
 

 
Číslo: 4634/2020-003 TS1-20                     V Papradne, dňa: 26.01. 2022 

                                                                                   

 

 

 

 

K O L A U D A Č N É    R O Z H O D N U T I E 
 

Stavebník:  Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. 

spoločnosťou ELSPOL-SK s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, 

IČO: 36 43 37 21, podali dňa  30.09. 2020 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu líniovej 

stavby: „ZA-9129 Papradno – Podjavorník, posilnenie NN siete“, stavebný objekt: SO 01: 

Montáž vzdušnej káblovej siete NN,  v k. ú. Papradno, v obci Papradno, na ktorú Obec 

Papradno vydala stavebné povolenie dňa  26.04. 2018  pod číslom: 293/2018-TS1/A-10. 

 

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,  po preskúmaní Vášho návrhu  a na 

základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením,  ktoré sa konalo dňa  21.01. 

2021,  podľa  § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 26 správneho poriadku 
 

p o v o ľ u j e       u ž  í v a n i e 
 

líniovej stavby „ZA-9129 Papradno – Podjavorník, posilnenie NN siete“, stavebný objekt: SO 

01: Montáž vzdušnej káblovej siete NN, v k. ú. Papradno, v obci Papradno v k. ú. Papradno, 

v obci Papradno. 

 

Zatriedenie stavby: Podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu je stavba inžinierskou 

stavbou – miestne rozvody elektriny v zmysle ust. § 43a odst. 3  písm. i) stavebného zákona, 

ktorý pojednáva o členení stavieb.  
 

I. Popis  stavby:  podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala 

spoločnosť ELPP, s.r.o. , Žilina, zodpovedný projektant Ing. Peter Podmanický – 

autorizovaný stavebný inžinier 2527*A2-3 Inžinierske stavby, dátum vypracovania: 07/2017: 

- Predmetom projektu bolo posilniť NN sieť pomocou montáže vzdušnej káblovej siete 

z existujúcej priehradovej trafostanice 133/Papradno_ Podjavornik v trase 

existujúceho vzdušného vedenia a časť trasy popri existujúcej spevnenej ceste, boli 

zrealizované aj nové podperné body, nové vzdušné vedenia, zemná káblová prípojka. 
 

 

II. Pre užívanie stavby Obec Papradno  určuje podľa § 82 ods.  2 a 3 stavebného 

zákona  tieto podmienky: 

1. Stavba sa bude užívať na určený účel – inžinierska stavba – miestne rozvody elektriny.  
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2. Podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v 

kolaudačnom rozhodnutí. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene 

spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia,  ktoré by mohli ohroziť život a 

zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene 

v užívaní stavby.  

3. Stavba sa musí užívať tak, aby podľa § 43d stavebného zákona spĺňala základné 

požiadavky na stavby. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti 

vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami pre danú 

stavbu sú mechanická odolnosť, požiarna bezpečnosť stavby; hygiena a ochrana zdravia 

a životného prostredia; bezpečnosť stavby pri jej užívaní a energetická úspornosť.  

4. Podľa § 86 ods. 1 stavebného zákona vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou 

overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, 

kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo 

nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 

znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej 

užívateľnosť.  

5. Toto rozhodnutie je doklad o tom, že stavba je užívania schopná z hľadiska záujmov 

sledovaných stavebným úradom v kolaudačnom konaní.  

6. Stavbu možno užívať z hľadiska jej stavebnotechnického vyhotovenia a záujmov 

sledovaných stavebným úradom v kolaudačnom rozhodnutí až po nadobudnutí 

právoplatnosti tohto rozhodnutia.  

7. Vlastník stavby je povinný pravidelne vykonávať: predpísané odborné prehliadky 

a skúšky: elektrického zariadenia  a   preskúšanie komína,  v stanovených lehotách a 

rešpektovať záverečné ustanovenia uvedené v predloženej :  správe o odbornej skúške 

a odbornej prehliadke elektrického zariadenia. 

8. V okolí stavby je potrebné udržiavať čistotu, chrániť a udržiavať plochy verejnej zelene. 

9. Vlastník stavby je povinný po celú dobu užívania stavby uchovávať projektovú 

dokumentáciu. 

 

Na kolaudačnom konaní neboli zistené nedostatky. 

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: námietky  účastníkov konania neboli 

uplatnené.  

 

O d ô v o d n e n i e : 
Stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zast. 

spoločnosťou ELSPOL-SK s.r.o., so sídlom Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo, 

IČO: 36 43 37 21, podali dňa  30.09. 2020 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu líniovej 

stavby: „ZA-9129 Papradno – Podjavorník, posilnenie NN siete“, v k. ú. Papradno, v obci 

Papradno. 

Obec Papradno vydala na stavbu stavebné povolenie dňa  26.04. 2018  pod číslom: 293/2018-

TS1/A-10. 

Na prerokovanie návrhu na kolaudáciu stavby stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie  

spojené s miestnym zisťovaním, ktoré oznámil dňa  21.12. 2020 pod číslom: 4634/2020-002 

TS1-20  a  ktoré sa uskutočnilo dňa  21.01. 2021. 

Stavebník doplnil stavebnému úradu chýbajúce doklady dňa 10.01. 2022 a 26.01. 2022.  

Stavebný úrad preskúmal podanie stavebníka v tomto konaní z hľadiska záujmov uvedených 

v  § 81 ods. 1 stavebného zákona, z podkladov pre rozhodnutie a miestnej obhliadky zistil, že  

stavba je  užívania schopná, jej riadnym užívaním na povolený účel nie je ohrozený verejný 
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záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, 

bezpečnosti práce a technických zariadení.  

Stavebník predložil tieto doklady:  projektovú dokumentáciu overenou v stavebnom konaní; 

stavebné povolenie; zápis o odovzdaní a prevzatí; správu o prvej odbornej prehliadke a skúške 

elektrického zariadenia; kópiu dokladu o zaplatení správneho poplatku; certifikáty zabudovaných 

materiálov; geometrický plán; záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so 

sídlom v Považskej Bystrici. 

Ku kolaudácii  stavby sa vyjadrili príslušné dotknuté orgány chrániace záujmy 

z hľadiska osobitných predpisov, a to:  Obec Papradno; Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici; Inšpektorát práce Trenčín, Okresný úrad 

Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového 

hospodárstva. Ich stanoviská sú kladné.  

V zmysle § 80 odst. 2) stavebného zákona  stavebný úrad v oznámení o začatí kolaudačného 

konania upozornil  účastníkov  konania a dotknuté orgány, že  námietky a stanoviská  môžu 

uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne; a  ak v stanovenej 

lehote neoznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a účastníci konania, stavebný úrad bude 

považovať tieto za kladné. 

V stanovenej lehote neoznámili svoje stanoviská ostatné dotknuté orgány a účastníci konania, 

stavebný úrad považuje  ich stanoviská za kladné. 

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho 

oznámenia.  

Správny poplatok bol v zmysle zák. č.  145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený 

do pokladne Obce  Papradno  v hotovosti v sume  60  €. 
 

P o u č e n i e : 
  Podľa §§ 53,  54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 

neskorších predpisov môžu proti tomuto rozhodnutiu  do 15 dní odo dňa  jeho doručenia 

účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na 

tunajšiu obec - Obecný úrad v Papradne č. 315, 018 13 Papradno. Odvolacím orgánom je 

Okresný úrad Trenčín – odbor výstavby a bytovej politiky.  

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 

súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok. 

Rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky, a preto musí  byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a web stránke obce. 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Roman Španihel 

                        starosta obce 
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Rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na web stránke obce Papradno. 

 

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

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ....................................................................................... 

 

 
 

 

Na vedomie: 

1) Stavebník:  Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, 

v zastúpení: ELSPOL – SK s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, Námestovo 

 

2) Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou – vlastníci dotknutých pozemkov 

 

Dotknutým orgánom: na vedomie 

3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50 

4) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Pov.  Bystrica 

5) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie   

6) Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor 

7) Obec Papradno, cestný správny orgán  

8) Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia 

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

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

11) Krajský pamiatkový úrad Trenčín ,  

12) Michlovský s.r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, Zvolenská cesta 21, 974 05 

Banská Bystrica 

13) ENERGOTEL a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 756/44, 010 01 Žilina 

14) UPC broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5 

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

16) LESY SR, OZ Považská Bystrica, Orlové č. 300, 017 22 Považská Bystrica 

17) Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 1510/36, 911 01 Trenčín 

 

 

 

Po právoplatnosti: Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor 


