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

Číslo: 076/2023/049-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 01 – Prístavba výrobno – skladovacej haly 

PS 04-1 Osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

PS 04-2 Vnútorné slaboprúdové rozvody 

PS 04-3 Bleskozvod a uzemnenie 

PS 14-2 Rozvod NN 

SO 04 – Vrátnica 

SO 05 – Areálové osvetlenie 

SO 06 – Areálový rozvod NN 

SO 07 – Ochrana plynárenského zariadenia 

 

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 stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona 

číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom  poriadku v znení neskorších platných 

právnych predpisov (stavebný  zákon) týmto v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného 

zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne stanovuje lehotu na vyjadrenie 
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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: 

Objekt je rozdelený na dve časti. Prvou časťou s menším rozsahom je jednopodlažná 

prístavba výrobnej časti k s priamym napojením na existujúcu konštrukciu a výrobnej haly 

postavenej v III. etape. Pôdorysne má obdĺžnikový tvar s rozmermi 13,650m x 34,585m v 

hrebeni strechy s výškou 8,58m ( vo vrchole svetlíka 9,19m ). Strecha objektu je sedlová a 

kopíruje tvar a sklony strechy predchádzajúcich etáp. V západnej časti je navrhnutý vstavok, 

ktorý bude slúžiť ako sociálne zariadenia pre zamestnancov tvorené WC pre mužov a ženy, 

miestnosťou pre upratovačku a dennou miestnosťou. Prístup je zabezpečený prostredníctvom 

rampy, ktorá prepojí podlahovú úroveň navrhovanej stavby s vnútroareálovou komunikáciou. 

Druhou časťou IV. etapy je jednoloďový objekt skladu s obdĺžnikovým pôdorysom s 

rozmermi 42,82m x 31,50m, ktorý je konštrukčne tvorený oceľovými stĺpmi a bude prestrešený 

sedlovou strechou. Strecha má sklon 3% a konštrukčne je tvorená oceľovým priehradovým 

väzníkom s rozponom 29,92m. Objekt bude mať atiku vysokú 15,40m . Výška v hrebeni strechy 

je 15,23m (vo vrchole svetlíka 15,83m ). V strešnej konštrukcií je navrhnutý strešný svetlík 

obdĺžnikového tvaru s rozmermi 21,72m x 2,10m. Stavba bude prepojená s existujúcimi 

stavbami s prechodom cez brány, ktoré musia spĺňať požiarnu odolnosť, ktorá je definovaná v 

projekte požiarnej ochrany. Z exteriéru bude zabezpečený technologický vstup cez kamiónové 

doky, brány a dvere ( pre zamestnancov a zároveň únikové ). Svetlá výška po priehradový 

väzník je navrhnutá 12,30m. Opláštenie je navrhnuté z panelov z minerálnej vlny hr. 150mm. 

Zakladanie navrhovaného objektu je rozdelená na dve časti. Nižšia ( výrobná ) časť bude 

založená na základové pätky, navrhovaná oceľová konštrukcia bude priamo kotvená do 

existujúcich stĺpov, po obvode bude zhotovený stužiaci pás, ktorý bude zároveň tvoriť aj sokel. 

Pod podkladný betón je navrhnutý zhutnený násyp zo štrkodrvy. Skladová (vyššia) časť bude 

založená na vŕtané pilóty na ktorých budú zhotovené železobetónové pätky.  Podlaha je 

navrhovaná ako betónová pancierová podlaha pri spodnom povrchu armovaná jednou vrstvou 

sieťoviny. 

Nosná konštrukcia v mieste rozšírenia haly je projektovaná ako tuhá rámová konštrukcia 

s rozponom 13,50m a modulom 6,00 m, je navrhovaná z oceľových rámov uložených v osiach, 

priečne rámy pozostávajú zo stĺpov z valcovaných profilov uložených v pozdĺžnej osi C a 

plnostennej priečle , ktorá je na druhom konci kĺbovo uložená na existujúce stĺpy v osi E. 

Plnostenné priečle tvoria konštrukciu sedlovej strechy so sklonom cca 10°. Štítové steny 

pozostávajú zo štítových stĺpov profilu HEB200. Nosnú konštrukciu opláštenia stien tvoria 

oceľové paždíky profilu RHS200*100*5 v strede výšky haly a paždíky profilu RHS180*100*5 

vo vrchole stĺpov. Paždíky sú uložené ako prosté nosníky s vonkajšou hranou zarovnanou s 

vonkajšou pásnicou stĺpov. Materiál paždíkov je konštrukčná oceľ pevnostnej triedy S235JR. 

Nosnú konštrukciu strešného plášťa tvoria tenkostenné väznice uložené na priečle. Väznice sú 

v krajných atypických poliach uložené v systéme jednopoľového prostého nosníka , vzájomné 

osové rozostupy väzníc sú cca 2,75m. 

Nosná konštrukcia novej skladovej haly je sústava stĺpov a priehradových nosníkov. 

Priečne väzby pozostávajú zo stĺpov z valcovaných profilov uložených v pozdĺžnych osiach a 

priehradových väzníkov s osovým rozpätím 29,9m. Výška stĺpov je cca 14,5m. Materiál stĺpov 

je konštrukčná oceľ, stĺpy sú votknuté do základových pätiek pomocou chemických kotiev a 

závitových tyčí. Priehradové väzníky tvoria konštrukciu strechy so sklonom cca 2°. Výška 

väzníkov vo vrchole je 2,4m, výška pri odkvape je 1,9m. Väzníky sa skladajú z horného pásu 
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z valcovaného profilu, spodného pásu a diagonál. Štítová stena pozostáva zo štítových stĺpov 

vo vzájomných osových rozstupoch a štítového nosníka. Materiál oceľových prvkov je 

konštrukčná oceľ, kotvenie stĺpov je navrhnuté ako kĺbové pomocou chemických kotiev 

závitových tyčí. V osi a1 je k štítovej stene pripojená konštrukcia zavesenej markízy. Markíza 

zastrešuje nakladaciu rampu a má vyloženie 4m od štítovej steny. Konštrukcia markízy je 

tvorená nosníkmi profilu IPE220 a závesmi, materiál oceľových prvkov je konštrukčná oceľ. 

Nosnú konštrukciu opláštenia stien tvoria oceľové paždíky v rohových poliach haly a paždíky 

vo vnútorných poliach. Paždíky sú uložené ako prosté nosníky  s vonkajšou hranou zarovnanou 

s vonkajšou pásnicou stĺpov. Paždíky sú navrhnuté vo štvrtinách výšky stĺpov. Materiál 

paždíkov je konštrukčná oceľ. Nosnú konštrukciu strešného plášťa tvoria tenkostenné väznice 

uložené na priehradové väzníky. Nosnú konštrukciu strešného plášťa markízy tvoria 

tenkostenné väznice uložené na nosníky markízy.  

Strešná konštrukcia bude tvorená skladaným plášťom s nasledujúcou skladbou z exteriéru: 

 - Strešná fólia - PVC fólia 1,5mm 

- Minerálna vlna, hr. 200mm 

- PE fólia 

- Trapézový plech T50x1,0mm 

Obvodové steny sú navrhnuté z ľahkých obvodových zateplených panelov hrúbky 150mm. 

Sendvičové izolačné panely s izoláciou z minerálnej vlny vyrobené kontinuálnym 

priemyslovým postupom. 

Vstavok je navrhnutý z tenkostenných oceľových profilov hr. 75mm, ktoré budú 2x opláštené 

sadrokartónovými doskami hrúbky 12,5mm. Strop bude taktiež zhotovený z tenkostenných 

oceľových profilov a podhľadom z sadrokartónu. Vstavok bude využívaný ako sociálne 

zariadenia a denná miestnosť. Všetky profily bude zaizolované minerálnou vlnou, ktoré bude 

plniť aj akustickú izoláciu. 

 

Objekt vrátnice je rozdelený na dve časti. Prvou časťou je exteriérová časť, ktorej súčasťou 

budú vstupné turnikety pre zamestnancov a kontrolovaný vjazd pre automobily s bránou. 

Konštrukčne bude vytvorená oceľovými stĺpmi a prestrešený priehradovým nosníkom, ktorý 

bude opláštený sendvičovým panelom. Bude mať pôdorys obdĺžnikového tvaru. Dva jazdné 

pruhy budú celkovej šírky 5,5m a od zázemia ich bude deliť chodník šírky 1,2m. 

Druhou časťou je objekt zázemia vrátnice, ktorý bude mať štvorcový pôdorys. Konštrukčne 

bude tvorený oceľovou rámovou konštrukciou, ktorá bude opláštená sendvičovými panelmi. 

Prestrešenie je navrhnuté pultovou strechou spádovanou sklonom 4° na sever. Zázemie vrátnice 

bude slúžiť pre vrátnikov a jeho súčasťou bude aj kuchynka asociálne zariadenie. Zo západnej 

exteriérovej strany je navrhnuté WC pre komponistov. Vstup do vrátnice je z južnej strany. 

 

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.  
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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. Ing. Radovan Mikuláš, DK Ateliér, Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín  

3. Účastníci konania  – verejnou vyhláškou 

4. Spis 2x 

 

Na vedomie: 

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

00634883 

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

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

755194_181 

8. Okresný úrad Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín IČO: 

00151866_10168 

odbor starostlivosti o životné prostredie- všetky zložky,  

odbor krízového riadenia 

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

254 

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

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

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

13. Obec Istebné, 027 53 Istebné 142 

14. Spis 2x 

 

 


