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O B E C   P A P R A D N O 
Obecný úrad v Papradne č. 315, 018 13 Papradno 

 

č.: 4484/2021-005 TS1-20                                                             V Papradne, dňa: 24.02. 2023 

 

 

 

 

 

 

Verejná vyhláška 

Rozhodnutie o prerušení konania 
 

 Obec Papradno ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 

5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok 

a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 29 ods. 1 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"správny poriadok")  

prerušuje 
konanie vo veci zmeny dodatočného povolenia zmeny dokončenej stavby: „Rekreačná chata 

súp. č. 2489 - prestavba“, na pozemku parc č.: 4256, v kat. území: Papradno, v obci 

Papradno. 
 

Konanie sa prerušuje na lehotu: 90 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 

 

Odôvodnenie 
Stavebník: Vladimír Húdek, bytom 018 13 Papradno č. 1344, podal dňa  11.08. 2021 

na tunajšom úrade žiadosť  o dodatočné povolenie zmeny stavby „Rekreačná chata súp. č. 

2489 - prestavba“, na pozemku parc č.: 4256, v kat. území: Papradno, v obci Papradno. 

Oznámením  zo dňa 2111. 2022 pod číslom: 4484/2021-002 TS1-20 stavebný úrad 

oznámil o začatí dodatočného konania zmeny dokončenej stavby účastníkom konania 

a dotknutým orgánom, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.  

Účastníci konania  a dotknuté orgány mohli svoje pripomienky a námietky uplatniť 

najneskôr do  10 pracovných dní  odo dňa  doručenia oznámenia. 

Dňa 06.12. 2022 bola na stavebný úrad doručená námietka účastníkov konania – 

vlastníkov susedného pozemku a nehnuteľnosti Ing. Miroslava Zborana a Ing. Petra Zborana, 

obaja bytom 018 13 Papradno č. 254. 

Stavebný úrad vyzval stavebníka listom 4484/2021-003 TS1-20 zo dňa 24.02. 2023, 

aby sa k námietke vyjadril do 30 dní odo dňa doručenia a zároveň stavebný úrad vyzval 

stavebníka, aby do 90 dní odo dňa doručenia výzvy č. 4484/2021-004 TS1-20 zo dňa 24.02. 

2023 doplnil podanú žiadosť o doklady, ktoré vyplývajú z podanej námietky účastníkov 

konania. 

 Podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku z dôvodov uvedených v tomto ustanovení 

správny orgán konanie preruší. V konaní bude obec pokračovať, len čo odpadne prekážka, pre 

ktorú sa konanie prerušilo.  
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Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú (§ 29 ods. 5 správneho 

poriadku). 

 

 

Poučenie: 
 Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa § 29 ods. 3  správneho poriadku podať 

odvolanie; možno ho však napadnúť odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej. 

Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 

162/2015 Z.z.) preskúmateľné správnym súdom, ak nemôže mať za následok ujmu na 

subjektívnych právach účastníka konania. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Španihel 

    starosta obce 

 

 
Toto rozhodnutie sa v zmysle § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov (správny poriadok) doručuje účastníkom konania  verejnou vyhláškou 

vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto 

lehoty je dňom doručenia.  

 

 

Vyvesené dňa:................................                               Zvesené dňa:.......................................... 

 

 

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce: 

 
Rozhodnutie sa doručí: - na vedomie 

Na vedomie:  

Účastníkom konania:  

1) Stavebník: Vladimír Húdek, 018 13 Papradno č. 1344 

2) Stavebný dozor: Ing. Viliam Lejčík, 018 12 Brvnište č. 132 

3) Projektant: Ing. Tibor Zendek, , 018 13 Papradno č. 932 

4) Známi vlastníci pozemkov a susedných nehnuteľností: 

- Obec Papradno, zast. starostom, Obecný úrad č. 315, 018 13 Papradno 

- Ing. Peter Zboran, 018 13 Papradno č. 254 

- Ing. Miroslav Zboran, 018 13 Papradno č. 254 

- Pavol Kolkus, 018 13 Papradno č. 585 

 

Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou : vlastníci pozemkov KNE parc. č.: 15674, KNC 

parc. č. 4257 

 

Na vedomie: 

Dotknutým orgánom: 

5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Slovenských partizánov 1130/50 Považská 

Bystrica 

6) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Považská Bystrica  
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7) Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie 

8) Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Nová 133, 017 01 Považská Bystrica 

9) Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

10) Slovenský plynárenský priemysel distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 

11) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

12) Obec Papradno, zast. starostom, 018 16 Papradno č. 426 

13) O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 

14) Obec Papradno, ako cestný správny orgán 

15) Energotel a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prevádzka: Jána Milca 44, 010 01 Žilina 

16) Michlovský spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (správca PTZ Orange Slovensko a.s.) 

17) UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 

 

 


