
   

Ž i a d o s ť 
 o vydanie stavebného povolenia 

 
v zmysle §-u 58 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov ( stavebný zákon) 

 

Slovenská inšpekcia  životného prostredia 

Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5 

010 01 Žilina 

 

 

 

 1. Stavebník (stavebníci) : 

 Meno, priezvisko a titul (názov stavebníka): Mobis Slovakia s.r.o. 

Adresa  (pri právnickej osobe jej sídlo):   MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany 
 

2. Stavba : 

 Organizácia: Mobis Slovakia s.r.o. 

 Druh, označenie, účel stavby:  Závod na výrobu automobilových súčiastok a modulov – Lakovňa 

       Zmena 2015 – Vybudovanie zádveria a priestoru pre nabíjanie VZV  

 Adresa:                MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany 

 Miesto stavby (obec, ulica, č. domu): MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany 

  

Predpokladaný termín ukončenia stavby: 2015 

 Predpokladané náklady stavby: 55 000 € 
 

3. Stavebný pozemok (vrátane pozemkov, ktoré sa pri výstavbe majú použiť na stavenisko, prípojky na rozvodné 

siete): 

 katastrálne územie :              parc. číslo KN :     kultúra :                  vlastník :   

Nededza          564/149   zastavané plochy a nádvoria Mobis Slovakia s.r.o. 

 

K stavebným pozemkom má stavebník právo vlastnícke – resp. iné  * (uviesť aké).: nájomná zmluva 
 

4. Susedné pozemky a pozemky určené na zariadenie staveniska : 

 katastrálne územie :  parc. číslo KN :    vlastník : 
 
  Podľa prílohy P1 žiadosti o zmenu integrovaného povolenia 
 

5. Projektovú dokumentáciu  stavby vypracoval  : 

PRO-ING s.r.o. Ružomberok, Ing. Ján Ilavský, Hviezdoslavova 11, Ružomberok 
 

6. Spôsob uskutočnenia stavby  :  svojpomocne *  -   dodávateľsky *  

 V prípade svojpomocnej výstavby odborný dozor bude vykonávať : 

 ............................................................................................................................................................................
......... (meno, priezvisko, názov, adresa, stavebná kvalifikácia). 

 

* ) nehodiace sa škrtnite 



 

7. Účastníci stavebného konania (účastníkmi sú prevádzkovateľ,  vlastníci susedných nehnuteľností a 

stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant stavby, správcovia dotknutých inžinierskych sieti,... ): 

 Mobis Slovakia s.r.o., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbeľany 

 Obec Nededza, 01302 Nededza  

 PRO-ING, s.r.o. Ružomberok, Ing. Ján Ilavský, Hviezdoslavova 11, Ružomberok 

 

8. Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke, jej 

vplyve na životné prostredie a súvisiacich opatreniach : 

   

Účelom stavby je vytvorenie zádveria v priestore vstupu do lakovne nárazníkov zo západnej strany objektu 

SO M003 Výrobná hala. Priestor zádveria (v ploche 84,5 m2) bude od lakovne oddelený ďalšou bránou, čo 

zníži možnosť prenikania prachu do priestoru lakovne. Vráta budú vybavené vzájomnou blokáciou tak, aby 

nemohli byť súčasne otvorené obidvoje vráta. Súčasťou priestoru bude aj priestor pre nabíjanie 

vysokozdvižných vozíkov a podlahového čistiaceho stroja. 

Navrhované zmeny nie sú časovo ani vecne viazané na okolitú zástavbu. prístup k objektu je zabezpečený 

z existujúcich vnútro areálových komunikácií. Všetky činnosti budú realizované vo vnútornom priestore 

existujúcej haly SO M003 Výrobná hala súčiastok – lakovňa nárazníkov. Z dôvodu realizácie stavby nie je 

potrebné meniť ani dopĺňať objektovú skladbu. 

Navrhované zmeny nemajú vplyv na zmenu počtu pracovníkov, nevznikajú požiadavky na nové suroviny ani 

materiály. Navrhovaná zmena nemá vplyv na zdroj znečisťovania ovzdušia, nespôsobí vznik odpadových 

vôd ani odpadov. 

 

 

 

V Gbeľanoch,  dňa 24.7.2015 

 

 

 

 

 

                  

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

  Lee Won Jung, na základe plnomocenstva 

    General Manager 

 meno , priezvisko a funkcia osoby oprávnenej zastupovať právnickú osobu) 

                               (otlačok pečiatky, podpis)  

 


