
 
 

MESTO MICHALOVCE 
Stavebný úrad  

Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
 

Číslo: V-2017/39227-Či  V Michalovciach 3.2.2017  
Vybavuje 
Tel.: 
E-mail: 

Ing. Vladimír Čižmár 
056/6864273 
vladimir.cizmar@msumi.sk 

   

 

 

OZNÁMENIE 
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁ VANIA 

 

Michajlo Michal, A. Kmeta 27, 071 01  Michalovce 

(ďalej len "stavebník") dňa 9.1.2017 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 

stavebné úpravy bytu č. 12 na 3.p. 
Michalovce, Jána Murgaša 25 

na pozemku register "C" parc. č. 3926 v katastrálnom území Michalovce. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné 
konanie. 

 

Stavba obsahuje: 

- realizácia otvoru v nosnej stene medzi existujúcou kuchyňou a obývacou izbou 

- zväčšenie otvoru v nosnej stene medzi existujúcou obývacou izbou a chodbou 

- zväčšenie otvoru v nosnej stene medzi existujúcou chodbou a izbou 

- realizácia nového hyg. jadra 
 

 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 
v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje 
na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 

22.2.2017 o 10:00 hodine 

so stretnutím pozvaných na mieste stavby. 

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, 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 (Mesto Michalovce, úradné dni: Po: 8.00-14.30, St: 9.00-16.30, Pi: 8.00-
14.00). 

 

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. 
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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 (doručenky) 
1. Michajlo Michal, A. Kmeta 27, 071 01  Michalovce 
2. Ing. Ján Bidlenčík, Na Vŕšku 2417/38, 093 02  Vranov nad Topľou 
3. Ing. Jozef Matta, Kamienka 185, Kamienka, 067 83  Kamenica Nad Cirochou 
4. INGEMA s.r.o.,, Hlivištia 23, 073 01  Sobrance 
5. Ing. arch. Jozef Hudák, Lipová 11, 071 01  Michalovce 
 

ostatní účastníci oboznámení verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Mesta Michalovce 
6. vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp. č. 1322 v Michalovciach 

  
dotknuté orgány 
7. COSSI management s.r.o., Nám. Osloboditeľov 1, 071 01  Michalovce 
8. Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestia slobody 1, 071 01  Michalovce 
 

 

 


