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OBEC   I S T E B N É 
Istebné 142, 027 53 Istebné 

Číslo: 077/2023/050-ozn Istebné, dňa 14.02.2023 

 
 

 
Vyvesené dňa: 
(verejná vyhláška vyvesená na dobu 15 dní) 
 
Zvesené dňa: 

 
 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

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

 

Stavebník spoločnosť HOVAL s.r.o., IČO 364 162 15, so sídlom Pod Javorkom 264, 

027 53 Istebné, zastúpený spoločnosťou DK Ateliér, s.r.o., IČO 36 429 678 so sídlom 

Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín  podal dňa 23.02.2023 žiadosť o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu. 

 

„Rozšírenie areálu HOVAL – prístavba haly, etapa A4“ 

 

pozostávajúca z nasledovných objektov: 

SO 02 – Spevnené plochy a komunikácie 

 

miesto stavby: 

 

Istebné 

na pozemkoch parc.č. KN-C 586/2, 586/3, 586/4, 586/5, 586/10, 586/12, 586/15, 586/18, 

586/175 

katastrálne územie: Istebné 

projektant: 

 

stavebný dozor: 

Ing. Radovan Mikuláš, autorizovaný stavebný inžinier č. reg. 

4957*A1 

stavba bude realizovaná dodávateľsky 

 

Územné rozhodnutie na predmetnú stavbu bolo vydané Obcou Istebné dňa 30.11.2022 

pod č. 225/2022/558. 

Podaním žiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Obec Istebné ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a 

účelové komunikácie, podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon), v znení neskorších predpisov a podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) týmto v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 

stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne stanovuje lehotu na 

vyjadrenie námietok a pripomienok  

 

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. 

 

Za deň doručenia sa považuje posledný deň vyvesenia verejnej vyhlášky.  

 

Základné údaje, charakterizujúce stavbu: 

SO.02.1 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 

Navrhované sú šírkové úpravy ex. sp. plôch v rámci ex. areálu, z dôvodu zabezpečenia prístupu 
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k navrhovaným prístavbám. Existujúce spevnené plochy majú bet. povrch a aj nové úseky budú 

vyhotovené z betónovej dosky.  Navrhované je vybúranie časti existujúcich obrubníkov, 

zrealizujú sa výkopové práce. Existujúca plocha medzi halou A a B sa napojí na plochu pred 

halou A, čím sa zabezpečí  prejazd kamiónovej dopravy okolo haly A zo západnej strany. Nový 

úsek obslužnej areálovej komunikácie, je dlhý cca 60,0 m a navrhovaná šírka je 4,0 m. Na 

začiatku sa nový úsek komunikácie napojí na existujúcu. komunikáciu, ktorá sa šírkovo upraví  

na 4,0 m, aby sa dosiahla konštantná šírka 4,0 m na celom úseku komunikácie. Navrhované 

spevnené plochy v rámci existujúceho areálu budú slúžiť aj na pohyb kamiónovej dopravy, a k 

tomu sú prispôsobené zakružovacie polomery a šírka komunikácii. 

Súčasťou stavebných prác je vybudovanie komunikácie k navrhovanej prístavbe v dĺžke 47,0 

m a v šírke 4 m.  

V rámci SO 02.1 je navrhnutý autobusový záliv po pravej strane v smere do križovatky ciest 

III/2258 a I/70. Pri budovaní zálivu je nutné realizovať búracie práce (časť obrubníkov, zárezy 

do existujúcej cesty a pod.). Navrhovaný autobusový záliv je navrhnutý pre jeden autobus a 

povrch bude tvoriť asfaltobetón v skladbe 2. Pozdĺž navrhovaného zálivu sa vybuduje chodník 

pre peších v šírka 1,5 m, s povrchom zo zámkovej dlažby.  

 

KONŠTRUKCIE 

Vozovka s cementobetónovým krytom - skladba 1. 

- Cemento-betónová doska stupeň III C  

30/37-XF7-Dmax32      200 mm  

- Separačná geotextília 

- Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6               150 m  

- Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gp                                             250 mm  

- SPOLU        600 mm   

 

Vozovka so živičným krytom - skladba 2. 

- Asfaltový betón ACo 11-1 PmB 45/80-75  50 mm 

- Spojovací postrek asfaltový C50BP4 0,7 kg/m2  

- Asfaltový betón ACL 22-1, PmB 45/80-75  90 mm 

- Spojovací postrek asfaltový C50BP4 0,7 kg/m2   

- Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C8/10  210 mm 

- Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gp 250 mm     

- SPOLU       600 mm 

 

Pešie plochy s krytom zo zámkovej 

- Zámková dlažba      60 mm 

- Jemná drť frakcie 4/8 mm     40 mm 

- Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6 120 mm 

- Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gc   150 mm 

- SPOLU      370 mm 

 

Konštrukcia na odfrézovej časti vozovky 

- Asfaltový betón ACo 11-1 PmB 45/80-75 50 mm 

- Spojovací postrek asfaltový C50BP4 0,7 kg/m2 

- Ex. podkladové vrstvy vozovky 

 

SO.02.2 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE - PARKOVISKO „A“ 

V rámci časti SO.02.2 je navrhnutá nová parkovacia plocha, z dôvodu výstavby nových častí je 

potrebné zabezpečiť dostatočný počet parkovacích mieste pre zamestnancov. Navrhovaná 

spevnená plocha - parkovisko A je napojené na ex. dopravný systém cez novovybudovaný úsek 

prístupovej komunikácie. Navrhovaná parkovacia plocha bude od okolitého terénu oddelená 
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obrubníkom. Vybudovaním novej parkovacej plochy A sa získa 27 nových parkovacích miest 

pre osobné vozidlá, so šírkou pre kolmé státie 2,5 m a dĺžkou. 5,0 m, šírka komunikácie v rámci 

parkovacej plochy je 6,0 m. Na parkovacej ploche A sú navrhnuté 4 parkovacie miesta pre 

elektromobily. 

KONŠTRUKCIE 

Vozovka s cementobetónovým krytom - skladba 1. 

- Cemento-betónová doska stupeň III C  

30/37-XF7-Dmax32      200 mm  

- Separačná geotextília 

- Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6               150 m  

- Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gp                                             250 mm  

- SPOLU        600 mm   

 

SO.02.3 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE - PLOCHA MEDZI HALAMI „A“ a „B“ 

V rámci časti SO.02.3 je navrhnutá šírková úprava v rámci existujúcej zelenej plochy, z dôvodu 

výstavby nových častí je potrebné zabezpečiť dostatočný priestor pre dočasné uskladnenie 

tovaru a pre pohyb kamiónovej dopravy. Navrhovaná spevnená plocha - rozšírenie je navrhnuté 

ako šírková úprava ex. sp. plochy. Rozšírenie sa vybuduje na rastlom teréne a v rámci HTÚ sa 

zrealizuje odhumusenie v hr. 200 mm. V rámci stavebných prác sú navrhované búracie práce 

(existujúce chodníky, zapílenie) , po zrealizovaní výkopových prác sa položia jednotlivé vrstvy 

skladby 1 a svahy resp. okolie sa upraví zaharusením v hr. 100 mm a osiatím trávovým 

semenom. Navrhovaná rozšírená plocha bude od okolitého terénu oddelená obrubníkom. 

KONŠTRUKCIE 

Vozovka s cementobetónovým krytom - skladba 1. 

- Cemento-betónová doska stupeň III C  

30/37-XF7-Dmax32      200 mm  

- Separačná geotextília 

- Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6               150 m  

- Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gp                                             250 mm  

- SPOLU        600 mm   

 

SO.02.4 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE - PARKOVISKO „B“ 

V rámci časti SO.02.4 je navrhnutá nová parkovacia plocha. Navrhovaná spevnená plocha - 

parkovisko B je napojené na ex. dopravný systém cez novovybudované napojenie na št. cestu 

III/2258 v st. km 0,405. Navrhovaná parkovacia plocha sa vybuduje na rastlom teréne a v rámci 

HTÚ sa zrealizuje odhumusenie v hr. 200 mm a výkopové práce, po ich vykonaní sa položia 

jednotlivé skladby 1 a svahy resp. okolie sa upraví zaharusením v hr. 100 mm a osiatím 

trávovým semenom. Navrhovaná parkovacia plocha bude od okolitého terénu oddelená 

obrubníkom.  Vybudovaním novej parkovacej plochy A sa získa 29 nových parkovacích miest  

pre osobné vozidlá so šírkou kolmého státia 2,5m a dĺžkou 5,0 m, šírka komunikácie v rámci 

park. plochy je 6,0 m , komunikácia je navrhovaná ako slepá, obojsmerná. Na parkovacej 

ploche B sú navrhnuté 3 parkovacie miesta pre elektromobily. Navrhovaná parkovacia plocha 

B je navrhnutá v priestore kde vedie v súčasnosti povrchový bet. rigol, ktorý slúži na odvedenie 

povrchovej dažďovej vody z časti areálu. Na zachovanie funkčnosti je potrebné vybudovať 

kalovú jamu.   

KONŠTRUKCIE 

Vozovka s cementobetónovým krytom - skladba 1. 

- Cemento-betónová doska stupeň III C  

30/37-XF7-Dmax32      200 mm  

- Separačná geotextília 

- Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 5/6               150 m  

- Štrkodrva UM ŠD 0/63, Gp                                             250 mm  
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- SPOLU        600 mm   

 

 

Konštrukcia na odfrézovej časti vozovky 

- Asfaltový betón ACo 11-1 PmB 45/80-75 50 mm 

- Spojovací postrek asfaltový C50BP4 0,7 kg/m2 

- Ex. podkladové vrstvy vozovky 

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť  najneskôr v stanovenej 

lehote, inak nebude na ne prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté 

orgány. Ak niektorý  z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie žiadosti  dlhší čas, 

predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej  uplynutím. Na neskoršie uplatnené 

stanoviská stavebný úrad nemusí  prihliadnuť. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej 

lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska 

ním sledovaných záujmov súhlasí. 

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

moc s overeným podpisom toho  účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať. 

V súlade s § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

Vás upovedomujeme o tom, že Vaša žiadosť (návrh) nebude vybavená  do  30 dní z dôvodu, že 

preskúmanie žiadosti si vyžaduje umožnenie nahliadania do spisu účastníkom konania 

a dotknutým orgánom.  

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Spoločnom stavebnom úrade ktorý sídli 

v administratívnej budove na Námestí slobody č. 1 v Dolnom Kubíne , na 8. poschodí. Čas 

nahliadania do spisu odporúčame vopred konzultovať s vybavujúcim referentom. 

 

Toto rozhodnutie  má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesené v súlade s ustanovením § 26 

ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a  podľa § 42 

ods.2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Istebné a na internetovej 

stránke obce. 

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.  

 

 

 

 Martin   K o v á č i k 

starosta obce 
 

  

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. HOVAL s.r.o., IČO 36 416 215 so sídlom Pod Javorkom 264, 027 53 Istebné, zastúpená 

spoločnosťou DK Ateliér, s.r.o., IČO 36 429 678 so sídlom Matúškova 2575, 026 01 Dolný 

Kubín  

2. Účastníci konania  – verejnou vyhláškou 

3. Spis 2x 

 

Na vedomie: 

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 

00634883 

5. OR HaZZ, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 00151866_12054 

6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, IČO: 31 

755194_181 

7. Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín IČO: 
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00151866_10168 

odbor starostlivosti o životné prostredie- všetky zložky,  

odbor krízového riadenia 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

8. Správa ciest ŽSK - závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 42054575 

9. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 

00151866_11058 

10. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, IČO: 36 672 

254 

11. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 

12. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739 

13. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 08 Banská Bystrica 8, IČO: 35 763 469 

14. Obec Istebné, 027 53 Istebné 142 

15. Spis 2x 

 

 


