
MESTO   MICHALOVCE 
Stavebný úrad 

Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
-------------------------------------------------------------------------- 

Č.2016/42669-Pe                                                                                                   V Michalovciach dňa: 14.9.2016 

 
O Z N Á M E N I E 

o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa  § 61, ods. 4, 
zák.č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v 

platnom znení, verejnou vyhláškou. 

         Na žiadosť Ibole Urbancovej, J. Murgaša 65, Michalovce bolo na stavebnom úrade v 
Michalovciach dňa 22.8.2016 začaté stavebné konanie stavby: " Stavebné úpravy bytu č. 17, na 1. 
poschodí bytového domu H1 na Ul. J. Murgaša 65, Michalovce " povoľovanej  na pozemku parc.č. 
3908,  katastrálne územie Michalovce. 

Stavba obsahuje: 

Búracie práce: 

- vybúranie jestvujúceho umakartového jadra 

- vyrezanie dverného otvoru 800/2000 mm v železobetónovej priečnej nosnej stene hrúbky 150 mm medzi 
kuchyňou a spálňou (izba s loggiou) 

 

Účelom tohto riešenia je vytvoriť nový vstup do kuchyne cez izbu. Jestvujúca kúpeľňa sa zväčší o chodbičku 
kuchyne, čím sa pôvodný prístup do kuchyne zruší. 

 

Novovytvorené konštrukcie: 

- vymurovanie nových priečok kúpeľne a WC z ľahkých tvárnic Ytong hrúbky 75 a 100 mm. Poloha 
inštalačného jadra sa nemení 

- zamurovanie pôvodného dverného otvoru do kúpeľne 
 
Na prejednanie žiadosti stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na 
deň: 
 

4.10.2016 o 9,00 hod. 
so stretnutím na Mestskom úrade  v Michalovciach, Nám. slobody 1, č. dv. 274 

s pokračovaním na mieste stavby 
 

Účastníci konania môžu do 4.10.2016 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na Mestskom úrade v 
Michalovciach, Nám. slobody 1, č. dv. 274 a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom 
pojednávaní, inak sa na neprihliadne. 
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú 
moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. 
 
 
                                                                                                                    Ing. Zdenko  V A S I Ľ 
                                                                                                    prednosta MsÚ  

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

 

Vyvesené dňa: ..............................   Zvesené dňa: .................................... 
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