
 

 

MESTO MICHALOVCE 
Stavebný úrad  

Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
 

Číslo: V-2018/41132-Št 

V-2017/44942-Št 

 V Michalovciach 31.01.2018  

Vybavuje 

Tel.: 

E-mail: 

Ing. Andrea Štafurová 

056/6864288 

andrea.stafurova@msumi.sk 

   

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA  

 

János Csornej, 072 53  Záhor 270, 

ktorého zastupuje Ing. Marta Bruňanská, 072 31  Vinné 627 

(ďalej len "stavebník") dňa 4.9.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Rodinný dom a garáž Michalovce, Tehelné pole 

 

na pozemku register "C" parc. č. 1838/259 v katastrálnom území Michalovce. Uvedeným dňom bolo začaté 

stavebné konanie. 

 

Stavba obsahuje: 

Stavba je členená do týchto stavebných objektov: 

- SO - 01 Rodinný dom 

Zastavaná plocha - 175,50 m2 + terasa 24,90 m2 

Úžitková plocha - 112,85 m2 

Obytná plocha - 72,89 m2 

Obostavaný priestor - 930 m3 

Rodinný dom bude osadený na parcele č. 1838/259, k. ú. Michalovce. Dom bude jednopodlažný s 

valbovou strechou bez suterénu. 
 

- SO - 02 Garáž 

Zastavaná plocha - 39,20 m2 

Úžitková plocha - 32,00 m2 

Obostavaný priestor - 160 m3 

Garáž bude osadená na  parcele č. 1838/259, k. ú. Michalovce, v zadnej časti, s odstupom 2 m od 

susediacich pozemkov. Garáž bude s valbovou strechou, murovaná s napojením na elektrinu. Dažďové 

vody budú odvedené do kanalizácie.  
 

- SO - 03 Vodovodná prípojka 

- SO - 04 Kanalizačná prípojka 

- SO - 05 Plynová prípojka 

- SO - 06 Elektrické odberné zariadenie 

- SO - 07 Vjazd na pozemok 
  

 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, oznamuje v súlade s ustanovením § 61 

ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania.  

 

Dňa 30.01.2018 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručené podanie Okresného súdu Michalovce vo veci 

osvedčenia o dedičstve č. k.5D/1575/200429.06.2005 po neb. Ružene Morongovej.  
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Správny orgán šetrením tiež zistil: - zmenu bydliska pani Anny Vyskočovej, ktorá podľa LV č.10702 mala 

uvedenú adresu bydliska: Siladice, okr. Hlohovec 

  - neznámu adresu pani Ľudmily Bančejovej, ktorá podľa LV č.10702 mala 

uvedenú adresu bydliska: J.A.Komenského 2209/21, Trebišov 

 

Keďže v zmysle § 14 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov ste účastníkom tohto konania, týmto Vás o začatí konania v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomujeme. 

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky podať do 

15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány 

a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci 

konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Michalovce, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-

16.30, Pi: 8.00-14.00). 

 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich 

doplnenie.  

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní 

územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc 

toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

  

 

 

 

Ing. Zdenko Vasiľ 

prednosta MsÚ 

  

 

 

Toto oznámenie musí byť zverejnené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. 

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

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia: 
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Doručí sa: 

Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky. 

Účastníci oboznámení verejnou vyhláškou (na úradnej tabuli mesta Michalovce a na elektronickej úradnej tabuli 

www.michalovce.sk) 

 

1. Ľudmila Bančejová r. Bodnárová, nar. 30.03.1964 

 

Na vedomie 

2. František Morong, Zakarpatská č.173/11, 071 01  Michalovce 

3. Anna Vyskočová, Kuzmányho 12, 071 01 Michalovce 

4. Ing. Marta Bruňanská, 072 31  Vinné 627 

http://www.michalovce.sk/

