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VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE
O nariadení obnovy konania

Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe
podnetu Ing. Pončáka Petra, Nad Laborcom 28, Michalovce

nariaďuje
v zmysle § 62 ods.1 písm.c), § 63 ods.1 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

obnovu konania
vo veci právoplatného rozhodnutia Č. V-2016/4123 l-Ka zo dňa 15.7.2016 právoplatného dňom 16.8.2016 na
stavbu TRUCK PUB Michalovce, Nad Laborcom (ďalej len "stavba") na pozemku register "C'' parc. Č.

1250/1 v katastrálnom území Stráňany. Prípojky na verejné rozvodné siete budú vedené po pozemku registra
"C" parc.č.12501l a pozemku registra "E" parc.č.94 14/2 v katastrálnom území Stráňany .

Odôvodnenie
Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"),
v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné
povolenie, ktorú dňa 3l.5.2016 podal Michal Karaman, Timravy 3619/12, 071 01 Michalovce (ďalej len
"stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydal podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 10 vyhlášky
Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona dňa 15.7.2016 stavebné
povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.8.2016 na stavbu: TRUCK PUB Michalovce, Nad Laborcom
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 1250/1 v katastrálnom území Stráňany. Prípojky na
verejné rozvodné siete budú vedené po pozemku registra "C" parc.č. 1250/ I a pozemku registra "E"
parc.č.9414/2 v katastrálnom území Stráňany. Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
ako aj stavebné povolenie na predmetnú stavbu boli vyvesené na úradnej tabuli Mesta Michalovce

Proti tomuto rozhodnutiu sa dňa 31.8.2016 odvolal účastník konania Ing.Peter Pončák, Nad Laborcom
28, Michalovce. Keďže stavebné povolenie v čase podania odvolania bolo právoplatné, stavebný úrad posúdil
odvolanie ako oneskorené a toto odstúpil na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. Okresný
úrad Košice po preskúmaní predmetného spisového materiálu zastal právny názor, že Ing.Pončák dostatočne
preukázal a odôvodnil splnenie podmienky na obnovu konania podľa ust. § 62 ods.1 písm. c) správneho
poriadku ako aj existenciu všeobecného záujmu na veci a preto navrhol, aby stavebný úrad ako vecne a miestne
príslušný prvostupňový správny orgán v zmysle ust. § 63 ods. 1 správneho poriadku nariadil obnovu konaina,
aby si účastníci konania mohli uplatniť ich práva a právom chránené záujmy uvedené v ust. § 33 správneho
poriadku.

Pred uplynutím lehoty na vydanie rozhodnutia, v ktorom prvostupňový orgán rozhodne o nariadení
obnovy konania, bol stavebnému úradu doručený dňa 21.11.2016 podnet Ing.Petra Pončáka, v ktorom uvádza,
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že stavebník stavbu nerealizuje v zmysle vydaného právoplatného stavebného povolenia. Stavebný úrad preto
nariadil na predmetnej stavbe výkon štátneho stavebného dohľadu na deň 08.12.2016. Na výkone ŠSD nebol
zistený rozpor skutočného vyhotovenia s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, a preto stavebný úrad
nezačal konanie v zmysle § 88 ods. l písm b) stavebného zákona.

Z vyššie uvedeného dôvodu správny orgán (Mesto Michalovce) rozhodol tak, ako je to uvedené vo
výroku rozhodnutia. Obnovou konania sa odstránia nedostatky a bude vydané nové meritórne rozhodnutie.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo
dňa doručenia na Mesto Michalovce. V zmysle § 70 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

m~A~
primátor mesta

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou jeho vyvesením na úradnej tabuli Mesta Michalovce po dobu
15 dní. Zároveň bude zverejnené na webovom sídle Mesta Michalovce www.michalovce.sk
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Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. Michal Karaman, Timravy 3619/12,071 01 Michalovce
2. Mesto Michalovce, odbor hospodárenia s majetkom, Nám. osloboditeľov 30, 071 Ol Michalovce
3. Ing.arch.Maroš Nemeth, Lipová 20, Michalovce
4. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou

dotknuté orgány
5.Ing.dušan Posypanka - COSSI, TJ.Moussona 2B, Michalovce
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21,07101 Michalovce
7. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody 1,071 Ol Michalovce
8. Mesto Michalovce - špeciálny stavebný úrad, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
9. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 Ol Michalovce
11. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 19 Bratislava
13. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14,04001 Košice
14. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,04291 Košice
15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Hviezdoslavova 50,071 Ol Michalovce


