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Obec  P A P R A D N O 
Obecný úrad v Papradne, 018 13 

č. K 2017/937, 2019/3824-TS1/A-10                                           V Papradne dňa 05. 08.2019 

 

 

 

 

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

 

ENSTRA a.s. Sasinkov9, 010 01 Žilina 

 

 
 

Vec: Výzva na doplnenie podania predpísanými náležitosťami a  prerušenie konania 

                     

                   Obec Papradno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),  

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm.a) zák.č.608/2003 Z.z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie, vedie správne konanie vo veci : 

vydania kolaudačného rozhodnutia na stavbu:“8666-Papradno-Laštek-zahustenie trafostanice 

Laštek 2“ –líniová stavba  na pozemkoch p.č.KN-E 8138/4, 8236/1, 8161/2(KNC 5229/6), 

8236/2 a KNC 237 v katastrálnom území Papradno, v obci Papradno, ktorej stavebníkom je 

SSD a.s.Žilina, zast. ENSTRA a.s. Sasinkova 9, Žilina. 

Na základe niektorých chýbajúcich dokladov a vznesenej námietky SPF Bratislava, týkajúcej 

sa umiestnenia novej trafostanice na p.č.KNE 8161/2 (novovytvorená KNC 5229/6), nakoľko 

stavebník nemá , v súlade s vyjadrením SPF č.SPFZ/2016/005923 zo dňa 19.01.2016, 

usporiadaný pozemok pod trafostanicou,  stavebný úrad 

                                                                v y z ý v a  

 

Stavebníka SSD a.s. Žilina, v zast. ENSTRA a.s. Žilina,v súlade s § 19 odst.3 zák.č.71/1967 

Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, aby v lehote do 6 

mesiacov odo dňa prevzatia tohto rozhodnutia, doplnil žiadosť o kolaudáciu predmetnej 

stavby o chýbajúce doklady , potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia: 

 Doklad o usporiadaní pozemku pod trafostanicou resp. súhlasné stanovisko SPF 

k vydaniu kolaudačného rozhodnutia. 

 Stanovisko ORHaZZ Pov.Bystrica ku kolaudácii predmetnej stavby. 

 Rozhodnutie OÚ Pov.Bystrica, odbor pozemkový a lesný o trvalom odňatí pôdy pod 

objektom trafostanice. 

 Stanovisko Okresného úradu Pov.Bystrica, odbor starostlivosti  ŽP, z hľadiska 

odpadov. 

Ak požadované doklady v určenej lehote nebudú doplnené, konanie bude podľa § 30 

odst.1 písmeno d) správneho poriadku zastavené. 
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R o z h o d n u t i e 

 
Verejná vyhláška 

 

                   Obec Papradno, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák.č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),  

vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm.a) zák.č.608/2003 Z.z. o štátnej 

správe pre územné plánovanie , stavebný poriadok a bývanie , konanie vo veci vydania 

kolaudačného rozhodnutia na stavbu:“ 8666-Papradno-Laštek-zahustenie trafostanice 

Laštek 2“k.ú.Papradno, na pozemkoch p.č.KN-E 8138/4, 8236/1, 8161/2(KNC 5229/6), 

8236/2 a KNC 237 

podľa § 29 odst.1 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení 

neskorších predpisov  

 

Prerušuje. 
 

Až do doby doplnenia dokladov v stanovenej lehote.  

 

 

 

Odôvodnenie 

 

Tunajší stavebný úrad, na základe žiadosti navrhovateľa, oznámil dňa 20.05.2019 pod 

č.2017/937, 2019/3824-TS1/A-10 začatie kolaudačného konania uvedenej stavby a dňa 

18.06.2019 vykonal ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním. Na základe uvedeného 

oznámenia vzniesol námietku SPF Bratislava, týkajúcu sa umiestnenia novej trafostanice na 

p.č.KNE 8161/2 (novovytvorená KNC 5229/6),  nakoľko stavebník nemá , v súlade 

s vyjadrením SPF č.SPFZ/2016/005923 zo dňa 19.01.2016, usporiadaný pozemok pod 

trafostanicou. Stavebný úrad upozornil investora na skutočnosť že tento dotknutý pozemok 

nebol uvedený v stavebnom povolení, čím došlo k posunutiu objektu trafostanice v rozpore 

s vydaným stavebným povolením, je potrebné pozemok usporiadať a zabezpečiť vyňatie 

z PPF pod objektom trafostanice.  

Ak stavebník požadované doklady v stanovenej lehote doplní , prípadne požiada o predĺženie 

lehoty na doplnenie požadovaných dokladov, po ich doplnení  stavebný úrad vydá kolaudačné 

rozhodnutie na predmetnú stavbu.  

V prípade , ak požadované doklady nebudú doplnené , kolaudačné konanie bude podľa §30 

odst.1 písm, d) správneho poriadku, zastavené.    

 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.  

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. 
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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 Š p a n i h e l 

         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 26 odst.2 zák.č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní , v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené na úradnej 

tabuli obce po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

 

 

Vyvesené dňa:                                                                         Zvesené dňa: 

Podpis a pečiatka  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania (do vlastných rúk): 

 

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

v zastúpení  

      ENSTRA a.s. Sasinkova 9,  010 01 Žilina 

2. Známi vlastníci dotknutých pozemkov a  susedných nehnuteľností: 

 Obec Papradno, Obecný úrad v Papradne 

 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

 Mária Moravíková Jasenica 238 

 Jozef Zdurienčík Papradno 997 

 Ing. Jozef Talajka Hliny 1302/125 Pov.Bystrica 

3. Verejnou vyhláškou  neznámym vlastníkom  pre veľký počet účastníkov konania, 

v súlade s §61 odst.4 stav.zákona 

    


