
MESTO BYTČA   
                              Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  
                                        Námestie  Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo: VaŽP/ 44 /2017 Há                                                 Bytča : 14.9.2017 
 

 
ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE 

 
 
Navrhovateľ:             Emil Kováčik, Kotešová 384,013 61 Kotešová     
 
 
podal dňa:  1.12.2016 a 8.6.2017 doplnil    
 
návrh na územné rozhodnutie 
 
na stavbu:             „  Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy domu č.s. 150,   
                                        rekonštrukcia plynovej prípojky a NN prípojky „ 
 
                                    
 

Mesto Bytča,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej  „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 
územného rozhodnutia  pre stavbu : 
 
názov stavby:             „  Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy domu č.s. 150,   
                                        rekonštrukcia plynovej prípojky a NN prípojky „ 
 
 
funkčné využitie stavby:  I. NP – predajňa s technickým a sociálnym zázemím (obchod  
                                                     a služby )  
                                         II.NP -  bytová jednotka          
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druh stavby:            pozemná  
charakter stavby:                  trvalá 
 
na stavebnom pozemku: parc.č. : 1126 KN v k.ú.   Veľká Bytča,  okres   Bytča. 
 
A/ 
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  
č.OU-BY-OSZP-217/000257-2/Cur z 21.3.2016:  
- v prípade, že počas stavebných prác bude v objekte zistená prítomnosť chránených  
   živočíchov,  realizátor stavby o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí príslušný    
   orgán štátnej správy  alebo územne príslušné pracovisko ŠOP SR; zároveň  
   zabezpečí, aby počas stavby nedošlo k ohrozeniu alebo usmrteniu  chránených  
   živočíchov; ďalší postup a vykonanie opatrení na bezpečné vysťahovanie  
   chránených živočíchov, najmä netopierov z objektu bude vykonané v súčinnosti  
   s osobami s príslušnými odbornými skúsenosťami   

   
b)                                                                                                                                                                                                                                            

požiadavky na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického  
           riešenia stavby s okolitým životným prostredím :  

 
Urbanistické, architektonické, funkčné a stavebno – technické riešenie:   
 
Mesto Bytča má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu  (ÚPD).  
V zmysle Územného plánu sídelného útvaru Mesta Bytča Zmena a doplnok č. 4 z roku 2010 
je stavba domu  súčasťou plôch  O 3 - Mestská pamiatková zóna.  
Navrhovaný zámer v rozsahu stavebných úprav, nadstavby a prístavby objektu je z hľadiska  
záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný. 
 
Predmetná stavba domu je situovaná  v uličnej  zástavbe na ul. Sidónie Sakalovej  
v pamiatkovom území Pamiatková zóna mesta Bytča, ale nie je zapísaná  v zozname 
kultúrnych pamiatok.  
Stavba  domu  je murovaný jednotrakt s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Strop je 
drevený trámový s dreveným podbitím  a dreveným záklopom. Nadzemné podlažie je 
murované zo zmiešaného muriva. Konštrukcia krovu je tvorená drevenými trámovými 
prvkami , konštrukčnej sústavy stojatej stolice. Strešný plášť  tvorí krytina   skladaná pálená.  
Objekt po statickej stránke v dobrom technickom stave.     
Búracie práce sú navrhované v nasledovnom rozsahu: odstránenie strechy a krovu, vybúranie 
nenosných stien a priečok na prízemí, odstránenie stropu nad prízemím a odstránenie 
prekladov a murív do úrovne  nových prekladov.  
Navrhovaný stav: prístavba je situovaná vo východnej časti domu a v tejto je situované 
schodisko do II. NP. Prístavba bude založená na základových pásoch. Napojenie jestvujúcich  
základov a prístavby bude  riešené navŕtaním  a vložením výstuže na chemické kotvy.  
Strop nad 1. NP bude železobetónová stropná doska, strop nad 2. NP je navrhovaný ako 
drevený  väzníkový zateplený krov, strecha kombinovaná : sedlová  so sklonom 25� 
a okapom do ulice a v dvorovej časti pultová so sklonom 12�. 
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Nadstavba II.NP (plnohodnotného) bude murovaná z tehloblokov. Stuženie bude 
zabezpečené železobetónovými rámami. Ako krytina je navrhnutá ľahká strešná krytina  
profilovaný plech.          
 
Z hľadiska funkčného využitia stavby prevláda funkcia „bývania.“ 
 
Objekt je  napojený prípojkami na verejné rozvody technickej infraštruktúry.  
 
Stavba je dopravne napojená na miestnu komunikáciu.  
 
c) polohové umiestnenie stavby:  

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, v M 1:500 , ktorá je súčasťou územného rozhodnutia   
 

 d) výškové osadenie stavby :  
 
        výškový bod ± 0,000 stavby  prízemia je totožný s výškou + 0,60 m  od okolitého     
        terénu  
        výškový bod ± 0,000 stavby je na úrovni prízemia  
        výška stavby : cca 8,91 m  
 e )   požiadavky na prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu  
          a orientácie : nevyžaduje sa     
                                                                             
  f)  napojenie stavieb na siete technického vybavenia:  
         -  odkanalizovanie : jestvujúcou  kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie   
             v zmysle vyjadrenia SEVAK-u Žilina č.   O176834 z 3.4.2017 
         -  vodovodná prípojka: jestvujúca vodovodná prípojka   v zmysle vyjadrenia SEVAK-u  
             Žilina č.   O176834 z 3.4.2017            
         -  NN prípojka – rekonštrukcia jestvujúcej NN prípojky , v zmysle vyjadrenia SSE-D  
             a.s. Žilina č. 4300036292/1510  a 4300036297/1512 z 28.10.2015 
         -  vykurovanie – plyn, súhlas k technickej zmene na existujúcom odbernom plynovom  
             zariadení  vydal SPP-D a.s. Bratislava dňa 9.10.2015 pod č. 900151015 
             z 15.10.2015   
          - dažďové vody zo strešnej konštrukcie – budú zaústené do jestvujúceho povrchového  
            odtoku  dažďovej vody  umiestneného na   pozemku parc.č.  1128 KN  
 
    g)  dopravné napojenie: na jestvujúcu verejnú  komunikáciu   

  
     h) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 

 
       - RÚVZ Žilina č. A/2016/02026-HŽPZ z 23.6.2016, v ďalšom stupni projektovej  
         dokumentácie doriešiť odvetranie  WC na 1.NP 
         
       - ORHaZZ Žilina č. ORHZ-ZA1-740/2016 z 1.4.2016 bez pripomienok                                                            
        - Krajský pamiatkový úrad Žilina- rozhodnutie o zámere . č. KPUZA-2016/ 16275- 
          2/56228/LEH z 21.7.2016 
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           navrhovaný zámer je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom    
           prípustný za nasledovných podmienok:  
           1.Predložený návrh strešnej krytiny realizovať v matnej farebnosti. 
             2. Predložiť krajskému pamiatkovému úradu na schválenie konkrétny výber  
                 farebnosti podľa číselného RAL vzorkovníka. 

3. Predložiť krajskému pamiatkovému úradu na schválenie projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie na schválenie. 

4. Projektovú dokumentáciu úpravy môže spracovať len fyzická osoba autorizovaná 
podľa osobitného predpisu. 

5. Projektovú dokumentáciu a každú jej zmenu je vlastník povinný v priebehu 
spracovania prerokovať s krajským pamiatkovým úradom z hľadiska zachovania 
hodnoty pamiatkového územia.       

6. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky je povinný oznámiť Krajskému  
pamiatkovému  úradu Žilina  vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec 
obnovy. 

 
- Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii č.  
  KPUZA-2016/ 20841-2/5133-2/80582/LEH zo 20.10.2016 : 
 
  - predložiť Krajskému pamiatkovému úradu na schválenie konkrétny výber  
    farebnosti podľa číselného RAL vzorkovníka  

 
             - Krajský pamiatkový úrad Žilina záväzné stanovisko k územnému konaniu č.  
               KPUZA-2017/ 5133-2/9045/LEH zo 6.2.2017 : 
              1. Dodržať podmienky určené rozhodnutím č.  KPUZA-2016/ 16275-2/56228/LEH    
                  z 21.7.2016 a záväzným stanoviskom č. KPUZA-2016/20841-2 80582/LEH  
                  z 20.10.2016 
              2. Termín zahájenia výkopových prác písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred  
                  Krajskému  pamiatkovému  úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby  
                  formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických  
                  nálezov. Zástupca Krajského  pamiatkového  úradu Žilina musí byť prítomný na  
                  stavbe od začiatku výkopových prác. Ak  počas obhliadky dôjde  
                  k archeologickým nálezom príslušný stavebný úrad po dohode s Krajským   
                  pamiatkovým  úradom Žilina určí podľa § 127 ods.1 a 2 stavebného zákon  
                  a podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.  
               3. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu  
                   hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr   
                   stavebného materiálu,hrobov,fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí  
                   alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné  nález okamžite ohlásiť                     
                   Krajskému  pamiatkovému  úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po  
                   nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým    
                   úradom. 
 
                 - Mesto Bytča, odd. výstavby a ŽP č. 8163/2017-VaŽP z 26.5.2017 záväzné  
                    stanovisko k zámeru:   
                   - výkopová zemina, resp. ďalší stavebný odpad bude zhodnotený, alebo  
                     zneškodnený na riadenej skládke a bude s nim nakladané v zmysle zákona č.  
                     49/215 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov   
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                   - budú dodržané príslušné ustanovenia o nakladaní s komunálnym a drobným   
                     stavebným odpadom stanovené  VZN mesta Bytča č.2/2016 zo dňa 15.6.2016  
                     o nakladaní s komunálnymi  drobnými stavebnými odpadmi 

    
B/ 
 
Stavebník návrh na vydanie stavebného  povolenie predloží s prílohami podľa § 8 vyhl. 
MŽPč. 453/2000 Z.z., ktorou sa  vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona včítane 
projektovej dokumentácie v rozsahu podľa § 9 citovanej vyhlášky so zapracovanými 
podmienkami a  požiadavkami vyplývajúcich z vyjadrení dotknutých orgánov k projektovej 
dokumentácii k územnému  rozhodnutiu, včítane podrobného plánu organizácie výstavby.   
 
C /Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona : 
 
Ing.Marián Kristiník, Lúčna 1011/2,014 01 Bytča a tieto sa týkajú : 
 
1.Nesúhlasím so začatím uvedenej stavby do doby právoplatného uznesenia o dedičstve po 
zomrelom Jánovi Minároviechovi, ktorý je vedený ako vlastník ¼ pozemku č. 1128, ktorý 
s pozemkom č. 1126 – na ktorom sa má vyššie uvedená stavebná činnosť vykonávať- 
bezprostredne susedí. 
Úplné znenie námietky je uvedené v liste   zo dňa 2.2.2017. 
 
Na  územnom konaní dňa 3.2.2017 vzniesli spoločné námietky:  
 
Martin Bárdy, S.Sakalovej 149/23, 14 01 Bytča  
Marta Papánková, Gemerská 1775/3, 010 08 Žilina  
Juraj Bárdy, Javorová 11/6,014 01 Bytča   
Margita Ščambová. CSA 1300, 024 01 Kysucké Nové Mesto a tieto sa týkajú: 
 
2.Upozorňujeme, že nie je doriešené oddelenie strešnej konštrukcie (krovu) od domu na p.č. 
1129/1 KN ( strešná konštrukcia tvorí jeden celok a je nad RD č. 149, nad p.č. 1128 KN 
a nad domom č. 150) 
 
3.Treba doriešiť spoločný dvor p.č. 1128 KN  - vysporiadať majetko-právne .  
 
4. Upresniť spôsob likvidácie dažďovej vody  zo strechy ( umiestnenie okapových žľabov  
a ich zaústenie do kanalizácie (akej?). 
 
5.Namietame výšku stavby (navrhovanú) z dôvodu tienenia  obytných miestností na RD č.  
149 na južnej fasáde. 
 
6. Nesúhlasíme s umiestnením okien  do pozemku parc.č. 1128 KN Veľká Bytča. 
 
Úplné znenie námietok je uvedené  v zápisnici z územného konania zo dňa 3.2.2017.   
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Rozhodnutie o námietkach: 
 
Námietky uvedené v bodoch  C 1., C 3, C 5, C 6  sa zamietajú, námietkam uvedeným v bode  
C 2, C 4 sa vyhovuje.   
 
K doplneným podkladom rozhodnutia námietky neboli vznesené. 

 
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva 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 podal  dňa 1.12.2016  návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie 
stavby „  Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy domu č.s. 150,  rekonštrukcia plynovej 
prípojky a NN prípojky „. 
 

Stavebný úrad na základe podaného  v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona oznámil 
začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania 
a nariadil ústne pojednávanie na deň 3.2.2017. Súčasne upozornil účastníkov, že svoje 
námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne 
neprihliadne. 

V zmysle § 36 ods.3 stavebného zákona upovedomil stavebný úrad  o začatí konania  
dotknuté orgány s upozornením, že svoje stanoviská môžu oznámiť v rovnakej lehote, 
v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky účastníci konania. Z dotknutých 
orgánov nikto nepožiadal  o predlženie určenej lehoty na riadne posúdenie  návrhu. Podľa § 
36 ods.3 posledná veta stavebného zákona ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí 
územného konania, neoznámi v určenej alebo predlženej lehote svoje stanovisko 
k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov 
súhlasí. V stanovenej lehote  svoje stanovisko zaslal Krajský pamiatkový úrad Žilina.  

V zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania s neznámym miestom 
pobytu doručoval stavebný úrad oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou.  

Na základe výsledkov územného konania za účelom rozhodnutia o námietkach  
vznesených v konaní stavebný úrad listom č. VaŽP/44/2017 Há zo dňa 20.2.2017  vyzval 
navrhovateľa návrh doplniť. Návrh bol doplnený dňa 8.6.2017. O doplnených podkladoch pre 
rozhodnutie boli účastníci územného konania  upovedomení na ústnom pojednávaní dňa 
11.7.2017. K doplneným podkladom námietky neboli vznesené.  
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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 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. 
                                                        
Podľa predloženej projektovej dokumentácie predmetom územného konania  je prístavba, 
nadstavba a stavebné úpravy domu so zmenou jeho využitia na bývanie a  stavbu  pre obchod 
a služby s technickou infraštruktúrou tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.  
Podľa § 39a ods.4) stavebného zákona stavebný úrad spojí územné konanie so stavebným 
konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe , ak sú podmienky 
umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách tak urobí za 
predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny. 
Podľa predloženého návrhu sa jedná o stavbu,  ktorá  podľa § 139b ods.1) stavebného zákona  
(pojmy stavebného poriadku) nespĺňa kritéria  jednoduchej stavby  a na základe uvedeného 
stavebný úrad určil,  že stavba uvedená vo výroku rozhodnutia podlieha vydaniu územného 
rozhodnutia   o umiestnení  stavby (prístavby a nadstavby).    
Mesto Bytča má spracovanú a schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu  (ÚPD). 
Z hľadiska územnoplánovacieho je navrhovaná stavba  umiestnením aj funkciou v súlade 
s platnou územnoplánovacou dokumentáciou Mesta Bytča -  Zmena a doplnok č. 4 
Územného plánu sídelného útvaru mesta Bytča z roku 2010. Podľa platnej ÚPD  je stavba 
súčasťou plôch O.3 Mestská pamiatková zóna.  
Navrhovaný zámer v rozsahu stavebných úprav, nadstavby a prístavby objektu so zmenou 
účelu využitia na bývanie a obchod a služby je z hľadiska  záujmov chránených 
pamiatkovým zákonom prípustný. 
 
 Podľa § 34 ods.2 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní 
územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby 
a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k 
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. 
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Podľa § 139 ods. 2 písm. c) stavebného zákona, ak sa v tomto zákone používa pojem  
„susedné pozemky a stavby na nich " rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu 
s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania podľa tohto zákona a stavby na týchto 
pozemkoch. 
Podľa § 139 ods.2 písm. d) stavebného zákona „susedná stavba", rozumie sa ňou aj stavba 
na pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý  v konaní podľa tohto 
zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté. 

Aby osoba alebo subjekt bola riadnym účastníkom konania, musí spĺňať podmienky 
zákona, ktoré jej svojimi ustanoveniami toto zákonné právo priznávajú. Preto správny orgán 
pri určovaní účastníkov konania je vždy z úradnej povinnosti povinný skúmať, či konkrétna 
osoba alebo subjekt je nositeľom týchto zákonných práv. 

Stavebný zákon ako osobitný predpis okruh účastníkov územného  konania 
vymedzuje podrobnejšie v ust. § 34. Podľa tohto ustanovenia a jeho odseku 2)  účastníkom 
územného konania sú osoby, ktoré  majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám 
na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb a ich vlastnícke alebo iné práva k týmto 
pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. Stavebný zákon v 
citovanom ustanovení vymedzuje okruh účastníkov konania tak, že pre priznanie postavenia 
účastníka konania v konaní musí osoba spĺňať dve základné podmienky a to že je vlastníkom 
susednej nehnuteľnosti a že toto jej preukázané vlastníctvo môže byť rozhodnutím priamo 
dotknuté. Ustanovenie § 139 ďalej vymedzuje podrobnejšie pojem „susedné pozemky a 
stavby na nich" a „susednú stavbu". Susedným pozemkom a stavbou na tomto pozemku podľa 
ods. 2 písm. c) tohto ustanovenia sa rozumie pozemok, ktorý má spoločnú hranicu s 
pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania a susednou stavbou podľa písm. d) sa 
rozumie stavba na pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v 
konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté. To 
znamená že postavenie účastníkov konania podľa stavebných predpisov patrí výlučne len 
osobám, ktoré spĺňajú súčasne obe uvedené podmienky a nie automaticky aj osobám, ktoré 
sa v konaní tohto zákonného práva domáhajú. 

 
Vzhľadom na uvedené stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov územného konania tak, ako 
sú uvedení v oznámení o začatí územného konania a vlastníkom „ susedných stavieb“ „   
priznal postavenie účastníkov územného konania.  

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:. 
 
Predmetná stavba domu je situovaná  v radovej   zástavbe na ul. Sidónie Sakalovej  v Bytči  
v pamiatkovom území Pamiatková zóna mesta Bytča. 
Podľa predloženého návrhu zmena stavby spočíva v jej  prístavbe, stavebných úpravách 
a nadstavbe druhého plnohodnotného nadzemného podlažia.  
V zmysle výzvy stavebného úradu navrhovateľ doplnil návrh o : 
- navrhované opatrenia  týkajúce sa úpravy krovu susedného domu č.s. 149   v súvislosti  
  s realizáciou stavebných prác na dome č.s. 150 (  návrh vypracoval autorizovaný stavebný  
  inžinier v obore statika stavieb) 
- návrh technického riešenia odvádzania dažďových vôd  
- svetlotechnický posudok – posúdenie oslnenia okien obytných miestností na južnej fasáde  
  domu č.p.149 ( na parc.č. 1129/1 KN ) orientovaných do pozemku parc.č.   1128 KN 
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  Podľa doplnených podkladov dažďové vody  z navrhovanej stavby budú zvedené  
  okapovými žľabmi a zaústené do jestvujúceho povrchového odtoku (rigolu) na parc.č. 1128  
  KN (   pozemok   v minulosti využívaný ako spoločný dvor)ktorý je  zaústený do verejnej  
  kanalizácie v priľahlej komunikácii.   
 
  Podľa predloženého svetlotechnického posudku z titulu navrhovanej nadstavby nedôjde    
  k zmene pomerov týkajúcich sa oslnenia okien posudzovaných miestností na južnej fasáde  
  domu č.p.149. Vzhľadom na orientáciu k svetovým stranám, typ zástavby (radová zástavba)  
  ani v súčasnosti  posudzované miestnosti  nespĺňajú  požiadavku normy  STN 73 4301  
  Budovy na bývanie v častii 4.2.1 Preslnenie a osvetlenie  na čas preslnenia  aspoň 1,5  
  hodiny.  Insolácii bráni už aj v súčasnom stave tieniaca prekážka – rímsa ( + 3,087).   
  Nadstavbou nedôjde k zmene oslnenia susedného domu č.s.149 na parc.č.  1129/1 KN .  
 .                                                                    
   Námietkam uvedených v bodoch C2  a C 4 sa vyhovelo. 
 
   Námietka uvedená v bode  C 5 sa zamieta, nakoľko bolo preukázané, že realizáciou stavby     
   nedôjde  k zmene oslnenia susedného domu na parc.č.  1129/1 KN .  
 
  Námietky týkajúce sa majetkoprávneho vysporiadania pozemku parc.č. 1128 KN  nie sú  
  opodstatnené, nakoľko stavba bude realizovaná výlučne na pozemku 1126 KN. 
  Pozemok parc.č. 1128 KN  (bývalý spoločný dvor)  je situovaný medzi domami na pozemku  
  parc.č. 1126 KN a 1129/1 KN  .    
  Vodovodná,  kanalizačná prípojka a žľab na zachytávanie dažďovej vody na ktoré je stavba  
  domu č.s. 150 napojená  umiestnené na    pozemku parc.č.   1128 KN sú jestvujúce.   
  Vstup do domu č.s. 150 na parc.č. 1126 KN je priamo z miestnej komunikácie ( parc.č. 1385  
  KN ) a zo zadnej časti pozemku  z komunikácie ( parc.č. 1150/5 KN ) 
 
   Námietky  uvedené v bodoch C1 a C 3 sa zamietajú.  
 
  Námietka týkajúca sa umiestnenia okien do parc.č.1128 KN uvedená v bode C 6 sa zamieta.  
  Podľa predloženého návrhu  do pozemku parc.č. 1128 KN sú situované okná  na I. NP  
  z predajne s príslušenstvom a na II. NP z chodby a schodiska a strešné okná z dvoch  
  obytných miestností.  
  Umiestnením okenných otvorov podľa návrhu nedôjde k zmene pomerov, pretože na južnej  
  fasáde domu č.149 na pozemku parc.č. 1129/1 KN orientovanej do pozemku  
   parc.č. 1128 KN sú už umiestnené okná z obytných miestností.  
  Namietatelia neuvádzajú dôvody nesúhlasu.         
        

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa uvedených ustanovení  § 37 
stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá stanoveným hľadiskám 
starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné 
prostredie neohrozuje. Návrh vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu 
podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
 všeobecných  technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.    

Stanoviská, ktoré v územnom konaní uplatnili dotknuté orgány boli vo vzájomnom 
súlade a požiadavky z nich  vyplývajúce boli premietnuté do podmienok na umiestnenie 
stavby a na projektovú prípravu stavby. 
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Stavebný úrad, v zmysle ustanovenia § 42 stavebného zákona  upozornil účastníkov 

územného konania, že v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré 
neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.    

 
V návrhu je preukázané zabezpečenie napojenia stavby na verejnú komunikáciu 

a inžinierske siete.  
Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovala osoba odborne spôsobilá 

v zmysle zákona č. 136/1995  Zb. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a 
o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.   

 
Na základe hore uvedeného a výsledkov územného konania bolo rozhodnuté tak, ako 

je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
 

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  
                                                                           
 
 
 

 
V zmysle zák.č. 145/1995 Zz. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  
položky 59 písm.a)1. Sadzobníka správnych poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnutia 
vyrubený správny poplatok vo výške 40 €, 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 :  
19.09.2017                                    04.10.2017                                              05.10.2017 
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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 rozhodnutie   
     doručuje verejnou   vyhláškou podľa  §-u 42 ods.2 stavebného zákona ) 
11.spis 
   
 
                                                                      
 
Na vedomie: 
 
 
1. SPP-D a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
2. SSE-D a.s., Ul. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 
3. RÚVZ Žilina, V.Spanyola č.27, 011 71 Žilina 
4. ORHaZZ Žilina, Nám.požiarnikov  1, 010 01 Žilina  
5. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č. 19,010 01 Žilina 
6. Okresný úrad Bytča, odbor ŽP, Zámok 104,014 01 Bytča   
8. Ing.arch.Peter Krajč, Ateliér AUT , Žitná 13,010 01 Žilina 
9. SEVAK, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina   

 
 
 
 
 
 
 
 


