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STAVEBNÉ POVOLENIE 

 
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 31.5.2016 podal 

Michal Karaman, Timravy 3619/12, 071 01  Michalovce 

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona a § 4 a 
10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

s t a v e b n é   p o v o l e n i e 

v   s p o j e n o m   ú z e m n o m   a   s t a v e b n o m   k o n a n í  

v   o b n o v e n o m   k o n a n  í 

na stavbu 

TRUCK PUB 
Michalovce, Nad Laborcom 

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1250/47 v katastrálnom území Stráňany v zmysle 
geometrického plánu č. 35024780-139/2015 overeného Okresným úradom v Michalovciach, katastrálnym 
odborom pod č. G1-475/2015 zo dňa 04.9.2015. Prípojky na verejné rozvodné siete budú vedené po pozemku 
registra „C“ parc.č. 1250/1 v katastrálnom území Stráňany. 

 

Stavba obsahuje: 

- SO 01 TRUCK PUB - jednopodlažná nepodpivničená stavba o rozmeroch 9 x 10 m vo vyhotovení 
drevostavba založená na základovej betónovej doske. Objekt bude zastrešený jednoduchou pultovou 
strechou - výška stavby od bodu + 0,000 bude 4,50 m. Celkový obostavaný priestor stavby bude 260 m3. 
Stavba bude osadená vo vzdialenosti 18,0m od stavby na pozemku parc.č.1252/2 k.ú Stráňany a vo 
vzdialenosti 35,7 m od stavby BD na pozemku parc.č.1250/41 k.ú. Stráňany. Dispozičné riešenie – pub, 
sklad, WC personál, WC muži a WC ženy 

- SO 02 Prípojka vody – napojenie na verejný vodovod kolmo odbočkou a uzatváracím ventilom. 
Navrhovaná prípojka vody je z materiálu PE 32x3,0 dĺžky 11,5 m. Vodomer bude umiestnený 
v navrhovanej vodomernej šachte. 

- SO 03a - Elektrická NN prípojka – navrhovaná nová káblová prípojka napojená z existujúceho betónového 
Db stĺpa osadeného v blízkosti riešenej stavby, z existujúcej vzdušnej AlFe siete káblom NAYY-J 4x25, 
ktorý bude ukončený v navrhovanej plastovej prípojkovej skrini SPP 2 CD IV P0 osadenej na stĺpe vo výške 
2,5 m nad upraveným terénom 
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- SO 03b - Odberné zariadenie Zo skrine SPP bude kábel AYKY-J 4x16 vedený po telese stĺpa a pri prechode 

do zeme sa uloží do oceľovej ochrannej trubky s ukončením v rozvádzači merania RE osadenom  pri 
riešenom objekte 

- SO 04 - Pripojovací plynovod k distribučnej sieti – na jestvujúci STL plynovod d 225x12,8, p= 100 kPa 
vedený v zeleni sa napojí pripojovací plynovod, ktorý sa prevedie do skrinky. Pripojovací plynovod je 
navrhnutý z potrubia PE d 32x3,0 SDR 11 dĺžky 5,5 m. Napojenie prípojky sa prevedie pomocou 
navrtavacej armatúry DAA (Kit) d 225/d32 

- SO 05 - Prípojka kanalizácie – napojenie na verejnú kanalizáciu DN 1500. Potrubie prípojky ja navrhnuté 
z rúr PVC hrdlových D 200. Spád prípojky je 1%. Dĺžka prípojky je 37,0 m 

- Vykurovanie v objekte bude zabezpečené 1ks plynového kondenzačného kotla o min. tepelnom príkone 5,3 
kW a max.tepelnom príkone 29,6 kW – základný zdroj a doplnkový zdrojom – 1 ks teplovodný oceľový krb 
na biomasu, o tepelnom výkone 21 kW a celkovej  účinnosti 80%. 

 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 1250/1 v katastrálnom území Stráňany tak, ako je 
to zakreslené v situačnom výkrese v mierke 1:500, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. 

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval  
Ing.arch.Maroš Németh, Lipová 20, Michalovce a ktorá je prílohou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny 
nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 

3. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy povoľovanej stavby oprávneným subjektom. 

4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa  bezpečnosti práce a technických 
zariadení, predovšetkým vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku. 

5. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ktoré upravujú požiadavky na 
uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy. 

6. Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

7. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v spojenom územnom a stavebnom konaní 
podľa §75a, ods. 2, stavebného zákona zodpovedá stavebník. 

8. 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. 

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

10. Stavenisko musí spĺňať technické požiadavky v zmysle § 43i, ods. 3, stavebného zákona. 

11. Spôsob uskutočňovania stavby bude prostredníctvom zhotoviteľa, t.j. fyzickou osobou oprávnenou na 
vykonávanie stavebných prác. Zhotoviteľ stavby bude Ing.Dušan Posypanka, T.J.Moussona 2B, 
Michalovce, ktorý má na činnosť stavbyvedúceho platné oprávnenie e.č. 06596 vydané SKSI. 

12. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66, ods. 2, písm. H, stavebného zákona. 

13. 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. 

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

15. 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. 

16. Pred začatím výkopových prác vytýčiť verejné rozvodné siete a zabezpečiť ich ochranu. 
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17. Pri realizácii stavby je potrebné počínať si tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľnosti a 

majetku. V prípade poškodenia tieto uviesť do pôvodného stavu. 

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

19. Pred realizáciou prípojok na inžinierske siete, pri ktorých je potrebná podvrtávka komunikácie je stavebník 
povinný požiadať správcu komunikácie o súhlas k podvrtávke. 

20. Dodržať podmienky stanovené vyjadrením VVS a.s. Michalovce pod č. 50167/2016/O zo dňa 03.06.2016 

21. Dodržať podmienky stanovené vyjadrením VSD a.s. Michalovce pod č. 2473/2016/5100397667 zo dňa 
12.02.2016 

22. Dodržať podmienky stanovené v odbornom stanovisku TI Košice č.1749/3/2016 zo dňa 19.4.2016 

23. Dodržať podmienky stanovené v odbornom stanovisku TŰV Košice č.0514/40/16/GT/OS/R zo dňa 
4.4.2016 

24. Dodržať podmienky stanovené vyjadrením SPP a.s. Michalovce pod č. DPPRKE/1495/2016/Va  zo dňa 
29.03.2016 

25. Dodržať podmienky stanovené vyjadrením Slovak telekom a.s. pod č. 6611608917  zo dňa 06.04.2016 

26. Dodržať podmienky stanovené vyjadrením UPC Broadband Slovakia s r.o. Košice pod č. 453/2016 zo dňa 
29.03.2016 

27. Dodržať podmienky stanovené vyjadrením Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné 
prostredie pod č. OU-MI-OSZP_2016/5019-2 zo dňa 21.03.2016 

28. Dodržať podmienky stanovené vyjadrením Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné 
prostredie pod č. OU-MI-OSZP_2016/5022-2 zo dňa 29.03.2016 

29. Dodržať podmienky stanovené v záväznom stanovisku Mesta Michalovce pod č. 46487/2017 zo dňa 
05.12.2017 pre povolenie stavby z hľadiska ochrany ovzdušia. 

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

 

Odôvodnenie: 

Dňa 03.5.2016 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu. Uvedeným dňom bolo začaté 
spojené územné a stavebné konanie. Dňa 15.7.2016 bolo tunajším stavebným úradom vydané stavebné 
povolenie na predmetnú stavbu voči ktorému sa dňa 31.8.2016 odvolal účastník konania  Ing.Peter Pončák, Nad 
Laborcom 28, Michalovce. Dňa 15.12.2016 bolo tunajším úradom vydané rozhodnutie o obnove konania proti 
ktorému sa odvolal stavebník Karaman Michal, Timravy 12, Michalovce a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
12.5.2017. 

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 15.8.2017, o  výsledku ktorého bol spísaný záznam.  

Na miestnom šetrení boli účastníkmi konania – vlastníkmi bytového domu na Ul. Nad Laborcom 26,28,30 
Michalovce vznesené námietky, z ktorých vyplýva nesúhlas s povoľovanou stavbou a to z dôvodu: 

- rušenie nočného kľudu  a z dôvodu, že z druhej strany bytového domu existuje podobná prevádzka 

- zníženej viditeľnosti v zákrute  

- že navrhovaná stavba bude obsahovať aj zdroj tepla na tuhé palivo, z ktorého spaliny budú obmedzovať ich 
vlastníkov v užívaní bytového domu – konkrétne balkónov 

- obsadenia parkoviska zákazníkmi uvedenej prevádzky. 

Vzhľadom na vznesené námietky stavebný úrad konanie dňa 08.9.2017 prerušil a vyzval stavebníka, aby svoju 
žiadosť doplnil o: 

1. záväzné stanovisko OR PZ, ODI k umiestneniu predmetnej stavby 
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2. odborný posudok – imisno – prenosové posúdenie vplyvu predmetnej stavby na kvalitu ovzdušia ako aj 

záväzné stanovisko pre povolenie stavby z hľadiska ochrany ovzdušia 

3. prepočet miest pre parkovanie na existujúcom verejnom parkovisku nachádzajúcom sa priamo pri 
navrhovanej stavby vzhľadom na okolité prevádzky 

Po predložení vyššie uvedených dokladov, stavebný úrad v konaní pokračoval a oznámil účastníkom konania , 
ako aj dotknutým orgánom štátnej správy, že sa k doplnenému podaniu môžu vyjadriť v lehote do 7 dní odo dňa 
doručenia. V stanovenej lehote účastníci konania nenahliadli do nových podkladov rozhodnutia, ale dňa 
10.1.2018 bolo doručené vyjadrenie Radoslava Jacika, Nad Laborcom 26, Michalovce, v ktorom uvádza, že 
vlastníci BD Nad Laborcom 26, 28 a 30 aj naďalej nesúhlasia so stavebným povolením prevádzky Truck Pub na 
Ul. Nad Laborcom a zároveň chcú pripomenúť všetkým dotknutým orgánom, aby pri posudzovaní tohto 
konania brali do úvahy aj VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, ktoré bolo dňa 
30,10,2007 prijaté MsZ a podotýkajú, že Ulica Nad Laborcom sa v pláne nenachádza a preto sú proti akejkoľvej 
prevádzke v oblasti reštauračnej a pohostinskej činnosti. K tomuto  vyjadreniu je priložená aj mapu, ktorá je 
prílohou k VZN. 

Týmto námietkám stavebný úrad nevyhovel a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia  

 

 K vyššie uvedeným námietkám stavebný úrad uvádza:  

- V zmysle záväznej časti územného plánu sú vo funkčnom území bytových domov prípustné pre obsluhu 
územia slúžiace obchody, služby, stravovacie zariadenia a športové zariadenia. Čo sa týka rušenia nočného 
kľudu, prevádzkový poriadok jednotlivých prevádzok schvaľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
pri uvedení stavby do prevádzky so zreteľom na situovanie jednotlivých prevádzok. 

- Čo sa týka obavy zníženej viditeľnosti v zákrute, stavebník v konaní predložil záväzná stanovisko OR PZ 
v Michalovciach pod č. ORPZ-MI-ODI-40-094/2017 zo dňa 15.8.2017, v ktorom z hľadiska dopravnej 
situácie súhlasí s umiestnením navrhovanej stavby 

- Čo sa týka vykurovania stavby ako doplnkovým zdrojom – teplovodným oceľovým krbom na biomasu – 
tento bol posúdený odborným posudkom imisno – prenosové  posudzovanie stavby na kvalitu ovzdušia 
vypracovaným Ing. Viliamom Cvachom, PhD. a zároveň záväzným stanoviskom Mesta Michalovce pre 
povolenie stavby z hľadiska ochrany ovzdušia pod č. 46487/2017-Fe zo dňa 05.12.2017, ktorého 
podmienky boli zahrnuté do výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

- Čo sa týka obsadenia parkoviska pri bytovom dome zákazníkmi prevádzky. Stavba Truck Pub je navrhnutá 
v tesnej blízkosti existujúceho parkoviska slúžiaceho občianskej vybavenosti v danej lokalite. Parkovisko 
vyhradené pre bytový dom Nad Laborcom 26,28 a 30 Michalovce je z opačnej strany bytového domu pri 
vstupoch do bytového domu. Podobne ako v prípadoch ďalších BD v tejto lokalite. Parkovisko pri 
navrhovanej stavbe má kapacitu 15 parkovacích miest. Prevádzka budovy zdravotníckeho zariadenia si 
vyžaduje zabezpečenie 10 parkovacích miest a navrhovaná prevádzka vyžaduje potrebu 4 parkovacích 
miest. Z uvedeného vyplýva, že parkovanie pre navrhovaný objekt je postačujúce a nebude obmedzovať  
vlastníkov susedného bytového domu 

- Čo sa týka nesúhlasu umiestnenia akejkoľvej prevádzky v oblasti reštauračnej a pohostinskej činnosti na Ul. 
Nad Laborcom, Michalovce v zmysle VZN č.102 zo dňa 30.10.2007, stavebný úrad uvádza, že príloha č.1, 
ktorá je prílohou vyššie citovaného VZN vyznačuje územie centrálnej mestskej zóny. Predmetné VZN ale 
rieši aj iné územia ako CMZ a v § 6 ods. 2 vyššie uvedeného VZN je uvedené, že vo funkčnom využití 
obytnej zóny v zmysle ÚP uvedená prevádzková doba prevádzkární poskytujúcich pohostinské služby 
v rozmedzí od 7,00 hod. do  24,00 hod., v piatok a sobotu môže byť prevádzková doba len v rozmedzí od 
7,00 hod. do 02.00 hod. je povolená len prísluchová hudba. 

 

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37 a 
 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že 
jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na 
jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. 

Stanoviska oznámili: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okresný úrad Michalovce, odbor 
starostlivosti o ŽP, Orange Slovensko a.s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva,. Slovak Telekom a.s.,  SPP 
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- distribúcia, a. s., UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o, . Východoslovenská distribučná,  
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát. 

Nakoľko stanoviská niektorých dotknutých orgánov štátnej správy v priebehu konania stratili platnosť, stavebný 
úrad v oznámení o doplnení podania vyzval aj dotknuté orgány štátnej správy, aby sa k podkladom rozhodnutia 
vyjadrili. Nakoľko stavebnému úradu neboli predložené zmenené vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, 
stavebný úrad má za to, že podmienky uvedené v jednotlivých vyjadreniach ostávajú v platnosti. 

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných 
osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického 
vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. 

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Umiestnenie stavby je 
v súlade so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, 
ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

Účastníci konania: 

- Michal Karaman, Mesto  Michalovce, odbor hospodárenia s majetkom, Ostatní účastníci oboznámení 
verejnou vyhláškou 

 Námietkám účastníkov stavebný úrad nevyhovel z dôvodov uvedených v odôvodnení tohto rozhodnutia. 

 

Upozornenie: 

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. 

So stavbou 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 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 rozhodnutia 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  

 

 

 

 

 

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

Pečiatka, podpis 
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Príloha: 

- overená projektová dokumentácia 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 
1. Michal Karaman, Timravy 3619/12, 071 01  Michalovce 
2. Mesto  Michalovce, odbor hospodárenia s majetkom, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
3. Ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou – vlastníci bytového domu Nad Laborcom 26, 28 a 30 
Michalovce a vlastníci budovy zdravot. strediska na pozemku parc.č.1250/2 k.ú. Stráňany 

  
dotknuté orgány 
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21, 071 01  Michalovce 
5. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01  Michalovce 
6. Mesto Michalovce - Cestný správny orgán, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
7. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09  Bratislava 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01  Michalovce 
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
10. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 
11. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01  Košice 
12. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 
14. Okresné riaditeľstvo PZ SR, Okresný dopravný inšpektorát, Jána Hollého 46, 071 01  Michalovce 
15. Mesto Michalovce - Cestný správny orgán, Nám. osloboditeľov 30, 071 01  Michalovce 
 

 

 


