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ROZHODNUTIE 
O POVOLENÍ 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"), preskúmal 
žiadosť o povolenie odstránenia stavby, ktorú dňa 22.1.2018 podal vlastník stavby 

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, 
ktorého zastupuje CASSTEL s.r.o. Košice, Ružová 29, 040 01  Košice 

(ďalej len "vlastník stavby"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 3 a § 90 stavebného zákona a § 25 
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e 

odstránenie stavby 

Základňová stanica a Rádioreléový bod Michalovce, Saleziiánov 4 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3817 v katastrálnom území Michalovce. 

 

Stavba obsahuje: 

- Anténne konštrukcie (3ks) osadené na strojovni výťahu 

- Kábelové žľaby umiestnené na streche strojovne výťahu 

- Elektrická NN prípojka 

 

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky: 

1. Stavba bude odstránená najneskôr do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
2. Vlastník stavby počas búracích prác je povinný zabezpečiť výkon prác v súlade s ustanoveniami zákona č. 

124/2006 Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. o minimálnych požiadavkách na stavenisko 
a vyhlášky č. 147/2013 Z. z.  

3. Vlastník stavby zabezpečí odstránenie stavby podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval . Ing. Ivan 
Petro - CASSTEL s.r.o Košice , Ružová 29, 040 01 Košice a v súlade s ustanoveniami § 42 vyhlášky č. 
532/2002 Z. z. 

4. Náklady na odstránenie stavby, náklady zabezpečovacích a vyvolaných prác znáša vlastník stavby 
a zodpovedá aj za prípadné škody vzniknuté na susedných stavbách alebo pozemku v zmysle § 89 
stavebného zákona.           

5. Stavebník je povinný nakladať so všetkým druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby v súlade 
so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a to najmä v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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6. Odstránenie stavby bude uskutočnené dodávateľsky. Dodávateľom bude CASSTEL s.r.o. Košice, Ružová 

29, 040 01  Košice . 

7. Po odstránení  telekomunikačnej stavby, bude  strojovňa výťahu v bytovom dome  M3, súp. č. 1282 
uvedená do pôvodného stavu.  

8. Pri odstraňovaní stavby dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Okresného úradu Michalovce – odbor 
starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-MI-OSZP-2018/004266-2 zo dňa 31.1.2018. 

 

Odôvodnenie: 

Dňa 22.1.2018 podal vlastník stavby žiadosť o povolenie odstránenia stavby; týmto dňom bolo začaté konanie 
o odstránení stavby. Pretože žiadosť nebola úplná a neboli doložené všetky podklady a stanoviská potrebné pre 
jej riadne a spoľahlivé posúdenie, bol stavebník vyzvaný na doplnenie svojho návrhu a konanie bolo prerušené. 
Návrh bol doplnený dňa 23.2.2018. 

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. 
Súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 27.3.2018, o výsledku ktorého bol 
spísaný záznam.  

Stanoviská (vyjadrenia) oznámili: 

- Okresného úradu Michalovce – odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-MI-OSZP-2018/004266-
2 zo dňa 31.1.2018. 

Stavebný úrad zabezpečil 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. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

Účastníci konania: 

- Slovak Telekom a.s., SVB - EMBYT 3, vlastníci bytov a nebytových priestorov bytový dom 

 Námietky účastníkov neboli v konaní vznesené. 

 

Upozornenie: 

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 § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 
podáva na mesto Michalovce - Mestský úrad v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa 
ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).  

 

 

 

 

Viliam Z A H O R Č Á K 
primátor mesta 
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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 

 

Poplatok: 

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 
62 písm. a ods. 2  vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 19.1.2018.. 

 

Doručí sa: 
1. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
2. CASSTEL s.r.o. Košice, Ružová 29, 040 01  Košice 
3. SVB - EMBYT 3, Saleziánov súp. č. 1282/4, 071 01  Michalovce 
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu M3, súp. č. 1282, Saleziánov 4 oboznámení verejnou 
vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli Mesta Michalovce, na el. tabuli Mesta Michalovce a prostredníctvom 
správcu bytového vyvesením na viditeľnom a dostupnom mieste v danom bytovom dome 

  
dotknuté orgány 
5. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01  Michalovce 

  
na vedomie 
6. Ing. Ivan Petro - CASSTEL s.r.o Košice , Ružová 29, 040 01 Košice 
 


