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O B E C     O R A V S K Á     L E S N Á  

S t a v e b n ý   ú r a d  

 Obecný úrad Oravská Lesná  

                                                       029 57 Oravská Lesná 291 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 Číslo: OcUOL-177-01/2021                    V Oravskej Lesnej  dňa 03.03.2021  

 Vybavuje: Ing. Jozefína Olbertová 

       043/5593122 

        stavebnyurad@oravskalesna.sk 

 

                                                                                   

 

verejná vyhláška 

 

STAVEBNÉ  POVOLENIE 

 

Stavebník HBH Gruop, s.r.o., so sídlom Pionierska 1033, 925 22 Veľké Úľany, 

IČO: 45936978, v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom Máriou Hečkovou, 

Pribišská 32, 029 57 Oravská Lesná (ďalej len „stavebník“)  podal dňa 15.10.2020 na 

tunajší stavebný úrad ţiadosť o vydanie stavebného povolenia stavbu: „Apartmánový 

dom III“ na pozemku parc.č. KNC 10/48 a na stavbu „Apartmánový dom VI“ na 

pozemku parc.č. KNC 10/47 v k.ú. Oravská Lesná,  v stavebnom konaní. 

Na dané stavby vydala Obec Oravská Lesná územné rozhodnutie pod č. OcUOL-269-

05/2020 zo dňa 19.08.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2020. 

 

Obec Oravská Lesná v zastúpení  starostom JUDr. Marekom Majdišom, PhD., ako 

príslušný stavebný úrad podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. zákon o prechode 

niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa 

§ 117 odst.1 a § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovala ţiadosť stavebníka 

v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania postupom 

podľa § 60 a § 61 na základe oznámenia verejnou vyhláškou č. OcUOL-1062-01/2020  zo  

dňa  20.10.2020. 

           Po preskúmaní ţiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v znení neskorších 

zmien, ust. § 8 a § 9 vyhl. MŢP SR č. 453/2000 Z.z. a vyhl. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu 

a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie, stavebný úrad rozhodol podľa § 66 stavebného zákona 

a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 

zákona a podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

vo veci ţiadosti o stavebné povolenie takto:  

 

p o v o ľ u j e 

 

stavby : 

Apartmánový dom III  a  Apartmánový dom IV 

v rozsahu : 
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A)    Stavebné objekty  (stručný popis) : 

 

SO – 01    Apartmánový dom III  na pozemku p.č. 10/48 v k.ú. Oravská  

                                 Lesná 

(podľa GP č. 11/2020, úradne overeného pod č. 212/2020 OÚ 

Námestovo, katastrálnym odborom  – na parcele C-KN  č. 10/207) 

SO – 02    Apartmánový dom IV  na pozemku p.č. 10/47 v k.ú. Oravská Lesná 

(podľa GP č. 11/2020, úradne overeného pod č. 212/2020 OÚ 

Námestovo, katastrálnym odborom  – na parcele C-KN  č. 10/206) 

 

Novostavba Apartmánového domu III a Apartmánového domu IV je  určená pre bývanie 

a polyfunkciu (gastro prevádzku – reštauráciu) so zázemím,   konštrukčne ide o 4 podlaţné 

stavby obsahujúce  jedno podzemné podlaţie a tri nadzemné podlaţia. Jednotlivé podlaţia 

sú spojené ţelezobetónovým schodiskom.  

Tvar kaţdého objektu je moţné vyjadriť obdĺţnikom s cca dĺţkami strán 28,9 x 20,8 m, 

výška objektov bude cca + 15,550 m od úrovne upraveného okolitého terénu.  Kaţdý 

objekt bude zaloţený na ţelezobetónovej základovej doske hr. 400 mm. Obvodové nosné 

murivá budú vyhotovené z keramických tvaroviek hr. 300 mm (alt. pórobetónových 

tvárnic), a tieto obvodové steny budú aj zateplené kontaktným spôsobom minerálnou vlnou 

( MV ) hr. 150 mm podľa poţiadaviek ETICS, prípadne bez zateplenia pri splnení tepelno-

technických poţiadaviek STN. Nosné stredné steny budú murované z keramických 

tvaroviek (alt. pórobetónových tvárnic). Objekt je navrhnutý tak, aby vnútorné steny boli 

mobilné. To sa docieli ţelezobetónovými stĺpmi a prievlakmi.  Steny v 1.PP budú z DT 

tvaroviek DT40 (alt. ŢB konštrukcie). Budú zakotvené do základovej dosky a spojené 

budú s podlahou 1.NP. Strop nad 1PP aţ 2 NP (prípadne aj nad 3NP časť mezanínových 

plôch) budú ŢB konštrukcie, strop nad 3 NP bude tvoriť sendvičová konštrukcia (drevené 

trámy, klieštiny, paropriepustná fólia, izolácia z MV, obklad z protipoţiarneho SDK hr. 

12,5 mm (alt. protipoţiarne ošetrený drevený obklad)). Na hornom poschodí budú steny 

podopierať strešnú konštrukciu a mezonetové časti. Súčasťou objektov sú aj externé 

schodiská, obsluţné a terasové plochy. 

 

Suterénne časti oboch objektov budú slúţiť hlavne na umiestnenie technicko-

hospodárskeho a prevádzkového zázemia objektov, resp. spoločných, obsluţných 

a prevádzkových priestorov a pivničných kobiek pre jednotlivé apartmánové byty 

a zároveň sú na danom podlaţí navrhnuté tri 2-izbové byty a nebytové prevádzkové 

miestnosti. V objekte AD IV sa budú ďalej nachádzať v suteréne komplexné zázemie pre 

výdajňu jedál, resp. kuchyne (gastro sluţby), s tým spojené doplnkové funkcie ako toalety 

a ostatné nevyhnutné gastro prevádzkové miestnosti ako zázemie pre personál (reštaurácie) 

a jej zamestnancov. Na navrhovaný priestor kuchyne na 1.NP v objekte AD IV nadväzujú 

priestory nevyhnutné na jej prevádzku. Sedenie (reštaurácia) resp. jedálenská časť  objektu 

AD IV je riešená a navrhovaná predbeţne na počet ubytovaných hostí Apartmánového 

domu III a IV s priamym východom na verejné priestranstvo – exteriérovú terasu, resp. 

zimnú záhradu. Reštauračnú časť AD IV vhodným spôsobom dopĺňa priestor baru. Na 

1.NP sú ďalej navrhnuté tri 2-izbové byty s rozľahlými balkónmi resp. loggiami takmer na 

úrovni upraveného terénu. V objekte AD III je aj 1.NP riešené výlučne čisto ako 

apartmánové podlaţie, kde sú navrhnuté dvoj-izbové byty v celkovom počte 6 bytov. 

Druhé nadzemné podlaţie oboch objektov AD III a IV je určené pre funkciu bývania s 

umiestnením bytových jednotiek v celkovom počte 6 bytov v kaţdom objekte.  Ide 

o dvojizbové bytové jednotky s vlastným hygienickým zázemím, obývacou izbou 

s kuchyňou, jedálňou a spálňou. Hlavné vstupy do jednotlivých bytov sú zabezpečené so 
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spoločného komunikačného priestoru – schodiska. Súčasťou kaţdého navrhovaného bytu 

na 2.NP objektov AD III a IV sú aj navrhované balkóny, resp. loggie.  Tretie nadzemné 

podlaţie oboch objektov rieši návrh podkrovných 3 izbových mezonetových bytových 

jednotiek v počte 4 byty v kaţdom objekte a 2 izbových bytových jednotiek v počte 2 byty 

v kaţdom objekte. 

 

Predmetné objekty AD III a IV budú dopravne napojené na miestnu komunikáciu. 

Parkovanie pre bytové jednotky bude zabezpečené novo – navrhovanými parkovacími 

státiami v počte  14  pre kaţdý objekt. Všetky parkovacie miesta sú navrhované šikmo na 

miestnu areálovú komunikáciu. Súčasťou návrhu  vybudovania komunikačných plôch 

a exteriérového vybavenia objektu je aj návrh mobiliáru v rozsahu : detský mobiliár, 

vonkajšie fitness prvky, a mestský mobiliár, stojiská pre triedenie odpadu.  

 

Celková zastavaná plocha objektu : 421,43 m2    

Z toho  – vlastná stavba  : 384,43 m2  

         - loggie         : 37,00 m2  

 

Rozmery objektu       : 28,900 m x 20,800 m  

Výška objektu        : cca. 15,550 m od úrovne upraveného okolitého terénu  

Svetlá výška        : 1.PP – 2,800 m  

 1.NP – 2,600 m        

 2.NP - 2,600 m           

 3.NP – 2,650 m (min. 1,450 m, max. 5,350 m)  

Počet podlaţí      :   podzemné : jedno podlaţie (1.PP)  

      2 nadzemné podlaţia 1.NP, 2.NP 

      Podkrovie 3.NP (vrátane mezanínov)  

 

Dispozičné členenie objektu SO 01 – Apartmánový dom III 

 

1.PP: spoločné priestory : schodisko, chodba, technická miestnosť + upratovačka, 

  servisná miestnosť, chodba – kobky 

nebytové priestory : prevádzkové miestnosti 4 ks, sklady 3 ks, chodba, 19 aţ 

21 ks skladovací priestor /kobky pre byty/ 

bytové priestory :  

  BYT 12A ADIII-0A : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, 

obývacia izba, spálňa, loggia/balkón 

  BYT 13 ADIII-0B : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

  BYT 14A ADIII-0C : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, 

obývacia izba, spálňa, loggia/balkón 

 

1.NP:    spoločné priestory: hlavný vstup-závetrie, vedľajší vstup-závetrie, schodisko 

 bytové priestory: 

                     BYT 15A ADIII-1A : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 16 ADIII-1B : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 17A ADIII-1C : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 18A ADIII-1D : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 
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izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 19 ADIII-1E : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 20A ADIII-1F : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

  

2.NP:    spoločné priestory: schodisko 

 bytové priestory: 

                     BYT 21A ADIII-2A : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 22 ADIII-2B : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 23A ADIII-2C : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 24A ADIII-2D : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 25 ADIII-2E : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 26A ADIII-2F : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 

3.NP:    spoločné priestory: schodisko 

 

bytové priestory alt.1: 

                     BYT 27 ADIII-3A : zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, 2x spálňa, loggia/balkón 

 BYT 28 ADIII-3B : zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, 2x spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 29 ADIII-3C : zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, 2x spálňa, loggia/balkón 

 BYT 30 ADIII-3D : zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, 2x spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

  

bytové priestory alt.2:  

                     BYT 27B ADIII-3A : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 28B ADIII-3B : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 29B ADIII-3C : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 30B ADIII-3D : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 31B ADIII-3E : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 32B ADIII-3F : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 

 

Počet bytových jednotiek    : 19  (21) v závislosti od dispozície 3.NP (ALT.1 resp. ALT.2)   

Počet parkovacích miest pre osobné vozidlá  : 14  
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Dispozičné členenie objektu SO 02 – Apartmánový dom IV 

 

1.PP: spoločné priestory : schodisko, chodba, technická miestnosť + upratovačka,  

 chodba - kobky 

 nebytové priestory : sklad 4 ks,  prevádzková miestnosť 2 ks,  WC ţeny, 

WC  

muţi, sprcha 2 ks, WC personál – ţeny, WC personál – muţi, denná 

miestnosť personál, šatňa personál, zádverie, sklad odpadov, chodba, 16 aţ 

18 ks skladovací priestor /kobky pre byty/ 

bytové priestory :  

  BYT 12A ADIV-0A : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, 

obývacia izba, spálňa, loggia/balkón 

  BYT 13 ADIV-0B : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

  BYT 14A ADIV-0C : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, 

obývacia izba, spálňa, loggia/balkón 

 

1.NP:    spoločné priestory: hlavný vstup-závetrie, vedľajší vstup-závetrie, schodisko 

 nebytové priestory : 

 jedáleň, bar, príručný sklad – bar, upratovačka, schodisko, sklad/škrabka, 

chladný sklad, kuchyňa, loggia - terasa 

 bytové priestory: 

                     BYT 15A ADIV-1A : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 16 ADIV-1B : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 17A ADIV-1C : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

   

2.NP:    spoločné priestory: schodisko 

 bytové priestory: 

                     BYT 21A ADIV-2A : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 22 ADIV-2B : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 23A ADIV-2C : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 24A ADIV-2D : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 25 ADIV-2E : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 26A ADIV-2F : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 

3.NP:    spoločné priestory: schodisko 

 

bytové priestory alt.1: 

                     BYT 27 ADIV-3A : zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, 2x spálňa, loggia/balkón 

 BYT 28 ADIV-3B : zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 
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izba, 2x spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 29 ADIV-3C : zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, 2x spálňa, loggia/balkón 

 BYT 30 ADIV-3D : zádverie, kúpeľňa, WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, 2x spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

  

bytové priestory alt.2:  

                     BYT 27B ADIV-3A : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 28B ADIV-3B : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 29B ADIV-3C : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 BYT 30B ADIV-3D : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 31B ADIV-3E : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, oddychová miestnosť, loggia/balkón 

 BYT 32B ADIV-3F : zádverie, kúpeľňa + WC, kuchyňa + jedáleň, obývacia 

izba, spálňa, loggia/balkón 

 

Počet bytových jednotiek    : 16  (18) v závislosti od dispozície 3.NP (ALT.1 resp. ALT.2)   

Počet parkovacích miest pre osobné vozidlá  : 14  

 

B) Inžinierske stavby (prípojky na inžinierske siete) : 

SO 03 – daţďová kanalizácia striech 

Daţďová kanalizácia striech  bude slúţiť pre plynulé, bezpečné a neškodné odvádzanie a 

likvidáciu zráţkových vôd. Bude vyhotovená z rúr kanalizačných PVC príslušnej dimenzie 

DN 150, od filtračnej šachty bude DN 250. Zráţkové vody zo striech budú odvádzané do 

vodného toku – Juríkov potok. Daţďová kanalizácia striech bude opatrená revíznymi 

šachtami, ktoré sa vyhotovia z plastu priemeru d 400 mm. V rámci daţďovej kanalizácie 

striech budú osadené aj Lapače strešných splavenín. Filtračná šachta bude z 

vodostavebného betónu (prefabrikát) alt. plast lebo iný vhodný materiál, priemeru 1000 

mm s liatinovým poklopom alt. plast lebo iný vhodný materiál priemeru d 600 mm pre 

zaťaţenie 250 kN.    

 

SO 04 – daţďová kanalizácia s ORL - parkoviská 

Daţďová kanalizácia spevnených plôch - parkovísk bude z rúr kanalizačných PVC 

príslušnej dimenzie DN 200.  Zráţkové vody z parkoviska o rozlohe 226,75 m
2
 (AD III) 

a 226,75 m
2
 (AD IV) = 453,50 m

2
, v mnoţstve daţďových vôd     5,64 l/s budú odvádzané 

do vodného toku cez odlučovač ropných látok ORL SEPURATOR. 

Parkoviská plánované popri verejnej komunikácie budú vyspádované do zberného 

betónového ţľabu BGU  s liatinovým roštom pre zaťaţenie 400 kN. Ţľab bude uloţený v 

spáde s napojením odtoku PVC DN 200 na plánovanú daţďovú kanalizáciu. 

Daţďová kanalizácia bude opatrená revíznymi šachtami ktoré sa vyhotovia z 

vodostavebného betónu (prefabrikát) alt. plast lebo iný vhodný materiál, priemeru 1000 

mm s liatinovým poklopom alt. plast lebo iný vhodný materiál priemeru d 600 mm pre 

zaťaţenie 400 kN. Pre prestupy rúr cez stenu šachty sa osadia šachtové prechodky 

príslušnej dimenzie.  

Daţďové vody z chodníkov a peších komunikačných plôch budú odvádzané do okolitý 

nespevnený terén tak, aby bol zabezpečený plynulý odtok vôd, pričom aby neboli dotknuté 
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ani ohrozené záujmy vlastníkov susedného pozemku. Pre chodníky sa navrhuje podklad 

z drveného kameniva bez cementovej stabilizácie s moţnosťou priesaku zráţkových vôd  

do podloţia cez špáry –zámková dlaţba. 

 

SO 05 – vodovodná a kanalizačná prípojka 

Zásobovanie objektu Apartmánového domu III a Apartmánového domu IV pitnou 

a poţiarnou vodou bude zabezpečené z plánovaného areálového vodovodu (nie je 

predmetom tohto stavebného povolenia) prostredníctvom vodovodnej prípojky 

a vodomernej šachty.  

Pre Apartmánový dom III bude vyhotovená monolitická armatúrna šachta (AŠ) na verejne 

prístupnom mieste, v zelenom páse pred parkovacími plochami so zabudovanými 

vodotesnými prestupmi pre HDPE rúru DN 80 (d 90). V šachte budú osadené stúpadlá. 

Vstup do šachty bude cez štvorcový liatinový poklop , ktorý bude opatrený vetracou 

hlavicou. Vodovodná prípojka pre objekt bude z materiálu HDPE DN 80 (d 90) dĺţky 8,0 

m s napojením na areálový vodovod. Na prípojke bude umiestnený vodárenský uzáver so 

zemnou súpravou. Prívodné potrubie z AŠ sa vybuduje z rúr HDPE DN 80 (d 90) dĺţky 

21,5 m. Vodomerná zostava bude umiestnená v objekte na 1.PP v miestnosti 1.02. 

Pre Apartmánový dom IV bude vyhotovená monolitická armatúrna šachta (AŠ) na verejne 

prístupnom mieste, v zelenom páse pred parkovacími plochami so zabudovanými 

vodotesnými prestupmi pre HDPE rúru DN 80 (d 90). V šachte budú osadené stúpadlá. 

Vstup do šachty bude cez štvorcový liatinový poklop , ktorý bude opatrený vetracou 

hlavicou. Vodovodná prípojka pre objekt bude z materiálu HDPE DN 80 (d 90) dĺţky 8,0 

m s napojením na areálový vodovod. Na prípojke bude umiestnený vodárenský uzáver so 

zemnou súpravou. Prívodné potrubie z AŠ sa vybuduje z rúr HDPE DN 80 (d 90) dĺţky 

36,0 m. Vodomerná zostava bude umiestnená v objekte na 1.PP v miestnosti 1.18. 

 

V súvislosti s prevádzkovaním Apartmánového domu III bude vyhotovená splašková 

kanalizácia v členení : vonkajšia splašková kanalizácia z rúr PVC DN 200 (d 200 mm) 

v dĺţke 5,5 m  a vonkajšia splašková kanalizácia (výtlak z PČŠ) z rúr HDPE DN 80 – 

v dĺţke 20 m. Táto bude napojená na plánovanú ČOV cez plánovanú splaškovú areálovú 

kanalizáciu z rúr PVC DN 250 (nie je predmetom tohto stavebného povolenia). Pre 

Apartmánový dom IV bude vyhotovená splašková kanalizácia z rúr PVC DN 150 (d160) 

v dĺţke 10 m a z rúr PVC DN 200 (d 200 mm) v dĺţke 36,5 m. Pre mastné odpadové vody 

z kuchyne bude vyhotovená prípojka z rúr PVC DN 125 (d 125) v dĺţke 6,5, z rúr PVC DN 

150 (d 160) v dĺţke 10,0 m, ktorá sa napojí na plánovanú ČOV cez plánovanú splaškovú 

areálovú kanalizáciu (táto nie je predmetom tohto stavebného povolenia) z rúr PVC DN 

250. Na kanalizačnej prípojke bude vyhotovená aj revízna šachta  aj na splaškovej 

kanalizácii aj na kanalizačnej prípojke mastných odpadových vôd z kuchyne. Vonkajšia 

kanalizácia mastných vôd kuchyne bude zaústená do areálovej kanalizácie cez navrhovaný 

odlučovač tuku a masnôt. 

 

SO 06 – elektrická nn prípojka 

Prívodný  kábel bude uloţený v zemi na dno káblovej ryhy /výkopu/, po celej dĺţke bude 

uloţený v chráničke. 

Elektrická káblová prípojka pre napojenie objektov bude realizovaná z existujúcej skrine 

SR č. 86. Z uvedenej skrine bude uloţený prívodný kábel do pilierového elektromerového 

rozvádzača RE.  Prívodný kábel bude istený poistkami. Rozvádzač RE  bude umiestnený  

na verejne prístupnom mieste. V rozvádzači  je navrhnuté  meranie elektrickej energie  pre 

jednotlivé bytové a nebytové jednotky a spoločnú spotrebu objektov.  
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katastrálne územie :  Oravská Lesná 

pozemky parc. číslo : 10/48, 10/47 - parcely registra „C“ KN, (podľa GP č. 

11/2020 na pozemku p.č. 10/207, p.č. 10/206)  

stavebník 

má k pozemkom p.č. :  10/48, 10/47 – iné právo na základe zmluvy 

charakter stavby :  stavba trvalá 

účel stavby : pozemná stavba – bytový dom, byty, apartmánové byty  

určené pre trvalé bývanie resp. rekreačné ubytovanie + 

nebytové priestory pre obchod a sluţby (gastro 

prevádzka)   

inţinierska stavba – rozvody a prípojky inţinierskych 

sietí 

stavebník :                            HBH Group, s.r.o. so sídlom Pionierska 1033,  

                                            Veľké Úľany, 925 22,  IČO:45936978,  

zodpovedný projektant : Kováč Architects s.r.o.,  Štvrť SNP 997/11, 924 01 

Galanta 

 

účastníci konania : 

vlastníci dotknutých pozemkov p.č.  10/47, 10/48 

a 

známi a neznámi účastníci konania verejnou vyhláškou 

 

doba výstavby :                      36 mesiacov od právoplatnosti (tohto rozhodnutia)  

 

 

Pre uskutočnenie stavby sa určujú  tieto  záväzné podmienky: 

 

1. Stavba  bude uskutočnená podľa  dokumentácie overenej v stavebnom  konaní 

(spracovateľ : Kováč Architects  s.r.o., Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta – 

s dátumom 06/2020),  ktorá  tvorí   prílohu  tohto   stavebného povolenia, ako príloha 

pre stavebníka a podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí. Prípadné ďalšie 

zmeny nemôţu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

 

2. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto stavebné povolenie nenadobudne 

právoplatnosť. Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch 

rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti (§ 67 ods.2 stavebného zákona). 

Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov  účastníkov konania. 

 

3. Stavba sa bude realizovať dodávateľsky – výberovým konaním. Stavbu môţe 

realizovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie 

stavebných prác podľa osobitných predpisov, za odborné vedenie uskutočnenia 

stavby zodpovedá dodávateľ. Zhotoviteľ stavby bude vybraný výberovým konaním. 

Stavebník oznámi stavebnému úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní  od ukončenia 

výberového konania a predloţí doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 

237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon (§62 ods. 1 písm.d) 

stavebného zákona).  

 

4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou 

osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné 
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overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným 

geodetom a kartografom. 

 

5. Stavebník je povinný podľa § 11 ods. 3 zákona o energetike informovať vlastníkov 

pozemkov o plánovanom začatí činnosti. 

 

6. Stavebník zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou 

činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný uhradiť 

v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. 

 

7. Pri realizácii stavby je potrebné dodrţiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce 

a technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a pri prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných poţiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na 

stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochranu ţivotného prostredia podľa osobitných 

predpisov. Stavenisko zriadiť a usporiadať tak, aby stavba bola uskutočnená v súlade 

s uvedenými osobitnými predpismi – stavenisko nesmie ohrozovať a nadmerne 

obťaţovať okolie, osobitne hlukom, prachom a pod. (ak účinky na okolie nemoţno 

obmedziť na túto mieru, smú byť tieto zariadenia v prevádzke len vo vymedzenom 

čase), ohrozovať bezpečnosť prevádzky na pozemných komunikáciách, znečisťovať 

komunikácie a okolité pozemky, ovzdušie a vody, obmedzovať prístup k priľahlým 

stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického vybavenia územia a k poţiarnemu 

zariadeniu (§13 vyhlášky MŢP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie). 

 

8. Stavebník musí na výstavbu pouţiť také stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 

133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, vhodné na 

pouţitie v stavbe a ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie 

stavby, bola pri beţnej údrţbe zaručená poţadovaná mechanická pevnosť a stabilita, 

poţiarna bezpečnosť, hygienické poţiadavky, ochrana zdravia a ţivotného prostredia, 

bezpečnosť pri uţívaní, ochrana proti hluku a úspora energie (§43f stavebného 

zákona). 

 

9. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodrţiavať príslušné ustanovenia stavebného 

zákona o všeobecných technických poţiadavkách na uskutočňovanie stavieb (48 – 52 

stavebného zákona), príslušné ustanovenia vyhlášky MŢP SR č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na 

výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia STN, vzťahujúce sa 

na predmetnú stavbu. 

 

10. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby v lehote 

najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia (§66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona). 
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11. Stavebník je povinný stavbu označiť tabuľou so základnými údajmi o stavbe (názov 

stavby, termín zahájenia a ukončenia stavebných prác, názov orgánu, ktorý stavbu 

povolil, číslo a dátum stavebného povolenia) a dodávateľovi stavby, umiestniť ju na 

viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ju tam do kolaudácie stavby 

(§ 43i  ods. 3, písm. b stavebného zákona). 

 

12. Pred zahájením výkopových prác stavebník zabezpečí zameranie a vytýčenie 

jestvujúcich podzemných vedení v mieste stavby. Pri realizácii prác dodrţať 

podmienky IS STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia. 

 

13. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

v znení neskorších predpisov počas realizácie stavby treba udrţiavať čistotu na 

stavbou znečisťovaných komunikáciách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

 

14. Stavebník je povinný dodrţať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace 

predpisy. 

 

15. Stavebník je počas uskutočňovania stavby povinný rešpektovať ustanovenia zákona 

č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na 

pozemku a v okolí staveniska. 

 

16. Stavebník je povinný pri realizácií stavby maximálne obmedziť znečisťovanie 

ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave 

materiálu. 

 

17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová 

dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby (§ 43i  ods. 

5 stavebného zákona). 

 

18. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác aţ do 

skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky 

dôleţité údaje o stavebných prácach na stavbe, vrátane zápisov z vykonaných 

kontrolných skúšok (§ 46d stavebného zákona). 

 

19. Stavebník je povinný umoţniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom 

vykonania štátneho stavebného dohľadu. 

 

20. Stavba bude dokončená do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia. V prípade, ţe stavebník nebude schopný do uvedenej lehoty ukončiť 

stavbu, musí pred jej uplynutím osobitnou ţiadosťou poţiadať o predĺţenie lehoty na 

výstavbu. 

 

21. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné uţívanie, moţno uţívať 

len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po vybudovaní stavby poţiada stavebník 

stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu na vydanie 

kolaudačného rozhodnutia stavebník priloţí náleţitosti podľa vyhlášky č. 453/2000 

Z.z.,, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
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22. Stavba nemôţe byť daná do uţívania skôr, ako budú dané do uţívania podmieňujúce 

objekty stavby z hľadiska uţívania schopnosti stavby ako celku t.j. po vydaní 

kolaudačného rozhodnutia na všetky stavby, ktoré sú predmetom konaní špeciálnych 

stavebných úradov. 

  

23. Na kolaudačnom konaní je stavebník povinný dokladovať atesty pouţitých výrobkov 

a materiálov, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, 

doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, 

doklady preukazujúce znehodnotenie resp. zneškodnenie odpadov zo stavby 

oprávnenou osobou, výsledky laboratórneho rozboru vzorky pitnej vody, energetický 

certifikát dokončenej stavby, súpis prípadných zmien od dokumentácie overenej pri 

povoľovaní stavby prípadne projekt skutočného vyhotovenia stavby. 

 

24. Stavebník je povinný dodrţať podmienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré 

boli uplatnené v predchádzajúcom územnom konaní o umiestnení predmetnej stavby 

a zároveň, ktoré boli dané v stanoviskách k projektovej dokumentácii predmetnej 

stavby v rámci stavebného konania : 

 

Vyjadrenie Okresného  úradu  Námestovo, odboru starostlivosti o ţivotné 

prostredie                                                                

Č. OU-NO-OSZP-2020/006848 zo dňa 11.03.2020 k  Apartmánovému domu IV 

Č. OU-NO-OSZP-2020/006845 zo dňa 11.03.2020 k  Apartmánovému domu III 

Vyjadrenie podľa § 9 ods. 1písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. : 

1. Na výstavbu objektov v maximálnej miere vyuţiť prírodné materiály (drevo, 

kameň) a na vonkajšiu úpravu objektov nepouţívať krikľavé, lesklé a sýte nátery. 

2. Pri uskutočňovaní stavebných prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek 

negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality a širšieho okolia. 

3. Pri výstavbe objektov zachovať charakteristický vzhľad krajiny, stavbu realizovať. 

4. Po skončení stavebných prác je potrebné terén upraviť, vrátane odstránenia zvyškov 

stavebného a iného materiálu v súlade s predpismi na úseku odpadového 

hospodárstva. 

5. V prípade nevyhnutného výrubu stromov alebo krov rastúcich mimo lesa je 

potrebné v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dopredu 

poţiadať o súhlas príslušnú obec. 

6. Do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie doplniť do kapitoly 

starostlivosti o ţivotné prostredie technické opatrenia (umiestnenie búdok, 

podloţiek a pod.) na zachovanie podmienok pre výskyt a rozmnoţovanie 

chránených ţivočíchov. 

7. Pri ozelenení okolia vyuţívať len pôvodné miestne druhy drevín a okrasných rastlín 

(napr. smrek, jedľa, borovica, smrekovec, javor, jarabina vtáčia, lipa malolistá, buk 

a pod). 

8. Dodrţať všeobecné zásady a právne predpisy v oblasti ochrany ţivotného 

prostredia. 

Vyjadrenie Okresného úradu Námestovo, odboru starostlivosti o ţivotné 

prostredie                                                                

Č. OU-NO-OSZP-2020/006554  zo dňa 10.03.2020 k stavbe Apartmánový dom IV 

Č. OU-NO-OSZP-2020/006548  zo dňa 10.03.2020 k stavbe Apartmánový dom III 

Vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch : 
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1. Odpady vzniknuté zo samotnej výstavby predovšetkým vyuţiť, resp. ponúknuť na 

vyuţitie oprávnenej organizácii. Odpady, ktoré sa nedajú zhodnotiť uloţiť na 

skládku odpadov. 

2. Viesť evidenciu o druhoch a mnoţstve vzniknutých odpadov v rámci realizácie 

predmetnej stavby. 

3. Pred vydaním kolaudačného rozhodnutie investor stavby je povinný predloţiť 

príslušnému úradu doklad o zhodnotení, prípadne zneškodnení uvedených odpadov 

a poţiadať o vydanie záväzného stanoviska, podľa § 99 ods. 1 písm. b5/ zákona č. 

79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Dolný Kubín                                                             

Č. A/2020/00608-HŢP, HV zo dňa 30.03.2020 k stavbe Apartmánový dom IV 

Č. A/2020/00607-HŢP, HV zo dňa 30.03.2020 k stavbe Apartmánový dom III 

Vyjadrenie podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. : 

- Správny orgán súhlasí s návrhom ţiadateľa HBH Group, s.r.o. – na územné konanie 

stavby Apartmánový Dom III, na parcele č. 10/48 v k.ú. Oravská Lesná a na 

územné konanie Apartmánový dom IV na parcele č. 10/47 v k.ú. Oravská Lesná. 

- Správny orgán upozorňuje, ţe ţiadateľ je povinný, pred uvedením priestorov do 

prevádzky, predloţiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska 

vplyvu na verejné zdravie, návrh na uvedenie priestorov do prevádzky, predloţiť 

rozhodnutie na vyuţívanie vlastného vodného zdroja – studne na zásobovanie 

objektu pitnou vodou, preukázať jeho kvalitu predloţením protokolu z vyšetrenia 

vzorky pitnej vody z  objektu,  vyšetrenej akreditovaným laboratóriom, nie starší 

ako 3 mesiace. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Námestove   

  č.: ORHZ-NO2-2019/000149-001  zo dňa 06.04.2020 k stavbe Apartmánový dom 

III,IV  

         -   s riešením protipoţiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok 

-  toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho poţiarneho dozoru pre 

konanie  nasledujúce podľa zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku  (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie 

č.: OU-NOTT-OSZP-2020/017683 zo dňa 28.09.2020 k stavbe Apartmánový dom 

III, IV 

- Terén okolo stavby a po ukončení výkopových prác upraviť tak, aby to podstatne 

neovplyvnilo miestne odtokové pomery. 

- Kolaudačné rozhodnutie na stavbu bude moţné vydať aţ po vydaní kolaudačného 

rozhodnutia na ČOV, studňu, daţďovú kanalizáciu a verejný vodovod. 

- Pri realizácii stavby postupovať tak, aby sa zabezpečila všestranná ochrana 

povrchových a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, 

prirodzenej akumulácie a obnovy ich zásob. 

- Počas realizácie stavebných prác dodrţať ust. § 39 vodného zákona – vykonať také 

opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov 

a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do 

pôdy alebo neohrozia ich kvalitu. 

Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor 

č.: OU-NO-PL02-2020/0019709-002 zo dňa 06.11.2020 k stavbe Apartmánový 

dom  

III a Apartmánový dom IV 
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Podľa § 10 ods. 2 zákona o lesoch  súhlasí s umiestnením stavby na parcelách č. 10/47 

a 10/48 registra „C“ v k.ú. Oravská Lesná vo vzdialenosti do 50 m od hranice lesného 

pozemku – parciel č. 5815/14, 5815/21 registra „C“ v k.ú. Zákamenné za dodrţania 

podmienok :  

 

1. Stavbu Apartmánového domu III a Apartmánového domu IV a súvisiacich 

stavebných objektov SO-03, SO-04, SO-05, SO-06 realizovať spôsobom, ktorý 

nebude obmedzovať vyuţitie funkcií okolitého lesa. 

2. Stavebník je v zmysle § 33 ods. 1 zákona o lesoch povinný vykonať opatrenia, 

ktorými zabezpečí stavbu Apartmánového domu III a Apartmánového domu IV 

a súvisiacich objektov SO-03, SO-04, SO-05, SO-06 pred škodami, ktoré by mohlo 

spôsobiť padanie stromov z lesných pozemkov. Vykonanie týchto opatrení nemôţe 

byť spojené so svojvoľným výrubom stromov na okolitých lesných pozemkoch.  

     Okresný úrad Námestovo, pozemkový a lesný odbor 

    č.:OU-NO-PL01-2020/0017669-002 zo dňa 13.10.2020 k  Apartmánovému domu III 

    č.:OU-NO-PL01-2020/0017670-002 zo dňa 13.10.2020 k Apartmánovému domu IV 

Podľa § 17 ods. 6 písm. e) zákona u k l a d á  podmienky na zabezpečenie ochrany 

poľnohospodárskej pôdy: 

1.  

Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskych pôd trvalo odnímaných 

natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne a účelné vyuţitie na základe bilancie skrývky 

humusového horizontu, schválenej v bode III. tohto rozhodnutia. 

2.  

Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto 

rozhodnutím  do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 

samonáletu drevín. 

 

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Obec Oravská Lesná v zastúpení  starostom JUDr. Marekom Majdišom, PhD., 

ako príslušný stavebný úrad  (ďalej len “stavebný úrad“), podľa § 117 ods.1 zákona 

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

predpisov(ďalej len „stavebný zákon“), obdrţala dňa 15.10.2020 ţiadosť od stavebníka : 

HBH Gruop, s.r.o., so sídlom Pionierska 1033, 925 22 Veľké Úľany, IČO : 45936978, 

v konaní zastúpený splnomocneným zástupcom Máriou Hečkovou, Pribišská 32, 029 57 

Oravská Lesná (ďalej len „stavebník“)   o vydanie stavebného povolenia na stavbu : 

„Apartmánový dom III“ na pozemku  - parcela regictra „C“KN p.č.  10/48  a 

„Apartmánový dom IV“ na pozemku  - parcela regictra „C“KN p.č.  10/47  

v katastrálnom území Oravská Lesná, spolu s dokladmi a projektovou dokumentáciou 

vypracovanou oprávnenou osobou.  Dňom podania ţiadosti bolo začaté stavebné konanie. 

Ţiadosť o stavebné povolenie spĺňala všetky predpísané náleţitosti podľa § 58 stavebného 

zákona.  

 

Pre umiestnenie stavby „Apartmánový dom III“ a „Apartmánový dom IV“ vydala Obec 

Oravská Lesná územné rozhodnutie pod č. OcUOL-269-05/2020 zo dňa 19.08.2020, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 23.09.2020. 
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Stavebný úrad po preskúmaní ţiadosti a jej príloh oznámil listom pod č.OcOUOL-1062-

01/2020  zo dňa 20.10.2020  začatie konania na predmetnú stavbu všetkým známym aj 

neznámym účastníkom konania a dotknutým orgánom.  Zároveň v súlade s § 61 ods. 2 

stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním 

vzhľadom k tomu, ţe stavebnému úradu sú pomery staveniska dobre známe a ţiadosť 

poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.  

Stavebný úrad podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona určil, ţe účastníci konania môţu svoje 

námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v lehote do 7 pracovných dní  odo dňa 

doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň stavebný úrad účastníkov 

konania poučil, kde je moţné nahliadnuť do podkladov konania.  Podľa § 61 ods. 6 

stavebného zákona určil, ţe v rovnakej lehote do 7 pracovných dní  oznámia svoje 

stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň ich stavebný úrad 

poučil, kde je moţné nahliadnuť do podkladov konania. Dotknuté orgány boli upozornené, 

ţe ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺţi stavebný 

úrad na jeho ţiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo 

predĺţenej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, ţe so 

stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote ţiadny dotknutý 

orgán nepoţiadal o predĺţenie lehoty.  

 

Oznámenie o začatí konania bolo účastníkom konania doručované formou verejnej 

vyhlášky  (§ 61 ods.4 stavebného zákona v spojení s § 26 správneho poriadku). Za deň 

doručenia bol povaţovaný 15.deň vyvesenia na úradnej tabuli  správneho orgánu – obce  

Oravská Lesná, na elektronickej úradnej tabuli obce a na centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli (cez portál ÚPVS). 

  

Stavebný úrad po posúdení predloţenej ţiadosti v uskutočnenom konaní podľa § 61 

stavebného zákona a preskúmaní ţiadosti podľa § 62  stavebného zákona a vyhlášky č. 

532/2002 Z.z. s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania 

zistil, ţe uskutočnením stavby a jej budúcim uţívaním nie sú ohrozené verejné záujmy 

spoločnosti ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy 

účastníkov konania a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu 

uvedenej stavby.    Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým poţiadavkám 

na výstavbu a všeobecným technickým poţiadavkám na stavby uţívané osobami s 

obmedzenou  schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a je 

vypracovaná odborne spôsobilou osobou.  Stanoviská, ktoré v konaní uplatnili dotknuté 

orgány boli vo vzájomnom súlade a poţiadavky z nich vyplývajúce boli premietnuté do 

podmienok stavebného povolenia pre realizáciu stavby. Stavebný úrad v priebehu konania 

nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.  

 

Počas stanovenej lehoty neboli uplatnené nasledovné námietky a pripomienky účastníkov 

konania. 

 

Podkladom pre vydanie povolenia na uskutočnenie uvedenej stavby boli nasledovné 

doklady:  

- 2 x projektová dokumentácia stavby, spracovaná oprávnenou osobou 

- územné rozhodnutie č. OcUOL-269-05/2020 zo dňa 19.08.2020, právoplatné 23.09.2020 

- iné právo k pozemkom (zmluva o budúcej kúpnej zmluve) 

- vyjadrenia dotknutých orgánov (OR HaZZ,  OÚ – odbor starostlivosti o ŢP, OÚ – 

pozemkový a lesný odbor, odd. lesného hospodárstva, RÚVZ, OÚ – oddelenie ochrany 
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prírody a vybraných zloţiek ŢP,  OÚ – pozemkové oddelenie : rozhodnutie vo veci 

trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy + geometrický plán č. 11/2020, úradne overený 

OÚ katastrálnym odborom pod č. 212/2020) 

- stanovisko obce Oravská Lesná 

- splnomocnenie 

- doklad o zaplatení správneho poplatku. 

   

Stavebný úrad na základe preskúmania a zhodnotenia predloţenej ţiadosti, vyjadrení 

účastníkov konania, dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a po 

posúdení  predloţenej projektovej dokumentácie stavby, porovnal jej súlad s podmienkami 

územného rozhodnutia a zistil, ţe sú splnené všetky podmienky podľa stavebného zákona a 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.  

 

 

 

P o u č e n i e : 

 

     Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

proti tomuto rozhodnutiu sa moţno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na 

Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291. Ak tunajší stavebný úrad sám 

nerozhodne o odvolaní, rozhodne o odvolaní Okresný úrad Námestovo, odbor výstavby 

a bytovej politiky.      

      

 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.            

      

 

 

 

 

                                                                                                 JUDr. Marek Majdiš, PhD. 

                                                                                                              starosta obce 

 

Príloha pre stavebníka : 

1x projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Doručenie sa vykoná tak, ţe sa písomnosť 

vyvesí na dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu – obce Oravská Lesná. Posledný 

deň lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na dobu 15 

dní aj na elektronickej úradnej tabuli obce a na centrálnej úradnej tabuli (cez portál ÚPVS). 

 

 

Vyvesené dňa : 

 

 

Zvesené dňa : 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 
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Doručí sa účastníkom konania : 

 HBH Group, s.r.o., Pionierska 1033, Veľké Úľany, 925 22 

 Splnomocnenec: Mária Hečková, Pribišská 832, Oravská Lesná, 029 57 

 známym a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou 

 zodpovedný projektant : Kováč Architects, s.r.o., Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 

01  

 

 

Doručí sa (na vedomie dotknutým orgánom ) : 

 

 OÚ Ţilina, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, oddelenie ochrany prírody 

a vybraných zloţiek ţivotného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, Ţilina, 

010 08 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, Dolný Kubín, 026 01 

 Okresný Úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŢP – ochrana prírody, Miestneho 

priemyslu 571, Námestovo, 029 01 

 Okresný Úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŢP – ochrana ovzdušia, Miestneho 

priemyslu 571, Námestovo, 029 01 

 Okresný Úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŢP – ochrana vôd, Miestneho 

priemyslu 571, Námestovo, 029 01 

 Okresný Úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŢP – odpadové hospodárstvo, 

Miestneho priemyslu 571, Námestovo, 029 01 

 Okresný Úrad Námestovo, odbor pozemkový a lesný, Červeného kríţa 62, 

Námestovo, 029 01 

 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove, s.č. 1250, 

Námestovo, 029 01 

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

 


