
 

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

 

Číslo: 4464/2019-TS1/A-10                                                                         V Papradne, dňa: 11.05. 2020 

 

 

O Z N Á M E N I E 
o začatí  stavebného konania  podľa   § 61 ods. (4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  (ďalej len „stavebný zákon“)  a upustenie od 

ústneho konania podľa  § 61 ods. (2) stavebného zákona.  

 
  Stavebník: Luhy Park s.r.o., so sídlom Veľká Okružná č. 1309/17, 010 01 Žilina, v zastúpení 

na základe predloženého splnomocnenia zo dňa 15.02. 2019 spoločnosťou EPM TRADE s.r.o., so 

sídlom Hôrky 316, 010 04 Žilina, IČO: 47531142, podali dňa 23.09. 2019 žiadosť na vydanie 

stavebného povolenia na líniovú stavbu – stavebný objekt: „SO 06 Prekládka existujúceho vzdušného 

NN vedenia“, na pozemkoch KNC parc. č.: 977/2, 976 (KNE parc. č. 2892), 975 (KNE parc. č. 2891), 

975 (KNE parc. č. 2896) zo stavby: „Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy objektu materskej školy 

na bytový dom s 23 b.j., v kat. území Papradno, v obci Papradno. 

  Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.   

Obec  Papradno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 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 ustanovenia § 61 ods. (4) stavebného zákona 

oznamuje 

verejnou vyhláškou začatie stavebného konania  dotknutým orgánom štátnej správy a známym 

účastníkom konania a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť 

obsahuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby,                                                                                                                                                                                                                           

u p ú š ť a 

v zmysle § 61 odst. (2) stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 

 

V zmysle § 61 ods. (4) stavebného zákona: Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj 

pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad 

upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou. 

Účastníci konania  môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do  10 pracovných dní  odo 

dňa  doručenia oznámenia.  

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v  Považskej 

Bystrici, Centrum 1/1   /v stránkové dni:  pondelok,  streda /. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šíriacim sa ochorením, Vám bude možné 

nahliadnuť do spisového materiálu po dohode s pracovníkom SOU, ktorého môžete kontaktovať 

v úradné dni t.j. pondelok a streda na tel. č. 042/432 60 66. 

V zmysle § 61 ods. 6/ stavebného zákona  sú dotknuté orgány štátnej správy povinné oznámiť 

tunajšiemu úradu svoje stanovisko  v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci 

konania.  

Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe dotknuté orgány štátnej 

správy a účastníci konania, stavebný úrad  bude mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných 

záujmov súhlasia a bude považovať tieto za kladné.  

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať,  predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho 

účastníka konania,  ktorý sa necháva zastupovať.   
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Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky. Oznámenie musí  byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým.  

 

 

 

                                                                                                           Ing. Roman Španihel 

                                                                                                               starosta obce  

 

 

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

Papradno. 

 

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

 

 

 

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

 
Na vedomie: 

Účastníkom konania:  

1) Stavebník:   

- Luhy Park, s.r.o., Veľká Okružná 1309/17, 010 01 Žilina, v zastúpení: 

- EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina 

2) Projektant: EPM TRADE s.r.o., Hôrky 316, 010 04 Žilina, Ing. Martin Ondrušek 

3) Zhotoviteľ: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 

4) Vlastníci dotknutých pozemkov: 

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

- Luhy Park s.r.o., 018 13 Papradno č. 431 

 

5) Vlastníci susedných pozemkov a nehnuteľností: verejná vyhláška 

Dotknutým orgánom: na vedomie 

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

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

8) Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie   

9) Obec Papradno, cestný správny orgán  

10) Okresný úrad Považská Bystrica odbor pozemkový a lesný odbor 

11) Okresný úrad Považská Bystrica odbor krízového riadenia 

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

13) Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica 

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

15) Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Ul. J. Červeňa 34,  P.O. Box 18, 971 06 

Prievidza 

16) Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Považská Bystrica 

17) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica (ako správca 

vodného toku) 

18) Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany 

(ako správca vodného toku) 

19) Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I., 

020 71 Nimnica (ako správca vodného toku) 

20) Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Považskej Bystrici, Okresný dopravný inšpektorát, 

Kukučínova 186/1, 017 01 Považská Bystrica 

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

22) Michlovský,   spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa  Orange  Slovakia, 

Prievozská   6/A, 821 09 Bratislava 

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

24) Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín 


