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

V-2017/41946-Fr
Ing. Helena Francúzová
056/6864172
helena.francuzova@msumi.sk

V Michalovciach 12.4.2017

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
Ing. Rudolf Huňady, Partizánska 3020/27, 071 01 Michalovce,
Ing. Marcela Huňadyová, Partizánska 3020/27, 071 01 Michalovce
(ďalej len "stavebník") dňa 5.4.2017 podal žiadosť o dodatočné povolenie stavby:
Záhradný domček
Michalovce, Partizánska č. 27
na pozemku register "C" parc. č. 1409 v katastrálnom území Stráňany. Uvedeným dňom bolo začaté konanie
o dodatočnom povolení stavby.
Stavba obsahuje:
Záhradný domček je jednopodlažný, nepodpivničený, o zastavanej ploche 52, 80 m2.
Stavba je založená na betónových základoch, betón tr. B 20, nosný systém je z tvárnic YTONG hr. 300
mm, strechu tvorí drevený krov s valbami, strešná krytina je zn. TONDACH.
Stavba je napojená na el. energiu z jestvujúceho rodinného domu.
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 súlade
s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov upovedomuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) stavebného
zákona a súčasne podľa § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

4. 05. 2017 o 9. 30 hodine
so stretnutím pozvaných na mieste stavby.
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky.
V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania. Účastníci
konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia pred dňom ústneho pojednávania (Mesto Michalovce,
úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).
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Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich
doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento 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) v lehote 15 dní.
Vyvesené dňa: ...........................................................

Zvesené dňa:.....................................................

Doručí sa:
účastníci (doručenky)
1. Ing. Rudolf Huňady, Partizánska 3020/27, 071 01 Michalovce
2. Ing. Marcela Huňadyová, Partizánska 3020/27, 071 01 Michalovce
3. Mesto Michalovce, Odbor hospodárenia s majetkom, Námestie osloboditeľov 1015/30, 071 01 Michalovce
4. Ing. arch. Eva Kutášová, Slavkovce 64, 072 17 Zemplínske Kopčany
ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou
5. vlastníci susedných nehnuteľností parcely registra „C“ č. 1450, 1451, 1456, 1457, 1461, 1462, 1408, k. ú.
Stráňany
dotknuté orgány
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce
7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

