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Zverejnenie údajov podľa ustanovenia § 38 zákona č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

v znení neskorších predpisov 
 

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) a ako povoľujúci orgán vo vzťahu k povoľovanej 

stavbe:  

„Výrobno – skladovacia hala HOVAL e-Plant“ 

 

v rozsahu stavebných objektov: 

- SO 01 Výrobno – skladovacia hala 

- SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 

- SO 03 VN prívod 

- SO 04 Areálové osvetlenie 

- SO 05 Prípojka pitnej vody a jej areálové rozvody 

- SO 06 Areálové rozvody úžitkovej vody 

- SO 07  Kanalizačná prípojka a areálová splašková kanalizácia 

- SO.08 Dažďová kanalizácia, ORL vsaky 

- SO 09 Oplotenie areálu 

- SO 10 – Ochrana plynárenského zariadenia 

- SO 11 SHZ 

- SO 12 – Dusíková stanica 

- SO 13 – Sklad technických plynov 

- SO 14 – Sklad paliet 

- SO 15 – odpadové hospodárstvo 

 

Prevádzkové súbory: 

PS.01 - Výrobné technologické zariadenia 

PS.02 - Kompresorová stanica a rozvody tlakového vzduchu 

PS.03 - Zdrojové stanice technických plynov a potrubné rozvody technických plynov  

PS.04 - Zdrojová stanica propán  butánu a potrubné rozvody propánu 

PS.05 - Zdrojové stanice chladív (refrigerantov) a potrubné rozvody chladív 

PS.06 - Trafostanica 

 

miesto stavby: Areál spoločnosti Hoval, Istebné 



na pozemkoch parc. č. KN-C 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586/2, 586/3, 586/4, 586/12 

a 586/175   

katastrálne územie: Istebné 

projektant: 

 

navrhovateľ: 

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

4957*A1 

Hoval s.r.o., IČO 36 416 215 

 

týmto v súlade s ustanovením § 38 ods. (2) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle 

zverejňuje nasledovné písomnosti 

a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania  

 príloha č. 1 

 

b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti 

 Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: 

Rozhodnutie vydané Okresným úradom Dolný Kubín, odborom starostlivosti 

o životné prostredie č. OU-DK-OSZP-2022/005260-EIA-DUD zo dňa 25.08.2022  

sídlo úradu: Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín  

 všetky písomnosti k návrhu na vydanie územného rozhodnutia sú k nahliadnutiu: 

Spoločný obecný úrad oravský Podzámok, výšková budova Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny v Dolnom Kubíne na Námestí slobody č. 1 v Dolnom Kubíne, 8. 

poschodie, č. dv. 7 

 rozhodnutie ku dňu zverejnenia nebolo vydané 

 

c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení 

 rozhodnutie ku dňu zverejnenia nebolo vydané 

 

d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných 

nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie 

 rozhodnutie ku dňu zverejnenia nebolo vydané 

 

e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní  

 Združenie domových samospráv, IČO 31820174 

 Železnice Slovenskej republiky Bratislava, generálne riaditeľstvo, Odbor Expertízy  

 

f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia. 

 Rozhodnutie ku dňu zverejnenia nebolo vydané. 

 

 

Toto oznámenie spolu s prílohami má povahu verejnej vyhlášky a bude zverejnené v súlade 

s ustanovením § 38 ods. (2) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie v znení neskorších predpisov po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Istebné a na 

internetovej stránke obce  www.istebne.sk. 

 

 Bc. Lýdia   F a č k o v á   

 starostka obce 

 

Príloha 1 – žiadosť podaná dňa 28.10.2022 

http://www.istebne.sk/

