
 

 

MESTO MICHALOVCE 
Stavebný úrad  

Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
 

Číslo: V-2020/53144-Št  V Michalovciach 19.5.2020  

Vybavuje 

Tel.: 

E-mail: 

Ing. Andrea Štafurová 

056/6864288 

andrea.stafurova@msumi.sk 

   

 

 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA 

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu A7-č.B, súpisné číslo 3503, ul Leningradská 2, 4, 

6, 071 01 Michalovce, ktorých zastupuje 

Spoločenstvo vlastníkov bytov „Východ“, ul. Leningradská 3503/2, 071 01 Michalovce 

(ďalej len "stavebník") dňa 21.4.2020 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

Obnova bytového domu 

 

na pozemku register "C" parc. č. 4659/23 v katastrálnom území Michalovce. Uvedeným dňom bolo začaté 

stavebné konanie. 

 

Stavba obsahuje: 

- Zateplenie priečelných aj štítových stien obvodového plášťa 

- Zateplenie lodžií  

- Zateplenie sokla 

- Zateplenie ostení, nadpraží a parapetov 

- Sanácia podláh lodžií 

- Nové hliníkové zábradlia lodžií s výplňou 

- Jednotné zasklenie horných častí lodžií 

 

 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"), 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 Keďže pomery staveniska sú stavebnému 

úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej 

stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 

7 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 na Mestskom úrade v Michalovciach, Nám. slobody 1. 

 

Dôležité upozornenie! 

Vzhľadom na vyhlásenie núdzového stavu, s ktorým súvisia aj opatrenia ústredných krízových orgánov 

a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, stavebný úrad poskytne projektovú dokumentáciu pre stavebné 
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povolenie so súhlasom spracovateľa projektovej dokumentácie a so súhlasom navrhovateľa všetkým 

účastníkom, ktorí o to požiadajú v elektronickej forme tj. vo formáte *.pdf súbor. Tieto opatrenia boli prijaté pre 

zamedzenie stretávania sa väčšieho počtu osôb. V prípade, že účastník konania nemá možnosť komunikácie 

prostredníctvom emailu (andrea.stafurova@msumi.sk), stavebný úrad poskytne k nahliadnutiu kompletný 

spisový materiál v zmysle správneho a stavebného zákona na stavebnom úrade, za podmienky, že si telefonicky  

(č.t. 0566864288) dohodne presný dátum a čas nahliadnutia s príslušným pracovníkom a za splnenia 

bezpečnostných podmienok (ochranné rúško, rukavice, vlastné pero). Nazeranie nemôže byť uskutočnené  

v prítomnosti inej osoby (právny zástupca, rodinný príslušníci a pod.) ale samostatne. Pri tomto konaní je 

potrebné rešpektovať prítomnosť dozorujúcich pracovníkov mestskej alebo štátnej polície (meranie teploty 

a povinná hygienizácia).    

 

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

www.michalovce.sk a prostredníctvom správcu bytového domu vyvesením na viditeľnom a dostupnom mieste 

v danom bytovom dome v jednotlivých vchodoch.  

1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu A7-č.B, súpisné číslo 3503, ul. Leningradská 2, 4, 6, 

Michalovce v zastúpení Spoločenstvo vlastníkov bytov „Východ“, ul. Leningradská 3503/2, 071 01 Michalovce 

2. Ing. Marta Tomková, T.D.LINE, s.r.o., Pražská 4, 040 11  Košice 

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

http://www.michalovce.sk/
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4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu A7, súpisné číslo 3504, ul. Leningradská 8, 10, 12, 

14, 16, 071 01 Michalovce 

  

dotknuté orgány 

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21, 071 01  Michalovce 

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

  

na vedomie 

7. BAUMAN stavby s.r.o., Lúčna č,2616/5, 066 01  Humenné 

8. Spoločenstvo vlastníkov bytov „Východ“, ul. Leningradská 3503/2, 071 01 Michalovce 

 

 

 

 


