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MESTO MICHALOVCE
Stavebný úrad
Nám. Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce
V-20l6/41739-Ha
Ing. Viliam Hakoš
056/6864278
viliam.hakos@msumi.sk

Číslo:
Vybavuje
Tel.:
E-mail:

V Michalovciach 22.7.2016

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
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 kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
ktorý dňa 14.6.2016 podal stavebník
OSBD Michalovce, Plynárenská 1, 071 01 Michalovce v zastúpení vlastníkov bytov a NP
bytového domu s.č. 3555, ul. Humenská cesta č. 13, 15, 17, 071 01 Michalovce
(ďalej len "navrhovatel"'), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
povol'uje

užívanie

stavby
Obnova obalových konštrukciií bytového domu A, ul. Humenská cesta č. 13,15,17, 071 01 Michalovce
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3066/15 v katastrálnom území Michalovce.
Stavba obsahuje:
Zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom weber.therm terranova s penovým
fasádnym polystyrénom hr. 100 mm v skladbe: lepiaca stierka weber.therm KPS, penový fasádny
polystyrém hr. 100mm, lepiaca stierka weber therm KPS s vtlačenou sklotextílnou mriežkou + plastové
rozperky, penetrácia podkladu, tenkovrstvá omietka weber.pas exclusive 2,Omm
Zateplenie obvodových stien v časti lodžii kontaktným zatepľovacím systémom weber.therm terranova so
šedým polystyrénom hr. 80 mm v skladbe: lepiaca stierka weber therm KPS, šedý polystyrén ( v časti pri
nároží smerom na hlavné priečelie v páse 300 mm použiť izolant hr. 20 -80 mm podľa skutočných
podmienok a v mieste osadenia konzol na sušenie prádla v ploche v ploche 300 x 1200 mm použiť
Styrofoam IB hr. 80 mm), lepiaca stierka weber.therm ,vtlačená sklotextilná mriežka + plastové rozperky,
penetrácia podkladu, tenkovrstvá omietka weber.pas exclusive 2,0 mm.
Úprava povrchov obvodových stien vstupného podlažia I.NP vrátane zádverí.
Zateplenie stropov vo vstupnom zádverí I.NP (spoločné priestory, vstupné haly).
Výmena okien v pivničných priestoroch.
Úprava závetrí pri zadných vstupoch v sekcii č. 13 prikotviť.
Úprava podláh závetria v časti hlavných vstupov.
Úprava časti okapového chodníka.
Demontáž, montáž a revízna správa k bleskozvodu.

Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:
l.

Stavbu užívať v zmysle požiarnych, hygienických a bezpečnostných

podmienok.
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Odôvodnenie:
Dňa 14.6.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie
uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

kolaudačného

rozhodnutia

na horeuvedenú

stavbu;

Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 31.8.2015 pod č.sp. V-2015/370003-Ha.
Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného

konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a

organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na
15.7.2016, ojeho výsledkoch bol spísaný záznam.
Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho
s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81
ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi
vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
Okresné riaditeľstvo Hasičského
008/2016 zo dňa 18.7.2016

a záchranného zboru v Michalovciach pod č. ORHZ - MII - 642 -

Okresný úrad v Michalovciach - odbor starostlivosti o žp. pod č. OU-MI-OSZP-2016/009629-2
14.7.2016
Inšpektorát práce Košice pod č. IPKE/IPKE_KaHIP/BEZ/2016/4852016/9810

zo dňa

zo dňa 6.7.2016

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.
Pri realizácii stavby došlo k zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Tieto
zmeny boli zakreslené do projektovej dokumentácie, predloženej pri kolaudačnom konaní. Zistené drobné
nedostatky na stavbe nebránia jej riadnemu a nerušenému užívaniu, preto bolo užívanie stavby povolené ešte
pred ich odstránením.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu
rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
OSBD Michalovce
Námietky účastníkov neboli v konaní vznesené.

Upozornenie:
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne 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.
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Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta(obce) na dobu 15 dní.

Vyvesené dňa:
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Zvesené dňa: ..

MESTO MICHALO \ICf
MESTSKÝ ÚRAD
ODBOR ORGANIZAČN'
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Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky
62a písm. g vo výške 250.00 € bol zaplatený dňa 14.6.2016.

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. OSBD Michalovce, Plynárenská 1,071 01 Michalovce
ostatní účastníci
2. oboznámený formou verejnej vyhlášky
dotknuté orgány
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Fraňa Kráľa 21,071 01 Michalovce
5. Inšpektorát práce, Masarykova 10,04001 Košice
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sama Chalúpku 5, 071 01 Michalovce
na vedomie
7. Jozef Vaľo, Masarykova 72, 071 01 Michalovce
8. RoBoKo s r.o., Hronocová 1,04001 Košice
9. ElautBauMont, s.r.o., Študentská 1440/3,06901
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