
 

O B E C   P A P R A D N O 

Obecný úrad v Papradne č. 315,  018 13  Papradno 
č. k. 2017/937, 2019/3824-TS1/A-10                                        V Papradne, dňa  17. 03. 2020 

                                                                                        

                                                                                                     

 

R O Z H O D N U T I E 

Opakovaná výzva na doplnenie návrhu a prerušenie kolaudačného konania 

 

 

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

v zastúpení spoločnosťou ENSTRA a. s., so sídlom Sasinkova 9, 010 01  Žilina, podala dňa 

20. 09. 2017 na tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby „8666 Papradno – Laštek – 

zahustenie trafostanice Laštek 2“ na pozemkoch parc. č. KN-E 8138/4, KN-E 8236/1, KN-E 

8161/2 (KN-C 5229/6), KN-E 8236/2 a KN-C 237 v k. ú. Papradno, ktorá bola povolená 

Obcou Papradno rozhodnutím pod č. 2015/871-TS1-A/10 dňa 21. 09. 2015.  Oznámením zo 

dňa 20.05.2019 obec Papradno nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, 

ktoré sa konalo 18. 06. 2019. Na základe výsledkov ústneho pojednávania a námietky 

účastníka konania SPF Bratislava, bol navrhovateľ vyzvaný na doplnenie podania v lehote       

6 mesiacov a kolaudačné konanie bolo prerušené rozhodnutím č. 2017/937, 2019/3824 – 

TS1/A-10 dňa 05. 08. 2019.  

Nakoľko v uvedenom termíne neboli odstránené všetky nedostatky a na základe 

žiadosti navrhovateľa o predĺženie termínu (nedoručené súhlasné stanovisko SPF) 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 a podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 

poriadok“) 
 

 

p r e r u š u j e 

 

kolaudačné konanie predmetnej stavby a na odstránenie nedostatkov  - predložiť doklad 

o usporiadaní pozemku pod trafostanicou, resp. súhlasné stanovisko SPF Bratislava, 

 

určuje lehotu na 6 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia navrhovateľovi. 

 

V kolaudačnom konaní sa bude pokračovať, keď uvedený doklad, resp. stanovisko bude 

predložené stavebnému úradu. Ak v uvedenom termíne nebudú nedostatky odstránené, 

stavebný úrad kolaudačné konanie zastaví. 

 

 

O d ô v o d n e n i e: 

 Obec Papradno, ako príslušný stavebný úrad  prijala dňa 20. 09. 2017  návrh 

Stredoslovenskej distribučnej a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení 

spoločnosťou ENSTRA a. s., so sídlom  Sasinkova 9, 010 01  Žilina,  na kolaudáciu stavby 
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„8666 Papradno – Laštek – zahustenie trafostanice Laštek 2“ na pozemkoch parc. č. KN-E 

8138/4, KN-E 8236/1, KN-E 8236/2 a KN-C 237 v k. ú. Papradno. 

 Oznámením zo dňa 20.05.2019 stavebný úrad nariadil ústne pojednávanie spojené 

s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 18. 06. 2019. Na základe výsledkov ústneho 

pojednávania a námietky účastníka konania SPF Bratislava, bol navrhovateľ vyzvaný na 

doplnenie podania v lehote 6 mesiacov a kolaudačné konanie bolo prerušené rozhodnutím pod  

č. 2017/937, 2019/3824 – TS1/A-10 dňa 05. 08. 2019.  

 Nakoľko v uvedenom termíne neboli odstránené všetky nedostatky a na základe 

žiadosti navrhovateľa o predĺženie termínu na predloženie dokladov (nebol predložený doklad 

o usporiadaní pozemku pod trafostanicou, resp. súhlasné stanovisko SPF), stavebný úrad 

vyzval navrhovateľa na doplnenie dokladov v termíne do 6 mesiacov odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia navrhovateľovi  s upozornením,  že ak navrhovateľ v určenej lehote nedostatky 

podania neodstráni, kolaudačné rozhodnutie bude podľa § 30 ods. 1 písm. d) správneho 

poriadku zastavené. 

 

P o u č e n i e: 

Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa podľa § 29 ods. 3 správneho poriadku 

nemožno odvolať. Podľa § 29 ods. 5 správneho poriadku pokiaľ je konanie prerušené, lehoty 

podľa tohto zákona neplynú. 

 

                                                                             Ing. Roman  Š p a n i h e l    

                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku 

a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je 

dňom doručenia. 

 

 

Potvrdenie o verejnej vyhláške: 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Vyvesená dňa: .......................................                 Zvesená dňa: .............................................. 

 

(podpis a odtlačok pečiatky) 

 
 

 
Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania (do vlastných rúk): 

Navrhovateľ: 

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

        v zastúpení spoločnosťou  ENSTRA a. s., Sasinkova 9, 010 01  Žilina 

 (korešp. adresa: ENSTRA a.s., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava – Petržalka)  

Známi vlastníci dotknutých pozemkov: 

2. Obec Papradno, zast. starostom obce 

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15  Bratislava 

4. Mária Moravíková, Jasenica 238, 018 17  Jasenica 

5. Jozef  Zdurienčík, Papradno 997, 018 13 Papradno 

6. Ing. Jozef Talajka, Hliny 1302/125, 017 07 Považská Bystrica 

7. Ostatným účastníkom (neznámi vlastníci a veľký počet účastníkov konania) verejnou vyhláškou 

  


