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MESTO MICHALOVCE
Stavebný úrad

Nám. Osloboditeľov 30, 071 Ol Michalovce

MICHALOVCE
srdce zemplína

Číslo:
Vybavuje
Tel.:
E-mail:

V-2016/43221-Či
Ing. Vladimír Čižmár
056/6864273
vladimir.cizmar@msumi.sk

V Michalovciach 8.12.2016

ROZHODNUTIE
O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

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"), preskúmal
žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorú dňa 16.9.2016 podal

vlastnící bytov a nebytových priestorov bytového d, Michalovce,
ktorého zastupuje Spoločenstvo vlastníkov bytov, "TRI VEŽE" L3, Saleziánov 6, 071 01
Michalovce

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 68 stavebného zákona

povoľuje

zmenu stavby

rekonštrukčné práce, modernizácia a obnova bytového domu L3
Michalovce, Saleziánov 6

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 3815, 3818 v katastrálnom území Michalovce, v tomto
rozsahu:

sanácia a statické zabezpečenie dverných otvorov protipožiarnych dverí schodísk (26 ks), zasadacej
miestnosti na prízemí vo vstupnom vestibule (l ks) a sanácia a statické zabezpečenie výťahových dverí (26
ks)

statické zabezpečenie nadstavby bytového domu, vytvorenie oceľovej konštrukcie a vytvorenie novej
vyvýšenej železobetónovej atiky z dôvodu prekládky jestvujúceho stožiara antén

vytvorenie nových dverných a okenných otvorov v strojovni výťahov z hľadiska sfunkčnenia priestoru
nadstavby

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto d'alšie záväzné podmienky:

l. Zmena stavby bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú
vypracovala Tury S.r.o Ing. S. Tury, Južná trieda 93,040 Ol Košice a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia,
prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavba vrátane povolenej zmeny bude ukončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
tohto rozhodnutia.

3. Výškové osadenie stavby sa prevedie tak, aby sa nezmenili spádové pomery pozemku, stavba sa odvodní
smerom do pozemku, na ktorom sa bude realizovať tak, aby nedošlo ani pri výstavbe ani v budúcnosti ku
škodám a obmedzeniam na susedných pozemkoch.

4. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d, stavebného zákona, upravujúce požiadavky na uskutočňovanie
stavieb.

5. Stavenisko musí spÍňat' technické požiadavky v zmysle § 43i, ods. 3, stavebného zákona.
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6. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66, ods. 2, písm. H, stavebného zákona.

7. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v zmysle § 43, písm. f, stavebného zákona.

8. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu ukončenie stavby a požiadať stavebný úrad o vydanie
kolaudačného rozhodnutia so schváleným projektom a príslušnými dokladmi.

9. Stavby opatriť okapovými žľabmi zo strechy a dažďové vody zviesť vhodným spôsobom na vlastný
pozemok tak, aby nedošlo k zamákaniu vlastnej stavby a susedných pozemkov.

10. Pri realizácii stavby je potrebné počínať si tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnutel'nosti a
majetku. V prípade poškodenia tieto uviesť do pôvodného stavu.

ll. Povinnosť vlastníkov susedných nehnuteľností znášať vykonávanie niektorých prác z ich pozemkov alebo
stavieb: neukladajú sa.

12. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie
sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.

13. Podmienky stavebného povolenia Č. V-2015/48-Či zo dňa 8.7.2015 zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie:

Dňa 16.9.2016 podal stavebník žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením; týmto dňom bolo začaté stavebné
konanie. Zmena stavby sa dotýka stavby, na ktorú stavebný úrad vydal stavebné povolenie dňa 8.7.2015 pod
č.sp. V-20 15/48-Či.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým
orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym
zisťovaním na 13.10.2016, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hl'adísk uvedených v § 62
stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že
realizáciou zmeny alebo jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi
vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Projektová dokumentácia zmeny stavby spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v
priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby.
Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

vlastnící bytov a nebytových priestorov bytového d, Ing. Peter Hilčanský, Tury S.r.o Ing. S. Tury

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa zo zmenou stavby nezačne do doby
platnosti pôvodného stavebného povolenia.

So zmenou stavby nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

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
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primátor mesta

správnom konaní v znení neskorších predpisov toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

'v {Ij, ft, 7JJ1{
Vyvesene dna: . Zvesené dňa: .f!:. ../!.t...?!!.t!. .

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona Č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol
zaplatený do pokladne Mesta Michalovce.

Doručí sa:

účastníci (doručenky)
l. Spoločenstvo vlastníkov bytov, "TRI VEŽE" L3, Saleziánov 6, 071 Ol Michalovce
2. Ing. Peter Hilčanský, Konečná 5, 071 O l Michalovce
3. Tury s.r.o Ing. S. Tury, Južná trieda 93,040 Ol Košice

ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou
4. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp. číslom 1283 v Michalovciach

dotknuté orgány
5. ORHaZz, F.Kráľa 21,071 Ol Michalovce
6. TUV SUD Slovakia, s.r.o., pobočka Bratislava, Jašíková 6,821 03 Bratislava


