
  

 

MESTO MICHALOVCE 
Stavebný úrad  

Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
 

Číslo: V-2017/42376-Pe                                  V Michalovciach dňa 11.1.2018 

Vybavuje 

Tel.: 

E-mail: 

Ing. Dana Petrová 

0566864274 

dana.petrova@msumi.sk 

   

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 

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 územnom 

konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 19.4.2017 

podal 

VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 

vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y 

Michalovce, Ul. Močarianska, rekonštrukcia vodovodu 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 662/1, register "E" parc. č. 9381/1 (Ostatná plocha) v 

katastrálnom území Michalovce, register "E" parc. č. 677/1 (Ostatná plocha), register "E" parc. č. 677/2 (Ostatná 

plocha), register "E" parc. č. 677/3 (Zastavaná plocha a nádvorie) v katastrálnom území Močarany, register "E" 

parc. č. 800/2, register "E" parc. č. 801/1 v katastrálnom území Pozdišovce. 

Popis stavby: 

- SO 01 – Vodovodné potrubie 

- v rámci rekonštrukcie verejného vodovodu je zásobné potrubie navrhnuté:  

potrubie - tLT DN 150 – 2456 m 

                     - tLT DN 100 – 1985 m 

              Armatúrna šachta – 1 ks 

              Vodovodné prípojky – 156 ks – celková dĺžka 410,0 m 

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 662/1, register "E" parc. č. 9381/1 v 

katastrálnom území Michalovce, register "E" parc. č. 677/1, 677/2, 677/3 v katastrálnom území Močarany, 

register "E" parc. č. 800/2, 801/1 v katastrálnom území Pozdišovce, ako je zakreslené na priloženom 

situačnom výkrese. 

2. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky ustanovené vyhláškou č. 369/2001 Zb. 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, zabezpečujúce užívanie stavieb osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

3. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné koordinovať trasu vodovodu s trasou plánovaného 

plynovodu, povoleného rozhodnutím Mesta Michalovce dňa 29.9.2017 pod č. V-2017/42614-Ha, tak aby 

boli potrubia uložené v jednej spoločnej ryhe, aby nedošlo k opakovanému rozkopaniu pozemkov pozdĺž 

Močarianskej ulice. 

4. Pri spracovaní projektu pre stavebné povolenie je  potrebné rešpektovať dohodnuté pripomienky mestského 

úradu vznesené na konaní uskutočnenom u a.s. VVS Michalovce dňa 16.12.2016: 

- pri uložení potrubia v asfaltovom chodníku je potrebné chodník vyasfaltovať v celej šírke podľa VZN 

Mestského zastupiteľstva Michalovce č. 186/2016 

- nové potrubie pod dláždeným chodníkom ukladať bezvýkopovou technológiou z dôvodu uloženia betónovej 

dosky pod chodníkom 
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5. Pre začatím výkopových prác je potrebné vykonať zameranie inžinierskych sietí verejného osvetlenia. 

6. Stavebník najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané 

v katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. 

7. Stavebník je povinný so SSC Bratislava ako so zástupcom vlastníka pozemku KN-E, p.č. 677/3 v k.ú. 

Močarany uzavrieť zmluvu o vecnom bremene so zabezpečením zápisu vecného bremena do časti C 

príslušného LV. 

8. Stavebník zabezpečí zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve súkromných osôb, najneskôr do 

kolaudácie predmetnej stavby. 

9. Pri spracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné rešpektovať pripomienky 

stanovené v stanovisku Slovenskej správy ciest Bratislava vydanom dňa 26.5.2017 pod č. 

SSC/6650/2017/2320/15916. 

10. Pri spracovaní projektu pre stavebné konanie je potrebné rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení 

a.s. VSD vydanom dňa 18.4.2017 pod č. 7695/2017. 

11. Pri spracovaní projektu pre stavebné povolenie je potrebné rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení 

a.s. SPP vydanom dňa 11.4.2017. 

12. Pri spracovaní projektu pre stavebné povolenie je potrebné dodržať podmienky v týchto stanoviskách:  

- Mesto Michalovce-cestný správny orgán vydané dňa 1.6.2017 pod č. V-2017/43162-Be 

- Okresný úrad Košice – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vydané  dňa 12.6.2017 pod č. 

OU-KE-OCDPK-2017 

- Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach – krajský dopravný inšpektorát vydané dňa 27.2.2017 

pod č. KRPZ-KE-KDI-70-091/2017. 

13. Pr spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné rešpektovať vyjadrenia: 

- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. vydané dňa 16.3.2017 pod č. 551/2017 

- ORANGE SLOVENSKO a.s. vydané dňa 14.3.2017 pod č. KE-0460/2017 

- Slovak Telekom a.s. vydané dňa 5.6.2017 pod č. 6611715425. 

Odôvodnenie: 

Dňa 19.4.2017 podal navrhovateľ návrh na územné rozhodnutie na umiestnenie horeuvedenej stavby. 

Pretože návrh nebol úplný a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre jej riadne a spoľahlivé 

posúdenie, bol navrhovateľ dňa 19.4.2017 vyzvaný na doplnenie návrhu a územné konanie bolo prerušené. 

Návrh bol doplnený dňa 5.12.2017 doručením oznámenia o verejnej vyhláške z Obce Pozdišovce. 

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 

a organizáciám.  K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 

deň 10.8.2017, o výsledku ktorého bol spísaný záznam. 

Stanoviská oznámili: 

VSD a.s.,  VVS a.s., SPP - distribúcia, a. s., Slovak Telekom, a. s., Orange Slovensko, a. s., UPC Broadband 

Slovakia, s. r. o., Slovenský vodohospodársky podnik š.p., RÚVZ, Okresný úrad Michalovce, odbor 

starostlivosti o ŽP, Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Krajský pamiatkový úrad Košice, 

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Krajské riaditeľstvo PZ SR-Krajský 

dopravný inšpektorát Košice, Mesto Michalovce-Cestný správny orgán, Slovenský pozemkový fond, TaZS 

Michalovce. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných 

osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia 

na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.  

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou 

pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 



Č.sp. V-2017/42376-Pe str. 3 

 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto 

rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Účastníci konania: 

- VVS a.s., Slovenský pozemkový fond Bratislava, Slovenská správa ciest, Mesto Michalovce - odbor HsM, 

Mariana Kráľová, Kristína Balintová, Ing. Viera Hancinová, Ján Lacik, Dušan Soták, Mária Sotáková, Anna 

Sotáková. 

 Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené. 

Upozornenie: 

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1, stavebného zákona platnosť tri roky od nadobudnutia právoplatnosti 

tohto rozhodnutia. Nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie 

predmetnej stavby. 

Toto rozhodnutie stráca platnosť dňom, keď stavebnému úradu bude doručené oznámenie navrhovateľa alebo 

jeho právneho nástupcu o tom, že upustil od zámeru, ku ktorému sa rozhodnutie vzťahuje. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Viliam Z A H O R Č Á K 

primátor mesta 

  

  

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

 

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

 

 

 

 

 

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 položky 

59 písm. a ods. 2  vo výške 100.00 € bol zaplatený. 
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Príloha pre navrhovateľa: 

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 

2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Bútkova 36, 817 47  Bratislava 

3. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava 

4. Mesto Michalovce - odbor HsM, Nám. Osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

5. Mariana Kráľová, Pozdišovce 353, 071 01  Pozdišovce 

6. Krisína Balintová, Nám. osloboditeľov 18, 071 01  Michalovce 

7. Ing. Viera Hancinová, Junácka 8, 040 00  Košice 

8. Ján Lacik, 86, 071 01  Suché 

9. Dušan Soták, Rázusova 6, 071 01  Michalovce 

10. Mária Sotáková, 322, 072 01  Pozdišovce 

11. Anna Sotáková, 322, 072 01  Pozdišivce 

  

dotknuté orgány 

12. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 

13. VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 

14. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 

15. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 

16. Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 08  Bratislava 

17. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01  Košice 

18. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55  Banská Štiavnica 

19. RÚVZ, S.Chalúpku 5, 071 01  Michalovce 

20. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01  Michalovce 

21. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01  Michalovce 

22. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01  Košice 

23. Okresný úrad Košice,odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 040 01 Košice 

24. Krajské riaditeľstvo PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, 041 02  Košice 

25. Mesto Michalovce, Cestný správny orgán, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 

26. Slovenský pozemkový fond, Špitálska 10, 071 01  Michalovce 

27. TaZS Michalovce, Partizánska 55, 071 01  Michalovce 

  

ostatní 

28. VVS a.s., Komenského 50, 042 48  Košice 

 

 

 


