
 

 

MESTO MICHALOVCE 
Stavebný úrad  

Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
 

Číslo: V-2018/48448-Či  V Michalovciach 8.10.2018  

Vybavuje 

Tel.: 

E-mail: 

Ing. Vladimír Čižmár 

056/6864273 

vladimir.cizmar@msumi.sk 

   

 

 

 

OZNÁMENIE 

O VÝKONE ŠTÁTNEHO STAVEBNÉHO DOHĽADU 

 

Orgán štátneho stavebného dohľadu podľa § 99 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), 

v y z ý v a 

k účasti na výkon štátneho stavebného dohľadu pri miestnom zisťovaní dňa 

6.11.2018 o 10:30 hodine 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby. Účasť všetkých pozvaných je nutná. 

 

Výkon štátneho stavebného dohľadu podľa ustanovenia § 98 ods. 2 stavebného zákona bude uskutočnený na 

stavbe: 

Telekomunikačná stavba, 

 

ktorá je umiestnená na stavbe so súp. č. 1771 na ul. Nad Laborcom 8 v Michalovciach na pozemku register "C" 

parc. č. 1335/42 v katastrálnom území Stráňany. 

 

 

Poučenie: 

Stavebník, oprávnená osoba alebo právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní 

umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do 

stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať predpoklady pre výkon dohľadu. 

Priestupku sa dopustí ten, kto nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného dohľadu. Stavebný úrad uloží pokutu 

právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá nesplní výzvu orgánu štátneho stavebného 

dohľadu. 

 

 

 

 

Ing. Zdenko Vasiľ 

prednosta MsÚ 
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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. 

 

 

Doručí sa: 

účastníci (doručenky) 

1. GeCom s.r.o., P.O.Hviezdoslava 6082/A1, 071 01  Michalovce 

2. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu V4 so súp. č. 1771 na ul. Nad Laborcom 8 

v Michalovciach budú oboznámení o výkone štátneho stavebného dohľadu verejnou vyhláškou (na úradnej 

tabuli Mesta Michalovce, na el. úradnej tabuli Mesta Michalovce na www.michalovce.sk a prostredníctvo 

správcu bytového domu, ktorý zabezpečí vyvesenie tohto oznámenia na viditeľnom mieste v predmetnom 

bytovom dome) 

3. Domspráv s. r. o.  byty, teplo a iné služby, Štefánikova 44, 071 01  Michalovce 

 

 

 

http://www.michalovce.sk/

