
O b e c  S t a š k o v 
Ul. Jozefa Kronera č.588, 023 53 Staškov 

č.j Výst-S2022/178/R 559                                                                   V Staškove, dňa 04.04. 2022 
Vybavuje : Mgr. Štrbová 

miroslava.strbova@staskov.sk 

 

 

O Z N Á M E N I E 
o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho 

šetrenia a ústneho pojednávania 

 

Žiadateľ : JAP s.r.o  IČO : 316 32 998 , Staškov č.1040 podal dňa  30.03.2022 na tunajšom špeciálnom 

stavebnom úrade  žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu:„   Prístavba výrobnej haly JAP 

č.1040 – SO 08 – Vonkajšie spevnené plochy , parkovacie miesto, vnútroareálová komunikácia“ na 

parcele CKN č. 2552/13, 2552/10 – komunikácia, CKN č.2552/9, 2552/10, 2552/13  - parkovisko, CKN 

č. 2552/12 – odstavisko v k.ú. Staškov. 

 

Podľa §139 ods.3 písm. b) stavebného zákona líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä  

diaľnice, cesty a miestne komunikácie. 

 

V zmysle §139a ods.10 písm. a) stavebného zákona verejným dopravným a technickým vybavením 

 územia sú diaľnice, cesty a miestne komunikácie. 

 

 V zmysle §43a ods.3 písm. a) stavebného zákona inžinierske stavby sú diaľnice, cesty, miestne 

 a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská 

 

V zmysle §22 ods.1 zákona č.135/1961 Zb o pozemných komunikáciách ( cestný zákon) Účelové cesty  

slúžia spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľnosti s 

 ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch. 

 

 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod č.  Výst-S2018/16/423 zo dňa 11.05.2018, ktoré 

nadobudlo právoplatnosť dňa 04.05.2018. 

Týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. 

 

Predmetom riešeného stavebného objektu je návrh prístupovej komunikácie a spevnených plôch pre objekty  

Spoločnosti JAP. Pred hlavným vchodom do administratívnej budovy je navrhnutá plocha pre pohyb 

chodcov, prístrešok pre odloženie bicyklov a plocha pre osadenie mobiliáru. Šírka plochy je 6,00 m, 

prístrešok je šírky 5,20 m, oddychová plocha šírky 5,00 m. Hlavný výjazd a vjazd vozidiel je navrhnutý 

z cesty III. Triedy s ohľadom na jazdnú dráhu 12,0 m ťažkého nákladného automobilu a je navrhnutý 

o polomere R12m. Výjazdový polomer ako zložený oblúk R6 m a R 2,5 m. Popri manipulačnej ploche je v km 

00,02220 až v km 0,04265 navrhnuté parkovisko so 7 parkovacími miestami. Komunikácia je šírky 7,0 m. 

V km 0,028908 – km 0,03808 komunikácie vľavo je navrhnuté čerpacie miesto pre hasiacu techniku 

o rozmeroch 8x5 m. Styk základov stavby výrobnej haly s konštrukciou vozovky musí byť po celej jej výške 

a dĺžke opatrený izoláciou proti zemnej vlhkosti. V km 0,06203 vľavo sa nachádza parkovisko pre osobné 

vozidlá zamestnancov. Počet parkovacích miest je 12. Výjazdový a vjazdový polomer z parkoviska je 

navrhnutá R 4m. Za výrobnou halou v km 0,03710 až do konca úseku vpravo sa nachádza vyštrkovaná 

manipulačná plocha kde je možné otočenie nákladných vozidiel. Štrková plocha je o rozmere 35,17 x 35,85 

m . Plocha vnútorareálovej manipulačnej plochy je celkovej šírky 17,00 m z toho samotná manipulačná 

plocha je šírky 12,00 m a dĺžka parkovacieho miesta je 5,00 m. Parkovacie plochy v celom areály tvorí 19 

parkovacích miest z toho 18 kolmých parkovacích stojísk a 1 pozdĺžne parkovacie stojisko.  Z celkového 

počtu parkovacích miest je jedno pre osoby telesné postihnuté 3,50 x 5 m. Parkovacie miesta sú ohraničené 

betónovým obrubníkom 150/260/500 s výškovým rozdielom 0,10m. Kolmé parkovacie miesta sú navrhnuté 



o dl. 5,00m a š. 2,50 m, pozdĺžne je navrhnuté dl.5,50 m a š. 2,50 m.  

Smerovo sú trasy navrhnuté v priamej a spracované sú 2 smerové vetvy. Vetva 1 je vedená v priamej. 

V konci úprqvy sa napája vetva 2. Celková dĺžka vetvy 1 je 61,08 m. Vetva 2 ( komunikácia okolo prístavby 

výrobnej haly k zadnému vchodu) je vedená v priamej a ukončená obratiskom. Celková dĺžka vetvy  je 72,26 

m. Vetva parkoviska je vedená v priamej o celkovej dĺžke 20,29 m. 

Výškové vedenie – max pozdĺžny sklon na trase je 4,5% a min 0,5%, lomy dotyčníc budú zaobľované 

polomerom R250, R300, R500. Manipulačná plocha a parkovisko je vyspádované smerom k navrhovaným 

líniovým žľabom. 

Komunikácia je vyspádovaná 1% smerom k hrane vozovky, parkovacie plochy 2,5% a 0,5%. Komunikácia 

pozdĺž prístavby výrobnej haly je šírky 7,00 m, šírka jazdného pruhu je 3,0 m so spevnenou krajnicou 0,5 m. 

 

Konštrukčné vrstvy – komunikácia a spevnené plochy 

Betón  C30/37-XF4-D max 32                                               280 mm   STN EN 206-1               

(Drátkobetón TR.C30/37 s mikrovystužou Dramix RL 45/50-BN v množstve 40 kg/m3, s dilatáciami 6x6m 

hrúbka vrstvy sa môže znížiť na 200 mm) 

CBGM C5/5 22                                                                         190 mm STN 736 124-1 

Štrkodrva 31,5 (45) Gc              ŠD   200 mm   STN 736126 

Celková hrúbka konštrukcie                                                    670 mm 

 

komunikácia / únostnosť podložia Ep,n=60MPa 

Konštrukčné vrstvy – parkovisko / únostnosť podložia Ep,n=45MPa 

Betónová dlažba DL        80 mm    STN EN 1338 

Drvené kamenivo 2/4                                                               40 mm     

Mechanicky spevnené kamenivo 31,5 GB     MSK             150 mm     STN 73 6126   

Štrkodrva 31,5 (45) Gc              ŠD  180 mm     STN 73 6126  

Celková hrúbka konštrukcie                                                    440 mm 

 

Konštrukcia na vyspravenie jestvujúcej asfaltovej vozovky 

AC 11 O, PMB 45/80-75, I ST EN 13108-1                              50 mm 

AC22 L, CA 35/50, I STN EN 13108-1                                     70 mm 

CBGM C8/10 22, STN 73 6124-1                                              180 mm 

                                                                          

Konštrukcia obratiska 

Plochy navrhovaných ostrovčekov a svahovsa ohumusujú v hr.0,1 m. Následne sa zatravnia ručným 

hydroosevom trávnou zmesou 250 kg/ha. 

 

Dopravné značenie trvalé je vypracované podľa STN 01 8020 , vyhl. o pravidlách cestnej premávky na PK 

a zásad pre navrhovanie a umiestňovanie DZ. Vodorovné DZ sa prevedie na očistený a suchý povrch 

nástrekom bielou farbou pre VDZ. 

 

Prenosné dopravné značenie 

Prenosné dopravné značenie je nutné aktualizovať v súlade  s postupom prác a po ukončení prác musí byť 

neodkladne odstránené. 

 

Odvodnenie spevnených plôch – je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom komunikácie smerom k hrane 

komunikácie. Voda je následne zachytávaná do uličného vpustu a priečných líniových  a odvedená do 

novovybudovanej kanalizácie. Vpust sa pokryje liatinovou mrežou s nálevkou, so skúšobným zaťažením 

400kN – kategória“D“ žľabov. Celkovo je navrhnutých 2 ks uličného vpustu, 3 kusy drenážnych šachiet a 5 

kusov líniových žľabových vpustov. 

 

         Obec Staškov ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa §117 ods. 1,  §120 zák.č 50/1976 

Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §3a ods.4 zákona č. 135/1961 Zb . o pozemných 

komunikáciách ( cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s §33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. 

o správnom konaní oznamuje podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní v súlade s § 61 zák.č 

50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začatie stavebného konania dotknutým orgánom 



štátnej správy a známym účastníkom a súčasne upúšťa od miestneho šetrenia a od ústneho rokovania. 

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť  na tunajšom Obecnom  úrade v Staškove  v pracovnej dobe 

a v pracovnom čase a na stavebnom úrade v úradný deň streda od 7,00 hod do 15,00 hod, Účastníci konania 

môžu svoje námietky k žiadosti uplatniť písomne resp. ústne najneskôr do 29.04.2022 v opačnom prípade 

nebudú vzaté do úvahy. 
 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr v určenej lehote v súlade s § 61 

ods. 3 stavebného zákona. Na neskoršie podané pripomienky a námietky stavebný úrad neprihliadne.  

 

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány; ak 

niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho 

žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 

začatí konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za 

to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.  

Upozorňujem, že podľa ustanovenia § 42 ods. 5 stavebného 2 zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na 

námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené 

mohli byť. 

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s 

podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať podľa § 16 a § 17 zákona č. 71/1967 o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

 

Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania 

účastníkom konania vzhľadom na líniový charakter stavby (§ 139 ods. 3 stavebného zákona) ako aj 

vzhľadom na veľký počet účastníkov konania verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 3 ods. 6 a § 26 

ods. 1 správneho poriadku. Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce 

Staškov. 

 

 

  

                                                                                                                    

                                                                                             Ing. Ladislav  Š i m č i s k o  

         starosta obce 

 

   

 

 

Doručuje sa: 

JAP s.r.o , Staškov č.1040 

Obec Staškov – starosta obce  

Ing. Badura Vladimír, Staškov č. 

STRUCTING , Dúbie č.112, Kysucké Nové Mesto Ing. Keráčiková Soňa 

Ostatným účastníkom konania vlastníkom pozemkov so stavebnými pozemkami CKN č. 2552/13, 2552/10 

2552/9, 2552/12  v k.ú Staškov susediacich pozemkov a stavieb na nich stojacich, ako aj vlastníkom 

susediacich stavieb, ktorých užívanie by mohlo byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté (§139 ods.2 písm 

.c) a písm. d) stavebného zákona  sa oznámenie doručuje verejnou  vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní.  

 

 Na vedomie: 

Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.91, Čadca 

Okresný úrad Čadca – odbor KR , Slovenských dobrovoľníkov č.1082, Čadca 

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku č.4, Čadca 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadci, ul. Palárikova č.1156, Čadca 

Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám.19, Žilina 



SEVAK  a.s. Bôrická cesta č.1960, Žilina 

Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina 

SPP – distribúcia a.s. RC Žilina Závodská cesta č.26/2949, Žilina 

ENERGOTEL a.s., Miletičová č.7, Bratislava 

Telefónica Slovakia s.r.o, Einsteinová č.24, Bratislava 

Orange Slovensko a.s. Prievozská č.6/A, Bratislava 

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina 

UPC  broardband Slovakia s.r.o, stredisko Žilina, Na Závaží č.7, Žilina 

MV SR ORPZ ODI Čadca, Palárikova č. 977/25, Čadca 

SC ŽSK, Závod Kysuce , A.Hlinku č. 2621, Čadca 

Okresný úrad Čadca odbor CD a PK, Palárikova č.91, Čadca 
ŽSR , Klemensová č.8, Bratislava 

 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty 

vyvesenia je dňom doručenia. 

 

 

 

 

VYVESENÉ DŇA:   6.4.2022                              ZVESENÉ DŇA:    ....................................... 

 

 

 

...................................................................... 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie 

 

 

 

 

 

 

 

 


