
  

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

  

 

Číslo: 4634/2020-002 TS1-20      v Papradne dňa: 21.12. 2020 

 

O Z N Á M E N I E 
o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  podľa 

§ 80 ods.1) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

 
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. 

Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté. 

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,  v súlade s ustanoveniami  § 80, § 81 ods. 4) a primerane podľa  § 68   stavebného zákona, 

v spojení s 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

nariaďuje 

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 

 

21. január 2021 (štvrtok) o 8,00 hod. 
so stretnutím  na Obecnom úrade v Papradne. 

 

      Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť (v stránkové dni – pondelok, streda) na 

Spoločnom obecnom úrade  so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku 29/34, na 3. podlaží, č. 

dv. 325, a pri ústnom pojednávaní. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením Vás prosíme, aby ste 

uprednostnili telefonickú alebo písomnú komunikáciu, nahliadnuť do spisu bude možné po dohode 

s pracovníkom SOU, tel. č.: 042/432 60 66, mail.: eva.janicikova@socu-jasenica.dcom.sk. 

 

Na ústnom pojednávaní  predloží stavebník najmä: 

a)  splnomocnenie; 

b)  doklad o zaplatení správneho poplatku; 

c)  geometrický plán na zameranie stavby overený príslušným katastrálnym odborom; 

d)  záväzné stanovisko ku kolaudácii od Regionálneho odboru verejného zdravotníctva so sídlom 

v Považskej Bystrici; 

e)  vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; 

f)  doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby; 

g)  doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na 

plynulú a bezpečnú prevádzku, ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo 

správu o výsledku komplexného vyskúšania, prípadne skúšobnej prevádzky, pokiaľ sa vykonávala  

v origináloch;  
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h)  projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní, alebo pri 

povoľovaní  zmien stavby pred jej dokončením a právoplatné stavebné povolenie ; 

i)  doklady o overení požadovaných vlastností  výrobkov a ďalšie doklady určené v podmienkach 

stavebného povolenia (certifikáty od novozabudovaných výrobkov, príp. iné predpísané doklady); 

j)  zápis o odovzdaní a prevzatí stavby; 

k)  stavebný denník; 

l)  Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia; 

m)  doklady o splnení podmienok určených v stavebnom povolení na uvedenú stavbu. 

V zmysle § 80 odst. 2) stavebného zákona  stavebný úrad  upozorňuje  účastníkov  konania 

a dotknuté orgány, že  námietky a stanoviská  môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom 

pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská 

dotknuté orgány a účastníci konania, stavebný úrad bude považovať tieto za kladné. 

      Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť 

písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 

 Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zák. č. 71/1971/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok). Oznámenie musí  byť vyvesené po dobu 15 dní na 

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

 

 

 

 

                Ing. Roman Španihel 

                    starosta obce 

 

 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce 

Papradno a web stránke obce. 

  

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 , pracovisko Prievidza, Ul. J. Červeňa 34,  P.O. Box 18, 971 06 Prievidza 

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 


