MESTO MICHALOVCE
Stavebný úrad
Nám. Osloboditeľov 30,071 01 Michalovce
Číslo:
Vybavuje
Tel.:
E-mail:

V Michalovciach 30.11.2016

V-20l5/02l80-Fu
Ing. Róbert Fiilek
056/6864273
robert.fulek@msumi.sk

ROZHODNUTIE
O NARIADENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY

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"), zistil, že stavba,
vlastníkom ktorej je
GeCom, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 6082/Al, 071 01 Michalovce
(ďalej len "vlastník stavby"), bola postavená bez stavebného povolenia 1 v rozpore so stavebným povolením / bez
písomného oznámenia stavebného úradu a na základe tohto zistenia podľa § 88 ods. 1 písm. b) a § 90 stavebného
zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
nariaďuje
vlastníkovi stavby odstránenie stavby
Dátova kabeláž v bytovom dome Vl, ul. Nad Laborcom 2, Michalovce
Michalovce, Nad Laborcom 2
(ďalej len "stavba") na pozemku parc. C KN č. 906/15 k.ú Stráňany.

Stavba obsahuje:
dátový kábel, skriňa optického rozvádzača, ukončenie dátovej kabeláže - zásuvka v byte, stožiar, prívodný
optický kábel

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1.

Stavba bude odstránená najneskôr do l roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

2.

Pre zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby sa určujú tieto podmienky:
a)

Dokumentácia musí byt' vypracovaná v zmysle vyhlášky č. 378/1992 Zb.

3.

Pred začatím búracích prác oznámiť stavebnému úradu, kto bude zabezpečovať odborné vedenie prác.

4.

Pri odstraňovaní stavby bude zabezpečená stabilita susedných stavieb, zaručené ich bezpečné užívanie a
premávka na priľahlých komunikáciách.

5.

Vlastník stavby odovzdá stavebnému úradu dokumentáciu stavby na účely evidencie a archivovania.

Odôvodnenie:
Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore
s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona pri stavbách, ktoré
treba ohlásiť. Vlastník stavby nedo!ožil doklady otom, že dodatočné povolenie tejto stavby nie je v rozpore s
verejným záujmom.
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Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných
osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.
Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní zistil, že nariadením odstránenia stavby nie sú ohrozené záujmy
chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Účastníci konania:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Michalovce byt, domu Vl, súp. číslo 1768, zastúpený Mgr.
Miroslava Pyšniaková
GeCom, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 6082/A1, 071 01 Michalovce,

zastúpený JUDr. Ján Mikuľák

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:
Náklady na odstránenie stavby znáša jej vlastník. Stavebný úrad môže rozhodnúť, že časť skutočných nákladov
na odstránenie stavby uhradí vlastník podľa miery svojej zodpovednosti za stav stavby a zvyšná časť sa uhradí
z prostriedkov na štátny stavebný príspevok (§ 89 ods. 1 stavebného zákona).
Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju
nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej
stavby, znáša vlastník tejto stavby (§ 89 ods. 2 stavebného zákona).

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 prostriedkovom.

tl~H~
primátor mesta

Toto oznámenie

Vyvesené dňa:

musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

1.1..!/;.....7!!I{..

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
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Doručí sa:
1. Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka, M. Gorkého 1, 071 O1 Michalovce
2. JUDr. Ján Mikul'ák, advokát, Františkánska 5,040 Ol Košice
Na vedomie:
3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Michalovce byt, domu Vl, súp. číslo 1768
4. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Továrenská
7,82855 P.O.BOX 4, Bratislava 24
5. Spoločenstvo vlastníkov bytov Vežiak, Nad Laborcom 2,071 01 Michalovce
6. GeCom, s.r.o., P.O.Hviezdoslava 6082/Al, 071 01 Michalovce

