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OZNÁMENIE 
O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA, O ZA ČATÍ SPOJENÉHO KONANIA 

A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 1015/30, 071 01  Michalovce 

(ďalej len "stavebník") dňa 22.10.2018 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Prístrešok pre kontajnerové stojisko - Ul. Moskovská, Minská 

na pozemku register "C" parc. č. 4659/1 v katastrálnom území Michalovce. Uvedeným dňom bolo začaté 
spojené územné a stavebné konanie. 

 

Stavba obsahuje: 
- Oceľové prístrešky sú navrhnuté za účelom ohradenia sídliskových kontajnerov od okolitého priestoru. 

Vstup do týchto prístreškov budú mať len obyvatelia ul. Moskovská a Minská (uloženie smeti) a obsluha 
t.j. pracovníci TaZS (vývoz smetí). Prístrešok č.1 a č.2 bude osadený na ulici Moskovská. Prístrešok č.3 
bude osadený na ulici Minská. Navrhovaný prístrešok č.1 a č.3 je prízemná stavba o pôdorysných 
rozmeroch 6,18 x 3,81 m. Navrhovaný prístrešok č.2 je prízemná stavba o pôdorysných rozmeroch 9,02 x 
4,81 m. Prístrešky sú navrhnuté s pultovou strechou vyspádovanou na zadnú stranu. Opláštenie prístreškov 
tvorí Kari sieť. Vstup do prístreškov je z čelnej strany, cez vstupnú posuvnú bránku. Prístrešky sú statický 
navrhnuté v pozdĺžnom nosnom systéme (nosné steny  čelná a zadná strana). Pri prístrešku č.1, sa využije 
existujúce kontajnerové stojisko, ktoré sa len upraví. Úprava spočíva v jeho predĺžení o 1,01 m v smere 
vstupu. Pre prístrešky č.2 a č.3, sa zrealizujú celkom nové kontajnerové stojiska. 

 

 Obec Kaluža, 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"), oznamuje 
podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním, podľa § 61 ods. 1 
stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie 
predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

26.11.2018 o 10:00 hodine 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby. 

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní, 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 (Obec Kaluža, 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 prejednávaní 
územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. 
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Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho 
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

 

Ing. Ján Čuchran 
starosta obce 

  

  

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. Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 1015/30, 071 01  Michalovce 
2. Ing. Vladimír Berdák, Nad Laborcom 8, 071 01  Michalovce 
3. Účastníkom konania sa doručí formou verejnej vyhlášky (na úradnej tabuli mesta Michalovce, na 
elektronickej tabuli mesta Michalovce www.michalovce.sk a vyvesenie v jednotlivých vchodoch bytového 
domu A4 súp. č. 3879 a A5 súp. č. 3880 zabezpečí správca bytového domu. 
- Vlastníci bytov a NP bytového domu A4 súp. č. 3879 – správca OSBD Michalovce 

- Vlastníci bytov a NP bytového domu A5 súp. č. 3880 – správca OSBD Michalovce 

  
dotknuté orgány 
4. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Hviezdoslavova 50, 071 01  Michalovce 
5. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice 
6. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44b, 825 11  Bratislava 
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Alvinczyho 14, 040 01  Košice 
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
9. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09  Bratislava 
10. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01  Michalovce 
11. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, Partizánska 55, 071 01  Michalovce 

  
na vedomie 
12. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o, Volgogradská 8921/13, 080 01  Prešov 
13. OSBD Michalovce, Plynárenská 1, 071 01  Michalovce 
 

 


