhodnotenie alebo  
   zneškodnenie na povolenej skládke alebo  vo vhodnom zariadení, so vzniknutými odpadmi  
   nakladať v zmysle platnej legislatívy;  výkopová zemina bude využitá na spätný zához   
   alebo odvezená na povolenú skládku, v prípade využívania odpadov( zeminy alebo  
   kameniva) na povrchovú úpravu terénu na pozemkoch nesúvisiacich s predmetnou stavbou  
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   je potrebné požiadať tunajší úrad  o súhlas na túto činnosť v zmysle § 97 ods.1 písm.  
   zákona č. 79/2015 Z.z. zákona o odpadoch, 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 ( ide hlavne o odpad s kat.č.17 05 06) 
 
- Energotel, a.s. prevádzka Žilina č. ET/MM16/1263   z 22.11.2016- stavba zasahuje   
  podzemné telekomunikačné vedenia v správe SSE, a.s.Žilina a Energotel, a.s. Bratislava,  
  pred zahájením zemných prác požiadať o ich vytýčenie 
 
- Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia č.OU-BY-OKR-2016/000767-002  
   z 13.12.2016 bez pripomienok  
 
- OR PZ Žilina ODI Žilina č. OD11-13-507/2016 z 29.11.2016 pred realizáciou stavebných  
   prác predložiť na odsúhlasenie návrh prenosného dopravného (dočasného ) značenia 
 
- Technické služby mesta Bytča z 12.1.2017 - pri realizácii stavby rešpektovať zemné káble  
  verejného osvetlenia a iné, po ukončení prác uviesť komunikácie do pôvodného stavu  
 
- Žilinský samosprávny kraj , odbor dopravy a ÚP č.0652/2016/ODaÚP-2  z 28.12.216 
   nemá k predloženej projektovej dokumentácii pripomienky a súhlasí s vydaním územného  
   rozhodnutia za dodržania podmienok, ktoré stanoví Správa ciest Žilinského samosprávneho  
   kraja   
 
- Správa ciest ŽSK Žilina, č. 42/2017/SC-ŽSK z 12.1.2017 dodržať podmienky uvedené  
  v bodoch 1. až 8 tohto stanoviska  
 
- Slovenská správa ciest Bratislava č. SSC/6647/2017/2320/12359 zo 12.5.2017 ako  
   majetkový správca ciest I.triedy – dodržať podmienky uvedené v bodoch 1. až  7.  
   stanoviska, ďalší stupeň PD predložiť na vyjadrenie    
  
- Okresný úrad Žilina, odbor dopravy a PK č. OU-ZA-OCDPK-2017/ 016547/5/SUB  
   z 31.5.2017, dodržať podmienky uvedené v stanovisku; z dôvodu realizácie stavby 
„  INS_FTTH_BYTC_Bytča_FTTH1  „spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. Bratislava   
    plánovanej  v tej istej trase  ako stavba „ FTTB Bytča „  cestný správny  
   orgán odporúča zosúladenie termínu realizácie stavieb a ich uloženie do jedného výkopu 
 
- Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory B. Bystrica z 22.11.2016  bez pripomienok  
 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPUZA-2016/24201-2/93163/Kop zo 24.11.2016 :  
  písomne termín začatia prác najmenej 5 dní vopred, prípadný archeologický nález okamžite  
  ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu  najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení  
  a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom 
 
- ORHaZZ Žilina č. ORHZ-ZAI-3325-001/2016 z 28.11.2016 bez pripomienok  
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- Orange Slovensko, a.s. v zast. Michlovský a.r.o. UC2 – údržbové centrum Banská Bystrica  
  č.BB-0009/2017 z 3.1.2017  nedôjde ku stretu  PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko    
  a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava   
 
- Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Banská Bystrica č. ASMdpS-1- 
  1914/2016 z  13.12.2016 bez  pripomienok  
   
 - Mesto Bytča, odd. výstavby  a ŽP, úsek ochrany prírody a ŽP  zo dňa 15.12.2016 
 
   - v prípade nevyhnutného a opodstatneného výrubu drevín a krovín postupovať v zmysle  
     platnej legislatívy (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody v znení neskorších  
     predpisov )  
   - zabezpečiť súčinnosť a harmonogram postupu výkopových prác s ďalšími poskytovateľmi  
     telekomunikačných služieb v intraviláne  v meste Bytča (Slovak Telekom,  a.s. Bratislava)  
    - toto záväzné stanovisko nenahrádza súhlas vlastníka pozemku povolenia  a rozhodnutia  
      príslušných orgánov štátnej   správy  
 
  -  Mesto Bytča, cestný správny orgán č. 17423/2016 z 15.12.2016 : pred začatím stavby je  
      potrebné požiadať Mesto Bytča o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej  
      komunikácie a vytýčiť trasy  existujúcich inžinierskych sietí  v mieste pretlaku;  
      v prípade nemožnosti vykonania pretlaku, pri prekopaní MK je potrebné montážne práce  
      na komunikácii zabezpečiť dopravným značením v zmysle projektu DZ; 
      zabezpečiť súčinnosť a harmonogram postupu výkopových prác s ďalšími  
      poskytovateľmi telekomunikačných služieb v intraviláne  v meste Bytča (Slovak  
      Telekom,  a.s. Bratislava) 
      toto stanovisko  nenahrádza  súhlas vlastníka pozemku ani iné vyjadrenia a stanoviská    
      k uvedenej stavbe   
 
    - Mesto Bytča č.VaŽP/17423/2016 Há z 28.12.2016  - stanovisko pre účely  územného  
       konania 
 
    - COMP-SHOP, s.r.o. Bytča č. 2017/005 z 24.5.2017 v záujmovom území má spoločnosť   
       telekomunikačné nadzemné a podzemné optické vedenia, pri realizácii stavby dodržať  
       príslušné STN, zabezpečiť ochranu jestvujúcich vedení ako aj všetky ďalšie  podmienky  
       uvedené v citovanom stanovisku    
    
    - Slovak Telekom, a.s. Bratislava č. 6611630340 z 5.12.2016 pre záujmové územie dôjde  
      do  styku  so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s.  
       a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., dodržať podmienky  uvedené v  bodoch 1 až 15  
       uvedeného vyjadrenia  
 
 2. Ďalšie podmienky pre realizáciu stavby: 
 
     Stavebné práce na stavbe „ Verejná elektronická komunikačná sieť UPC – FTTB     
     Bytča „  koordinovať s výstavbou  elektronických komunikačných sietí ďalších  
     poskytovateľov telekomunikačných služieb ( Slovak Telekom, a.s. Bratislava , COMP – 
     SHOP, s.r.o.Bytča, Orange Slovensko, a.s. Bratislava,  Telefonica O2  Slovakia, s.r.o.  
     Bratislava ) 



                                                                      6 
 
     v súlade s ust. § 67c zákona č. 247/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 351/2011  
     Z.z. o elektronických  komunikáciach v znení neskorších  predpisov  a o zmene a doplnení    
     niektorých zákonov. 
         
3. V zmysle § 56 ods. b) stavebného zákona pri nadzemných a podzemných vedeniach  
    elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov sa stavebné  
    povolenie ani ohlásenie nevyžaduje.  
 
4. Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona : 

Námietky účastníkov konania neboli vznesené.  
 

5. 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 dňa 6.3.2017 podal a 31.5.2017 doplnil  na   stavebný úrad návrh na vydanie 
územného rozhodnutia na umiestnenie stavby  „ Verejná elektronická komunikačná sieť UPC 
– FTTB Bytča„  na pozemkoch v katastrálnom území Veľká Bytča.  
Stavebný úrad dňa 31.5.2017 v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona oznámil začatie 
územného konania dotknutým orgánom a všetkým  účastníkom konania verejnou vyhláškou, 
nakoľko sa jedná o inžiniersku líniovú stavbu a nariadil ústne pojednávanie na deň 28.6.2017 
s upozornením, že námietky je možné uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, že na 
neskôr vznesené námietky sa nebude prihliadať.   

 
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 § 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. 
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Podľa § 37 ods.2 stavebného zákona 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 nepatrí iným orgánom. 

 
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. 
  
Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je 
spracovaný a schválený Územný plán sídelného útvaru mesta Bytča. Stavba je v súlade 
s platným Územným plánom  sídelného útvaru mesta Bytča Zmena a doplnok č. 4“ z roku 
2010 – rozšírenie technickej infraštruktúry. 
 
Podľa ust. § 1 ods.1 písm a) zákona č. 351/2011 Z.z.o elektronických komunikáciách ( ďalej 
ZEK) tento zákon upravuje podmienky na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a 
elektronických komunikačných služieb. 

Podľa ust. § 2 ods. 1 ZEK  

elektronická komunikačná sieť (ďalej len „sieť“) je funkčne prepojená sústava prenosových 
systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových 
prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými 
alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s 
prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na 
rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre 
rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh 
prenášaných informácií. 
 

Podľa ust. § 2 ods. 2 ZEK  verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne používa na 

poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos 
signálov medzi koncovými bodmi siete. 
 
V zmysle ustanovenia § 139a ods.10) písm.e)  stavebného zákona vedenia elektronickej  
komunikačnej siete sú  verejným dopravným a technickým vybavením územia. 
 
Budovanie verejných elektronických komunikačných sietí v oblastiach kde nie je sú žiadne 
siete alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznačne vo verejnom záujme.  
Túto skutočnosť podporujú princípy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických 
komunikáciách ( ZEK). V súčasnosti je verejným záujmom najmä budovanie tzv. sietí novej 
generácie, umožňujúcich širokopásmový (vysokorýchlostný) prístup k internetu, ktorý 
podporuje Európska únia. 
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Európska únia vyzýva členské štáty k zjednodušovaniu procesu a odstraňovaniu 
administratívnych bariér, pričom zároveň pripravuje aj finančné nástroje na podporu 
budovania takýchto sietí. Vláda SR reflektuje na tieto ciele vo svojich dokumentoch, najmä 
v Národnej stratégií pre širokopásmový prístup a v Národnej politike pre elektronické 
komunikácie. 
Budovanie FTTH Bytča je vo verejnom záujme, nakoľko v danej lokalite nie je vybudovaná 
vysokorýchlostná sieť s voľnou kapacitou.  
 
Účelom stavby je vybudovať univerzálnu telekomunikačnú sieť pomocou technológie FTTH 
( Fibre-To-The-Home) na báze optických káblov s veľkou šírkou prenosového pásma. 
Táto sieť bude umožňovať súčasné poskytovanie viacerých služieb  naraz, vo vysokej kvalite.      
 
Podľa § 66 ods.1 ZEK podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme 
 
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na 
cudziu nehnuteľnosť, 
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy 
a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve 
neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. 
 
Podľa § 66 ods.2 ZEK povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú 
vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie 
záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.  
 
Podľa § 66 ods.3 ZEK podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa 
odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa 
jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva j 
e povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní 
vopred.  
 
Podľa § 66 ods. 4 ZEK po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť 
nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných 
prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak 
to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak 
vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú 
primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na 
jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do 
jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak toto právo 
zaniká. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý 
z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si 
nároku v príslušnom podniku. 
 
Podľa § 66 ods.9 ZEK vydávanie územných rozhodnutí na umiestnenie vedení alebo 
stavebných povolení na vedenia orgánmi verejnej správy nesmie byť v konflikte záujmov, ak 
tieto orgány vykonávajú aj činnosti súvisiace s vlastníctvom alebo prevádzkovaním verejných 
sietí alebo verejných služieb alebo sú vlastníkom dotknutých nehnuteľností. 
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Vychádzajúc z uvedeného navrhovateľ preukázal k pozemkom dotknutých stavbou iné 
právo( § 139  ods.1) písm.c) stavebného zákona ), ktorým je zákonné vecné bremeno 
vyplývajúce z ust. § 66 ods. 2 ZEK. Vecné bremeno vzniká priamo zo zákona, ako 
osobitného právneho predpisu.  
Stavebnotechnické riešenie predmetnej stavby je navrhnuté tak, aby bola dodržaná 
podmienka len nevyhnutného zásahu do vlastníckych práv vlastníkov dotknutých 
nehnuteľností,  s povinnosťou po ukončení prác uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu 
zodpovedajúcemu predchádzajúcemu stavu a účelu.     
                                                

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a 
zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že 
týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Návrh vyhovuje 
všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.  

 
K návrhu boli priložené vyjadrenia dotknutých  orgánov podľa § 126 stavebného 

zákona. Tieto vyjadrenia  sú uvedené vo výroku rozhodnutia a podmienky z nich vyplývajúce 
sú pre navrhovateľa záväzné v celom rozsahu. Dotknuté orgány ktoré boli vyrozumené 
o začatí  územného konania  v určenej lehote neoznámili svoje stanovisko k navrhovanej 
stavbe. V súlade s ust. § 36 ods.3 stavebného zákona  má sa za to,  že so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. 

 
 
 

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.l/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  
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V zmysle zák.č. 145/1995 Zz. 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 Bytča.    
 
 
 
 

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 :  
25.07.2017                                    09.08.2017                                           10.08.2017 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa: 
 

1. InfoTel, spol. s r.o. Novolíšenská 18, Brno 62800, Česká republika   
2. Účastníkom územného konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 

42 ods.2 stavebného zákona spôsobom podľa   § 26 ods. 2 správneho poriadku  
3. Spis  

 
Na vedomie: 
 

1. SPP-Distribúcia  a.s., Mlynské Nivy 44/6,825 19 Bratislava 26 
2. SSE –D a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8,010 04 Žilina  
3. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
4. Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
5. Michlovský, s.r.o., UC2 – údržbové centrum B.Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 

Banská Bystrica  
6. Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 01 Bratislava . 
7. Energotel a.s., prev.Jána Milca 44,010 01 Žilina  
8. Ministerstvo obrany SR – SNMaV, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica  
9. Ministerstvo vnútra  SR-Centrum podpory, Oddelenie telekomunikačných služieb, 

9.mája 1, 974 86 Banská Bystrica    
10. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP ,Zámok 1404,014 01 Bytča  
11. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
12. OR PZ SR - ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina 
13. Žilinský samosprávny kraj , Odbor dopravy a územního plánovania, Komenského 48, 

011 09 Žilina  
14. Technické služby mesta Bytča, Hlinická cesta 403, 014 01 Bytča  
15. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča   



                                                                        11 
 
 

16. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina  
17. Mesto Bytča, cestný správny orgán 
18. Mesto Bytča, orgán ochrany prírody  
19. TEZAR s.r.o., Thurzova 968/1,014 01 Bytča  
20. Mesto Bytča ako vlastník spoločnosti KTR Bytča s.r.o., Nám.SR č.1, 014 01 Bytča  
21. COMP-SHOP, s.r.o. S.Sakalovej 150,014 01 Bytča  
22. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36,851 01 Bratislava    
23. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Ul.M.Rázusa 104,010 01 Žilina  
24. SVP š.p. OZ Piešťany, SPSV I. č.budovy 1/97, 020 71 Nimnica  
25. ELTODO SK, a.s. Podunajská 25, 821 06 Bratislava  
26. Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  
27. KR PZ SR - KDI, Odd.bezpečnosti cestnej premávky, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina  
28. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
29. Okresný úrad Žilina, Odbor CD a PK, Predmestská 1613, 010 01 Žilina  
30. TES MEDIA s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina  
31. Milan Kucej, Červeňanského 583/56, 014 1 Bytča    
32. spis    
    

 
 
 
 
 


