
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Telefón                        Fax                          E-mail                                    Internet                          IČO  
+4210424393275         042-4393379          papradno@papradno.sk         www.papradno.sk         00317594 
                                                                     jan.dzurjanik@papradno.sk 
 

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

018 13 Papradno č. 315 
 

Číslo: 2011/527-TS1-A/10                                                       v Papradne: 17. 06. 2011 
 

                                                       Vyvesené dňa 17.06.2011 
                                                         Zvesené dňa...................... 

                                                                          podpis a pečiatka 
                                              
 
 

V e r e j n á   v y h l á š k a 
STAVEBNÉ   POVOLENIE 

 
Navrhovateľ:   Portášiková Jana , Nábrežná 994/8 Považská Bystrica 
                     Huljak Peter, Štúrova 42/15 Považská Bystrica  
 
 
podal  dňa   28.04.2011 žiadosť o  vydanie  stavebného  povolenia   na   stavbu:    
„Samostatne stojaceho rodinného domu o 1 b.j.“na pozemku p.č.KNC 1109/12 v k.ú. 
Papradno, s prístupom a prípojkami inžinierskych sietí z priľahlej verejnej komunikácie 
(štátnej cesty). 
     Obec Papradno,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1 zák. č. 50/76 Zb.o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku  /stavebný zákon/  v  znení neskorších predpisov ,a 
čl.I. § 5 písm.a) bod 1 zák.č.608/2003 Z.z.o štátnej správe pre územné plánovanie , stavebný 
poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, v spojení s § 27 odst.1 
zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov,  preskúmal žiadosť 
podľa §37, 62 a 63  zákona č. 50/l976 Zb. v znení neskorších noviel  v stavebnom konaní a po 
preskúmaní žiadosti rozhodol takto: 
Stavba: „ Samostatne stojaceho rodinného domu o 1 b.j.“  v kat.  území   Papradno  na 
pozemku parc. č. KN –C  1109/12, s prístupom a prípojkami inžinierskych sietí z verejnej 
komunikácie  sa  podľa § 39a odst.4,  § 66 stavebného zákona a § 46 zákona č.71/1967 Zb.o 
správnom konaní,  v znení jeho noviel 
 

p o v o ľ u j e  
Popis stavby : 
 
Rodinný dom bude jednoduchá stavba, murovaná, s obytným prízemím,  bez suterénu, a bez 
obytného podkrovia, zastrešená sedlovou strechou s valbami, orientovanou štítom strechy k  
prístupovej komunikácii. Výška štítu strechy bude 7,100 m od +-0,000m, merané na podlahe 
prízemia. Vstup do objektu bude z bočnej  strany objektu. 
Na obytnom prízemí sa bude nachádzať vstupné zádverie, chodba so schodiskom, sociálne 
zariadenie, tri izby, obývacia izba s jedálňou a kuchyňou s východom na terasu.  
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Výškové osadenie stavby +-0,000 na prízemí  =+0,100 nad hornou hranou komunikácie. 
Celkové pôdorysné rozmery domu budú 10,530 x 24,490m.  
Stavba bude napojená na elektrickú energiu z verejnej NN siete, verejný plynovod, vlastný 
zdroj vody(studňa),  a odkanalizovaná do nepriepustnej, betónovej žumpy umiestnenej na 
pozemku stavebníka. 
Prístup bude zabezpečený z jestvujúcej štátnej cesty č.III/50750 novovybudovaným vjazdom, 
so samostatným povolením. 
 
Spôsob doterajšieho využitia pozemku: 978 m2 – orná pôda. Rozhodnutie o vyňatí pôdy z 
PPF vydal Obvodný pozemkový úrad Pov.Bystrica dňa 11.05.2011 pod č.j.2011/00537 BG3.   
 
Projektovú dokumentáciu spracoval: Ing.Michaela Škrabková- autorizovaný stavebný 
inžinier.             
 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je 

súčasťou  tohto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.  

2. Pred začatím stavby musí stavebník v zmysle § 75 stavebného zákona zabezpečiť 
vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a 
kartografické činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník 
stavebnému úradu pri kolaudácii.   

3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 
technických zariadení a dbať na ochranu  zdravia a osôb na stavenisku a dbať na ochranu a 
tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl.č.374/1990 
Zb.o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády 
č396/2006 Z.z.o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

4. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 
požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými požiadavkami na 
stavby sú:mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a 
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred 
hlukom a vibráciami, energetická úspornosť.   

5. V zmysle § 66 odst.2 písmeno h/ je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu začatie 
stavby. 

6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je potrebné dodržiavať príslušné ustanovenia § 47 až 53 
všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné slovenské technické normy.    

7. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia.  

8. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom.. 
Odborné vedenie stavby dozor bude vykonávať Ján Levčík Papradno 309,  ktorý bude plniť 
povinnosti podľa §46 a zák. č50/76 Zb. v znení jeho noviel.               

9. Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska: 
 a/  Stavba  bude umiestnená v súlade s platným UPN SU Papradno schváleným uzn.OU 
č.7/94 zo dňa 11.11.1994 , nasledovne:   
        3,000 m  od hranice pozemku parc.č.KN C 1109/1 
      15,745 m od hranice pozemku p.č.KNC 1107/1, mimo ochranného pásma VN vedenia 
   18,230 m od hranice pozemku zo strany štátnej cesty a zároveň 7,3m od jestvujúceho 
verejného plynovodu, prechádzajúceho pozemkom stavebníka. 
 
Žiadna s konštrukcií stavieb nesmie presahovať spoločné hranice susedných pozemkov. 



Stránka 3 z 7 
 

 
b) Stavba bude napojená  na elektrickú energiu zemnou prípojkou z jestvujúcej vzdušnej NN 
siete, s napojením na  jestvujúcom stĺpe , umiestnenom na pozemku stavebníka,  pri dodržaní 
podmienok uvedených vo vyjadrení správcu siete. Elektroprípojka   sa  ukončí v 
elektromerovom rozvádzači RE v samostatnom murovanom pilieri na hranici pozemku 
stavebníka na verejno prístupnom mieste. Pred realizáciou prác na prípojke je nutné vytýčiť 
všetky inž. siete nachádzajúce sa v danom území.  
Pri realizácii prípojky je stavebník povinný dodržať, podmienky uvedené vo vyjadrení 
Stredoslovenskej energetiky -D a.s.Žilina č.P29602010100047 zo dňa 22.10.2010 t.j.: 

• Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D a.s.žiadame riešiť z jestvujúcej distribučnej 
sústavy v danej lokalite. 

• Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D a.s. bude realizované v zmysle  platných 
STN a zákona 656/2004 Zb. Montáž el.prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY-J 
4x16 mm2 a istiacu skriňu SPP2/40A, umiestnenú na stĺpe Vám zabezpečí výlučne 
SSE-D a.s.po pripísaní úhrady pripojovacieho poplatku na jej účet. Predpokladané 
pripojenie je do 5 mesiacov odo dňa pripísania pripojovacích poplatkov na účet SSE-
D a.s.-podmienky stanovené vo vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia zo dňa 
22.10.2010.  

• V predmetnej lokalite sa nachádzajú VN a NN vzdušné vedenia, ako aj podperné body 
nadzemného vedenia vedenia VN a NN. 

• Od uvedených zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zák.656/04 Z.z. A 
príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť stabilitu 
existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy. 

• V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia žiadame dodržať manipulačný priestor 
min.2m od podperných bodov na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a 
rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia. 

• Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov a STN predpisov.  
 
c/ Stavba bude napojená na vlastný zdroj vody (studňa), na ktorú vydala vodoprávne 
povolenie Obec Papradno dňa 13.06.2011 pod č. 0720/2011, pri dodržaní stanovených 
podmienok. K žiadosti o kolaudáciu stavby predloží stavebník kolaudačné rozhodnutie na 
objekt studne.  
  
d/ Odkanalizovanie stavby bude do novovybudovanej, nepriepustnej betónovej žumpy, 
umiestnenej na pozemku stavebníka p.č.KNC 4734/5.Pred vydaním kolaudačného 
rozhodnutia žiadame doložiť spôsob zneškodňovania OV zo žumpy. 
 
e/ Stavba bude napojená na verejný STL plynovod prechádzajúci pozemkom stavebníka,pri 
dodržaní zákonom stanovených vzdialeností, min. 2m od vytýčeného plynovodu, pri dodržaní 
podmienok SPP Žilina v zmluve o pripojení č.7010050411 . Stanovisko  k malému zdroju 
znečisťovania ovzdušia vydala Obec Papradno dňa 14.04.2011 pod č.j.483/2011/EC2/5.  

 
f/ Prístup  na pozemok bude zabezpečený z jestvujúcej verejnej komunikácie (štátnej cesty 
č.III/50750, novým vjazdom, samostatným povolením. 
g/ Dodržať ust.§22 odst.2) vyhl.č.532/2002 Z.z.-výkop pri zemných prácach sa musí 
zabezpečiť proti zosunutiu a k zakladaniu stavby prizvať geológa. 
h/Počas  výstavby  je  stavebník  povinný   viesť   jednoduchý   stavebný   denník ,  ktorý   
spolu  s  overenou  projektovou  dokumentáciou  bude  kedykoľvek  prístupný  na  stavbe    
pri výkone  štátneho stavebného dohľadu.  
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i/ Stavebný  úrad  si  vyhradzuje  právo  rozhodnúť  počas   výstavby  o  nedostatkoch 
zistených  
 pri výkone štátneho stavebného dohľadu.  
j/  Pri  uskutočňovaní  stavby  treba  postupovať  tak,  aby nedošlo k poškodeniu,  ani 
ohrozeniu  
susedných  nehnuteľností  a  jestvujúcich  zariadení  a  taktiež  je  potrebné postupovať tak,  
aby  
boli  rešpektované  platné  predpisy  a  zásady  tvorby  a  ochrany  životného  prostredia,   ako 
aj  
podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy,  ktoré chránia celospoločenské záujmy   
podľa   
osobitných predpisov. 
 
k/ Stavebník je povinný na strechu stavby namontovať vyhovujúce zachytávače snehu a   
zabezpečiť odvedenie dažďových vôd na vlastný pozemok tak, aby nezatápali susedné stavby 
a pozemky a aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.          
l/ Navrhovateľka Portášiková Jana je výlučnou vlastníčkou pozemkov p.č.KNC 1109/11 a 
1109/12   zapísaných na LV č.14496 o výmere 1579 a 978 m2, vedených ako orná pôda. 
Dňa 21.4.2011 bola uzatvorená darovacia zmluva na prevod jednej polovice predmetných 
nehnuteľností na Petra Huljaka bytom Štúrova 42/15 Pov.Bystrica. Ku kolaudácii predmetnej 
stavby predloží stavebník list vlastníctva na pozemky,  v podieloch ½ na obidvoch vlastníkov. 
Rozhodnutie o vyňatí pôdy z PPF vydal Obvodný pozemkový úrad Pov.Bystrica dňa 
11.05.2011 pod č.2011/00537 BG3, ktorého podmienky je stavebník povinný dodržať v 
plnom rozsahu.          
m/  Stavebník je povinný pred zahájením prác na stavbe, zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich 
inžinierskych sietí,  za účasti správcov sietí,  tieto vyznačiť a náležite chrániť.  
n/ V zmysle § 43i stavebného zákona zariadiť , usporiadať a vybaviť stavenisko tak, aby bola 
zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného 
prostredia . Stavenisko vhodne oplotiť, alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných 
osôb. 
o/ Pri súbehu a križovaní inž.sietí je nutné dodržať STN 73 6005- Priestorová úprava vedení 
technického vybavenia a pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske 
siete. 
p/ Odpad vznikajúci pri stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a 
prevádzkovaných  podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s Obecným 
úradom v Papradne. 
r/  Stavebník je povinný pred zahájením stavby RD ako aj prípojok inž.sietí, požiadať o 
vytýčenie telekomunikačných vedení  nachádzajúcich sa v danom území. 
s/ Zábradlia na stavbe uskutočniť v zmysle platných právnych predpisov vyhl.č.532/2002 Zb. 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu. 
t/ Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať vyjadrenia orgánov štátnej správy a 
dotknutých účastníkov konania: 

• SC TSK č.305/2011 zo dňa 8.4.2011t.j.: Vjazd na pozemok a pripojenie na cestu 
III/50750 bude vyhotovené z takých materiálov, aby nedochádzalo k deformácii a 
rozpadu časti krajnice vozovky a bude plynule napojený na zarezaný asfaltový kryt 
uvedenej komunikácie. Po vybudovaný vjazdu musí byť zachované odvodnenie 
cestnej komunikácie. Inžinierske siete budú vedené bez zásahu do cestného telesa. Po 
ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie do pôvodného stavu. 
Povolenie na zvláštne užívanie cestnej komunikácie vydá príslušný obvodný úrad.   
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• Dodržať záväzné stanovisko Obvodného úradu  pre cestnú dopravu a PK Pov.Bystrica 
č.AA/2011/00679 zo dňa 15.4.2011 ktorým povoľuje pripojenie komunikácie-zjazdu z 
cesty III/50750 v km 7,600, vľavo-prístupová komunikácia na pozemku p.č.KNC 
1109/12 a 1109/11 , ktorého podmienky sú uvedené v samostatnom povolení 
stavebného úradu č. 723/2011 zo dňa 17.6.2011.Žiadateľ pred zahájením prác požiada 
tunajší úrad o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/50750 a určenia 
použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste III/50750. 

 
• Dodržať stanovisko Považskej vodárenskej spoločnosti a.s.Pov.Bystrica 
č.2367/21/2011 zo dňa 19.4.2011 t.j.:  

a) Vzhľadom na to, že predmetným územím prechádza vodovodné potrubie – výtlak do 
vodojemu PVC DN 90 v správe PVS a.s., je potrebné dodržať ochranné pásmo 
vodovodného potrubia- 1,5m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany, 
v zmysle § 19 odst.2 zák.č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Podľa § 
19 odst.5 cit.zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať 
konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a 
kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. Podľa § 20 cit.zákona je vlastník alebo 
správca verejného vodovodu a kanalizácie oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na 
cudzie pozemky za účelom kontroly, opráv a údržby verejného vodovodu a kanalizácie. 
b) Predmetný pozemok sa nachádza na území PHO II.stupňa vodárenských zdrojov Papradno- 
vrt č.1 a vrt HP-1. Ochranné pásmo bolo vyhlásené rozhodnutím OUŽP-2004/00023 zo dňa 
26.1.2004. 
c) V zmysle platného rozhodnutia o určení ochranného pásma vodných zdrojov možno 
uvedenú stavbu povoliť na základe predloženia posúdenia , že stavba negatívne neovplyvní 
kvalitatívne a kvantitatívne vlastnosti vodárenských zdrojov. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
vyžiadať si od príslušného OÚŽP stanovisko k predmetnej stavbe. 
d) Investor predložil hydrogeologický posudok zo dňa 19.4.2011 vypracovaný odbornou 
firmou. Pri výstavbe a realizácii vlastnej studne žiadame dodržať navrhované opatrenia na 
strane 3 uvedeného posudku. 
e) Pri realizácii stavby bude dodržaná STN 73 6005 o priestorovom usporiadaní inž. sietí. 
f) Pred započatím realizácie zemných prác investor zabezpečí vytýčenie inž.sietí v správe 
PVS a.s. Vytýčenie vykoná zástupca PVSa.s.na základe objednávky. 
g) Pred kolaudáciou žiadame doložiť spôsob zneškodňovania OV zo žumpy. 

• Stavebník je povinný rešpektovať podmienky uvedené v súhlase ObÚŽP Pov.Bystrica 
v zmysle § 27 odst.1 zák. č.364/2004 Z.z. o vodách t.j.: 

– Stavba bude uskutočnená v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej 
Ing.Michaelou Škrabkovou, v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí č. OUŽP -
2004/00023 zo dňa 26.1.2004, ktorým bolo stanovené ochranné pásmo vodárenských 
zdrojov. 

– Stavebník je povinný realizátora stavebných prác upovedomiť o skutočnosti, že stavba sa 
nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja. 

– Pri stavebných prácach, ako i počas užívania stavby dodržiavať ochranné opatrenia , aby 
nedošlo k úniku škodlivých a obvzlášť škodlivých látok do povrchových vôd, 
podzemných vôd a pôdy a tým následne k ohrozeniu kvality vody vo vodárenskom zdroji. 
Stroje a strojné zariadenia používané počas výstavby musia byť v dobrom technickom 
stave. Opravy a údržbu stavebných strojov robiť na miestach určených k tomuto účelu. 

– V prípade úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok je potrebné nahlásiť túto 
skutočnosť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Žiline, alebo príslušnému 
obvodnému úradu životného prostredia, alebo obci , alebo správcovi vodného toku, alebo 
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prevádzkovateľovi vodárenského zdroja. Pôvodca úniku je povinný okamžite vykonať 
bezprostredné opatrenia a opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.  

– Stavebník predložil k projektovej dokumentácii hydrogeologický posudok vypracovaný 
oprávnenou osobou, ktorého podmienky je potrebné rešpektovať. 

– Súhlas vydaný orgánom štátnej vodnej správy nenahrádza povolenie príslušného 
stavebného úradu. 

– Súhlas je podkladom na konane podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa takéto 
konanie nezačne do jedného roka od vydania súhlasu. 
• Dodržať podmienky Slovak Telekom Bratislava uvedené vo vyjadrení č.22728 11 zo 

dňa 12.4.2011, nakoľko v zelenom páse štátnej  cesty sa nachádza telekomunikačné 
vedenie, ktoré je potrebné vytýčiť za účasti správcu siete pred zahájením zemných 
prác na stavbe. 

 
10.  Stavbu uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zák.č.90/1998 Z.z. 
o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, navrhnutými v projekte,  ktorý 
neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie a zabezpečuje energetickú 
úspornosť stavby.  
11. V zmysle zák.č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov (§5) je vlastník povinný 
zabezpečiť energetický certifikát pri dokončení novej budovy, alebo významnej obnove 
existujúcej budovy.    
12. Stavebník je povinný uhradiť všetky škody,  ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým,  
alebo fyzickým osobám,  alebo občanom podľa platných predpisov. 
13. Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.  
14. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu priloží stavebník doklady 
o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady uvedené v § 17 vyhl.č.453/2000 
Z.z. a  § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.    
15. Pri realizácii stavby  je stavebník povinný používať výlučne vlastný pozemok 
k realizácii prác a skladovanie materiálu. 
16. V prípade zistenia resp.narušenia archeologických nálezov počas výstavby, musí 

nálezca postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona a ihneď ohlásiť nález 
krajskému pamiatkovému úradu, príslušnému stavebnému úradu. Stavebník písomne 
ohlási výkopové práce súvisiace so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom 
Krajskému pamiatkovému úradu Trenčín podľa § 40 zák.NR SR č.49/2002 Zb.o 
ochrane pamiatkového fondu. 

 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa nevydáva, nakoľko námietky zo strany 
účastníkov konania neboli vznesené.    
Stavebné povolenie stráca platnosť,  ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc,  
nebola stavba začatá.  
 
Stavbu nemožno zahájiť,  pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 
52 odst.1 zák.č.71/1967 Zb.  

O d ô v o d n e n i e : 
 
 Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné  
povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 a 63 stavebného zákona, prejednal ju 
s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi štátnej správy a zistil, že uskutočnením , ani 
budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené 
alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania . Umiestnenie stavby je v 
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súlade s platným UPN SU Papradno. Z dôvodu veľkého počtu vlastníkov susedných 
nehnuteľností, resp.neznámych bolo začatie konania oznámené tiež verejnou vyhláškou. 
V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody,  ktoré by znemožňovali 
povolenie stavby.  
Správny poplatok bol uhradený zmysle zák. č.  l45/l995 , v znení jeho neskorších predpisov,   
v sume 33 € , do pokladne obecného úradu.   

 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na verejne 
prístupnom mieste v obci po dobu 15 dní. 

 
P o u č e n i e : 

 
     Podľa §53 a  54 zák. č.  7l/67 Zb.o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno 
odvolať   v lehote do l5 dní od jeho doručenia , podaním na Obecnom úrade v Papradne.   
Toto rozhodnutie je, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmateľné súdom. 

 
 
     Ing. Roman  Š p a n i h e l  

                      starosta obce         
 
 
 Doručí sa / do vlastných rúk/: 
 
 l/ Stavebník: Portášiková Jana Nábrežná 994/8 Pov.Bystrica 
 2/                   Huljak Peter Štúrova 42/15 Pov.Bystrica 
 3/ Zhotoviteľ a odborné vedenie stavby : Ján Levčík Papradno 309 
 4/ Projektant: Ing.Michaela Škrabková Žilinská 790/17 Pov.Bystrica 
 5/ Známi vlastníci susedných nehnuteľností: 
• Balušík Martin Papradno 420 
• Ing.Ján Portášik Papradno 1307 
• Slovenský pozemkový fond, RO Nám.A.Hlinku 29/34 Pov.Bystrica 
• SC TSK, SaÚ Pov.Bystrica 
 6/  Považská vodárenská spoločnosť a.s.Pov. 
 7/  SSE , ul.Republiky 5, 010 47 Žilina 
 8/ SPP Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina 
   
Na vedomie: 
 1/ Obvodný úrad životného prostredia Pov.Bystrica 
 2/  Krajský pamiatkový úrad Trenčín , Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 
 3/  Reg.úrad verejného zdravotníctva Slov.partizánov 1130/50 Pov.Bystrica 
 4/ OR Hasičského a záchranného zboru Pov.Bystrica 
 5/  SlovakTelekom a.s.Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 26  
 6/ Obvodný pozemkový úrad Pov.Bystrica 
 7/ Obvodný úrad pre cestnú dopravu a PK  Pov.Bystrica 
  
  


