
 
MESTO BYTČA   

                              Mestský úrad v Bytči-oddelenie výstavby a životného prostredia  
                                        Námestie  Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo: VaŽP/ 514 /2017 Há                                                 Bytča : 29.9.2017 
 

 
 

ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE 
 

 
Navrhovateľ:             HANT BY, s.r.o., Stará Ivánska cesta 1/386,821 04 Bratislava  
    
V zastúpení:              ADOZ, s.r.o. Pred poľom 8, 911 01 Trenčín   
 
podal dňa:  26.7.2017    
 
návrh na územné rozhodnutie 
 
na stavbu:                   „ BYTČA RUDÉ – predĺženie prístupovej komunikácie,  
                                             Hlavná, Bytča “ 
                                             SO 01.03 – Obslužná komunikácia, 
 

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 
územného rozhodnutia  pre stavbu : 
 
názov stavby:              „ BYT ČA RUDÉ – predĺženie prístupovej komunikácie,  
                                       Hlavná, Bytča 
 
                                       SO 01.03 – Obslužná komunikácia, 
 
druh stavby:      inžinierska, líniová    
charakter stavby:            trvalá 
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na stavebnom pozemku: parc.č. : C KN 1659/167, E KN 3500/1 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 
Mesta Bytča, orgán štátnej ochrany prírody č. OU-BY-OSZP-2015/000721-2/Cur 
z 28.10.2015, záujmová lokalita sa nachádza na území, ktorému sa poskytuje prvý 
stupeň ochrany v zmysle zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zmysle 
neskorších predpisov a s vydaním územného rozhodnutia súhlasí bez pripomienok,   

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

 
Urbanistické, funkčné a stavebno – technické riešenie:  
 
Predmetom riešenia predloženej dokumentácie je SO 01.3 – obslužná komunikácia, ako 
predlženie prístupovej komunikácie pre plánovanú výstavbu areálu Priemyselný park 
BYTČA – RUDÉ – 2. etapa (dodávateľ komponentov ľahkého automobilového priemyslu). 
Areál je navrhovaný v okrajovej časti mesta, v priemyselnej lokalite v extraviláne, vo 
východnej časti mesta, mimo bytovej výstavby. Susedí s areálmi jestvujúcich výrobných 
prevádzok (TRW Bytča, PHA Bytča). Komponenty jednotlivých subdodávateľov budú 
prichádzať do závodu uskladnené v prepravných kontajneroch. Po kompletáži budú opäť 
odvážané v kontajneroch. 
Predložený projekt rieši dopravné napojenie navrhovaného areálu na existujúci dopravný 
systém. Účelová komunikácia obsluhujúca predmetnú priemyselnú lokalitu, ktorá je napojená 
na Hlavnú ul.  /cesta I/10/ a tohto času vedie k areálu prevádzky PHA Bytča, bude predlžená 
o navrhovaný úsek obslužnej komunikácie v celkovej dĺžke cca 361,99 m až po plánovaný 
výrobný areál Priemyselného parku BYTČA – RUDÉ – 2. etapa. 
Komunikácia je navrhovaná ako dvojpruhová obojsmerná so šírkou jazdného pruhu 3,0 m, 
spevnená krajnica je 0,50 m. Vozovka je navrhovaná z asfaltobetónu.  
Komunikácia bude lemovaná betónovým obrubníkom, osadeným do betónového lôžka. Zo 
strany od zelene bude chodník lemovaný parkovým obrubníkom.   
Statická doprava bude zabezpečená na pozemkoch vo vlastníctve investora a bude riešená 
v rámci stavby Priemyselný park BYTČA – RUDÉ – 2. etapa.  
 
c) polohové umiestnenie stavby:  

stavba bude umiestnená podľa overeného výkresu situácie stavby dokumentácie pre 
územné rozhodnutie, v M 1:750 , ktorá je súčasťou územného rozhodnutia                                                       

                                                                      
f)  napojenie stavby na siete technického vybavenia:  
          - dopravné napojenie na jestvujúcu komunikačnú sieť  
          - odvodnenie komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom  
            a odvedením vôd do vsakovcieho drénu, odvodnenie pláne je zrealizované  
            vyspádovaním vrstvy štrkodrvy do vsaku 
 

 



                                                               3  
 

  g) požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov : 
 
       - Slovak Telekom, a.s. Bratislava č.6611718329 z 29.6.217- v záujmovom území  
         dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií(ďalej SEK) spoločnosti  
         Slovak Telekom, a.s. ,  alebo DIGI SLOVAKIA , s.r.o. 
         V zmysle uvedeného stanoviska je stavebník povinný rešpektovať podmienky uvedené  
          v všetkých bodoch  cit. stanoviska, ako aj  Všeobecné podmienky ochrany SEK  
          uvedené  v bodoch 1. až 4. cit. stanoviska  
 
       - SEVAK a.s. Žilina č. 18879/2015/KLi z 22.10.2015 – vyjadrenie k PD pre ÚR  : 
          s vydaním ÚR súhlasíme , v mieste budúcej obslužnej komunikácie sa inžinierske siete  
          v správe SEVAK a.s. nenachádzajú   
. 
        - SSE-D a.s. Žilina vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSE-D,  
           a.s. pre územné rozhodnutie č.  4600019392/1738 z 1.12.2015: 
           1.V predmetnej lokalite sa za halou PHA ( cca 70m pred plánovaným koncom  
            prístupovej komunikácie  nachádza prechodový VN betónový podperný bod, od  
            ktorého smerom do Kotešovej pokračuje nadzemné VN, zároveň z predmetného bodu  
            pokračuje do zeme novouložený zemný VN kábel kolmo popod plánovanú  
            komunikáciu a ďalej pokračuje súbežne s plánovanou komunikáciou a po cca 65 m  
            zahne doľava , smerom k TS PHA . Predložená PD obsahuje orientačne zakreslený  
            VN kábel  a rieši ho ako uloženie v pridruženom páse navrhovanej komunikácie ( t.j.  
            uloženie v zelenom  páse, resp. chodníku). S navrhovaným riešením súhlasíme, t.j.  
            žiadame dodržať uloženie kábla mimo teleso  komunikácie , v súlade s príslušnými  
            normami.  

      Od uvedených energetických zariadení dodržať  ochranné pásmo v zmysle  zák.č.  
      251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti v zmysle  príslušných STN; presnú trasu  
      podzemných káblových vedení v majetku  SSE-D, a.s. na základe objednávky vytýči   
      určený pracovník  SSE3-D, a.s., z príslušného oblastného centra. 
      Dodržať ďalšie podmienky uvedené v bodoch 3. až 7. cit. stanoviska. 

                                 
         - SPP-D a.s. Bratislava č. TD/NS/0468/2017/Ki zo 4.7.2017  stanovisko k projektovej 
           dokumentácii pre územné rozhodnutie: 
           1. v záujmovom území stavby sa nenachádzajú siete SPP-D 
           2. stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú  
             dokumentáciu pre účely stavebného konania na posúdenie SPP-Dv projektovej  
             dokumentácii pre stavebné povolenie, dodržať všeobecné podmienky stanovené v cit.  
             stanovisku 

 
          - ORHaZZ Žilina č. ORHZ-ZA1-2844/2015 zo 6. 11.2015 s riešením   protipožiarnej  
             bezpečnosti stavby podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie súhlasí  
             bez pripomienok    
 
          - Mesto Bytča č. VaŽP/15926/2015 Há z 30.12.2015 – prístupová komunikácia ako  
            dopravná stavba podlieha povoleniu špeciálnemu stavenému úradu ktorým je  
            príslušný cestný správny orgán 
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- Mesto Bytča, cestný správny orgán č. 11306/2017 – VaŽP zo 4.8.2017 : 
 
S ú h l a s í   s návrhom  investora: HANT BY, s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/386,  
821 04 Bratislava (IČO: 47 800 577), na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „BYTČA 
RUDÉ – predlženie prístupovej komunikácie, Hlavná, Bytča“, SO 01.03 – Obslužná 
komunikácia,  za  dodržania nasledovných podmienok: 
 
- pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať obmedzenia 
  vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy;  
  negatívne účinky stavby a jej zariadenia na životné prostredie nesmú prekročiť limity    
  ustanovené osobitnými predpismi 
 
- pri projektovaní a umiestňovaní stavby je nevyhnutné dodržať príslušné slovenské 
  technické normy, všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb, ochranu  
  životného prostredia, protipožiarne predpisy, na ochranu zdravia občanov, predpisy  
  bezpečnosti a ochrany práce a prípadne iné, s touto stavbou súvisiace osobitné predpisy   
 
- dodržať § 7 (pripojenie stavby na pozemné komunikácie) vyhlášky č. 532/2002  
  Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na  
  výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s   
  obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
 
- technické a dopravné riešenie stavby musí zabezpečovať bezproblémový prístup  a pohyb 
  vozidiel dopravnej obsluhy lokality a stavbou dotknutých výrobných areálov 
 
- dodržať podmienky stanovené Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Žiline v 
   stanovisku  č. ORPZ-ZA-ODI1-36-261/2017 zo dňa 19.07.2017. 
 
    Pre zabezpečenie prístupu do plánovaného výrobného areálu Priemyselného parku  
    BYTČA– RUDÉ – 2. etapa. chodcov a bezpečnosti ich pohybu, odporúčame riešiť chodník  
    a osvetlenie komunikácie, najmä na jej styku s komunikáciou vedúcou do areálu PHA  
    Bytča,  ktoré zabezpečí bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.  
 
    Toto stanovisko Mesta Bytča, ako orgánu miestnej štátnej správy vo veciach miestnych    
     komunikácií a účelových komunikácií a dotknutého orgánu, nenahrádza súhlas vlastníka  
     pozemku ani iné vyjadrenia a stanoviská k uvedenej stavbe, vydávané podľa osobitných  
     predpisov.  
           
- RÚVZ Žilina č. A/215/03640/PPL/Ja  zo 16.10.2015 v ďalšom stupni konania je  
     prevádzkovateľ  povinný požiadať žiadosťou orgán verejného zdravotníctva  RÚVZ so  
     sídlom v Žiline o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii predmetnej stavby  
 
 -   Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPUZA-215/19680-2/6968/VLA z 12.10.2015 súhlasí  
     s nasledovnými podmienkami:  
1. Termín zahájenia výkopových prác písomne oznámiť najmenej 5 dní vopred Krajskému 

pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná odborný dohľad stavby formou obhliadky jej 
výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov. 
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2. 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 ohliadky 
krajským pamiatkovým úradom.  
 
OR PZ v Žiline, ODI  č. ORPZ-ZA-ODI-36-261/217 z 19.7.2017 – súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia podľa predloženej projektovej dokumentácie z podmienky, že pred 
realizáciou stavebných prác bude predložený na Okresný dopravný inšpektorát Okresného 
riaditeľstva PZ v Žiline na odsúhlasenie návrh prenosného dopravného značenia. 
 
Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia č. OU-BY-OKR-215/000682-002 
z 19.10.2015  súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 
 
Okresného úradu Bytča, odbor starostlivosti o ŽP Mesta Bytča, úsek štátnej  správy  
odpadového hospodárstva č. OU-BY-OSZP-2015/000722-2/Cur z 28.10.2015, 

  
   -viesť evidenciu druhov odpadov vzniknutých  počas realizácie prác zaradených  
     podľa platného Katalógu  odpadov (vyhl.MŽP SR č.284/01 Z.z. )   
   -zabezpečiť spracovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva  
     a odovzdať ich len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi  podľa zákona  
     o odpadoch   
   - vyprodukované odpady je pôvodca  povinný odovzdať oprávnenému subjektu  
      na zhodnotenie alebo zneškodniť len na povolenej skládke alebo vo vhodnom  zariadení 
   -  tie druhy odpadov, 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 vykonávania terénnych úprav na pozemkoch nesúvisiacich s predmetnou  
      stavbou, je potrebné požiadať príslušný stavený úrad o zahájenie konania o terénnych  
      úpravách  

 
  -  Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP Mesta Bytča, orgán štátnej správy  
     ochrany ovzdušia  č. OU-BY-OSZP-2015/000686-2/Koc z 2.11.20156 pri realizácii    
     stavby využiť všetky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku emisií tuhých  
     znečisťujúcich látok (prašnosti) 

 
   - Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP Mesta Bytča, orgán štátnej vodnej    
      správy č. OU-BY-OSZP-2015/000675-2/Uri z 26.10.2015- realizácia stavby je  
      možná bez pripomienok  
 
   - Slovenský pozemkový fond č. SPFZ/2016/119889 z 5.12.2016  
     s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemku  vo vlastníctve  
     Slovenskej republiky  v správe SPF ( parcela E KN č.3500/2) súhlasí s nasledovnými  
     podmienkami:  
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    - žiadateľ bude mať najneskôr do vydania stavebného povolenia majetkovoprávne    
      usporiadanú  časť pozemku SPF, a to v zmysle zamerania geometrickým plánom, ktorý  
      bude vyhotovený na náklady žiadateľa,     
    - zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny, 
     -všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými  
       nákladovými položkami 

 
B/ 
 
Stavebník návrh  o 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 vyplývajúcimi z vyjadrení dotknutých orgánov k projektovej 
dokumentácii pre územné  rozhodnutie, včítane plánu organizácie výstavby a stanovísk 
dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a stanoviska 
príslušného orgánu  ochrany a využívaní poľnohospodárskej pôdy.  
 
Námietky účastníkov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zákona : 
Neboli vznesené. 
 
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 podal  dňa 26.7.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie 
stavby  „ BYTČA RUDÉ – predĺženie prístupovej komunikácie, Hlavná, Bytča                                        
SO 01.03 – Obslužná komunikácia. 
 

Stavebný úrad na základe podaného a doplneného návrhu  dňa  15.8.2017 v zmysle § 
36 ods.1 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a 
všetkým známym účastníkom konania a nariadil ústne pojednávanie na deň 13.9.2017. 
Súčasne upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie 
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  
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súhlasí. Dotknuté orgány svoje stanoviská v stanovenej lehote neoznámili, ale ich 

stanoviská boli doložené k návrhu na vydanie územného rozhodnutia.  
 
V zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení 

líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej  uzávere  
a o ochrannom pásme ak sa týka rozsiahleho územia , oznámi stavebný úrd účastníkom 
územného konania verejnou vyhláškou. Vzhľadom k tomu, že predmetom konania je líniová 
inžinierska stavba  oznámenie o začatí územného konania bolo doručované účastníkom 
územného konania verejnou vyhláškou.   
 

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 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 výstavba 
obslužnej komunikácie v jestvujúcom výrobnom areáli.   
 
Podľa § 120 ods.1 stavebného zákona pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch 
letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách 
pozemných komunikácií, pri vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému 
povoľovaniu 10ma ) a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke 
banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, 
strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú 
pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a 
vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných 
predpisov (ďalej len "špeciálne stavebné úrady"). 
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Podľa § 120 ods.2 stavebného zákona špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto 
zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej 
zmenu možno len na základe záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne 
príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržanie podmienok určených v územnom 
rozhodnutí alebo zastavovacích podmienok určených územným plánom zóny, ak sa územné 
rozhodnutie nevydáva. 

Navrhovaná stavba  je situovaná mimo zastavané  územie  obce, v katastrálnom území Veľká 
Bytča, ktoré je účasťou Mesta Bytča.  
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. 2 
Územného plánu sídelného útvaru mesta Bytča z roku 2010. 
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  
Neboli vznesené. 
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.  

 
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 pre stavebné povolenie. 

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.     

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  
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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 : 
05.10.2017 
            
 
                                            
 
Doručí sa: 
 

1. ADOZ, s.r.o. Pred poľom 8, 911 01 Trenčín   
2. Účastníkom územného konania podľa § 42 ods.2  stavebného zákona sa rozhodnutie  

doručuje verejnou vyhláškou. 
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. Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o ŽP ,Zámok 104,014 01 Bytča  
6. OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina 
7. OR PZ SR - ODI, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina 
8. RÚVZ, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina 
9. Okresný úrad Bytča, odbor krízového riadenia, Zámok 104, 014 01 Bytča  
10. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina   
11. Mesto Bytča, zast. primátorom 
12. Mesto Bytča, cestný správny orgán  
13. HANT BY, s.r.o., Stará Ivánska cesta  1/386, 821 04 Bratislava    
14. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36 , 817 15 Bratislava  
15. HANT BA, a.s. Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica  
 

 
 
 
 


