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Návrh na zrušenie Zásad stanovujúcich podmienky 1;;;1 Vydanie: 1výstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí 
Mesto Prešov k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom. 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 27.6.2012 	 číslo: ......12012 

k návrhu na zrušenie Zásad stanovujúcich podmienky výstavby miestnych komunikácii 
a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

zrušuje 

a) 	Zásady stanovujúce podmienky výstavby miestnych komunikácii a inžinierskych sietí 
k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom, ktoré boli schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 364/2009 zo dňa 29.04.2009, 

b) 	uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 18112012 zo dňa 28.3.2012 v časti: 
"žiada 
prednostu MsÚ 
spracovať novelu Zásad stanovujúcich podmienky výstavby miestnych komunikácii a 
inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom, schválených 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 364/2009 zo dňa 29.4.2009. Termín: jún 
2012". 
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9 Návrh na zrušenie Zásad stanovujúcich podmienky 
výstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí Vydanie: 1 

k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom. Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Dňa 28.3.2012 bol Mestskému zastupiteľstvu v Prešove predložený materiál "Návrh na 

zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prešove". V rámci tohto materiálu bol, z dôvodu 

zmeny legislatívy, podaný návrh na zrušenie uznesenia MsZ Č. 364/2009 zo dňa 29.4.2009, 

ktorým boli schválené Zásady stanovujúce podmienky výstavby miestnych komunikácií 

a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom. 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesenie Č. 364/2009 nezrušilo a uznesením č. 

181/2012 požiadalo prednostu MsÚ spracovať novelu Zásad stanovujúcich podmienky výstavby 

miestnych komunikácií a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom. 

Po posúdení možnosti aktualizácie Zásad stanovujúcich podmienky výstavby miestnych 

komunikácií a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom oddelením 

manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ v Prešove opätovne predkladáme návrh na zrušenie 

uznesenia MsZ č. 364/2009, ktorým boli schválené Zásady stanovujúce podmienky výstavby 

miestnych komunikácií a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom. 
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Vydanie: 1 
Návrh na zrušenie Zásad stanovujúcich podmienky 1;;;1 Stranavýstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí 1/2
k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom. 

Mesto Prešov Výtlačok: 

Sekcia vnútornej správy, oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb MsÚ v Prešove 
posúdila možnosti aktualizácie Zásad stanovujúcich podmienky výstavby miestnych komunikácií 
a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom schválených uznesením 
MsZ Č. 364/2009 zo dňa 29.4.2009 a vypracovala toto stanovisko: 

Zadanie: 
Posúdenie možnosti aktualizácie Zásad stanovujúcich podmienky výstavby miestnych komunikácií 
a inžinierskych sietí k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom, ktoré boli schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 36412009 zo dňa 29.04.2009 a to v nadväznosti 
na zrušenie možnosti získania dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k rodinným domom od 
štátu. 

Právny stav: 

Podľa § 5 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení 

neskorších predpisov dotáciu na obstaranie technickej vybavenosti možno poskytnúť na: 

a) výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov, na 

ktorých obstaranie sa poskytla dotácia podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, 

b) výstavbu technickej vybavenosti pre zvýšenie sociálno-kultúrnej úrovne rómskej osady, 

c) kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej kúpu a užívanie nájomných bytov, na ktorých 

obstaranie sa poskytla dotácia podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu. 


Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z rozpočtu obce sa môžu 

poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a 10 na konkrétne úlohy a 

akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie 

inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o 

poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti 

na ich území. 


Podľa § 7 ods. 4 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právnickej osobe neuvedenej 

v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce 

alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom 


obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným 

nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo 

verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 


Stanovisko: 

Zásady stanovujúce podmienky výstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí k 

individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom (ďalej len "zásady") určujú podmienky, za 

ktorých poskytne mesto pomoc developerovi, pričom táto pomoc je podmienená schválením 

dotácie v prospech mesta od štátu. Zásady ustanovujú v písm. E) výšku poskytnutej dotácie na 

obstaranie technickej vybavenosti, ktorú možno poskytnúť. 

Zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších 

predpisov došlo k zrušeniu výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky zo 7. decembra 2006 č. V-1I2006 (oznámenie č. 642/2006 Z.z.) o poskytovaní dotácií na 

rozvoj bývania v znení výnosu z 28. novembra 2007 č. V-1I2007 (oznámenie č. 576/2007 Z.z.), 

výnosu z 15. júla 2008 č. V-1I2008 (oznámenie č. 275/2008 Z.z.) a výnosu z 21. novembra 2008 č. 


V-2/2008 (oznámenie č. 50712008 Z.z.). 



9 Návrh na zrušenie Zásad stanovujúcich podmienky Vydanie: 1 

výstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí 
Stranak individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom. Mesto Prešov 2/2 

Zrušením vyššie uvedených výnosov došlo k situácií, keď schválené Zásady stratili svoj účel 
najmä vo vzťahu k obstaraniu technickej vybavenosti k rodinným domom, pretože štát takúto 
dotáciu mestu už neposkytuje. 

V prípade, že Mesto Prešov chce poskytovať dotácie z vlastných zdrojov developerom, je 
nevyhnutné dodržať § 7 ods. 4 zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého 
môže mesto poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením 
mesta len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo 
verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti. 

Záver: Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že súčasne platné Zásady sú predpisom, 
podl'a ktorého nemožno z objektívnych dôvodov - vychádzajúc zo zmeny legislatívy 
postupovat', pričom ich aktualizácia s cieľom zachovania pôvodného účelu je nevvkonatel'ná. 
V prípade, že Mesto Prešov chce poskytovat' dotácie developerom z vlastných zdrojov, musí 
postupovat' v súlade § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Na základe vyššie uvedeného stanoviska oddelenia manažérstva kvality a právnych služieb 
MsÚ v Prešove navrhujeme zrušiť uznesenie MsZ Č. 364/2009 zo dňa 29.4.2009, ktorým boli 
schválené Zásady stanovujúce podmienky výstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí 
k individuálnej bytovej výstavbe a bytovým domom a v súvislosti s tým aj uznesenia MsZ Č. 
181/2012 v časti "žiada", ktorým MsZ požiadalo prednostu MsÚ spracovat' novelu Zásad 
stanovujúcich podmienky výstavby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí k individuálnej 
bytovej výstavbe a bytovým domom. 

Za predpokladu, že mesto Prešov bude chciet' podporit' fyzické alebo právnické osoby tým, 
že prevezme do svojej správy nimi vybudované komunikácie (už existujúce alebo budúce 
komunikácie), je potrebné vypracovat' principiálne iný materiál alebo dokument, v ktorom: 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky MsÚ v Prešove zadefinuje: 
technické parametre, aké má spíňať existujúca alebo budúca komunikácia (napr. minimálne 
šírkové parametre cestnej a pešej komunikácie, inžinierske siete, verejné osvetlenie a pod.), 
skutkový stav po ukončení stavby (napr. v rámci kolaudačného konania), 
iné požiadavky na stavebníka vyplývajúce z platnej legislatívy, územného plánu, prípadne 
iných platných dokumentov, 

Sekcia majetková a ekonomická MsÚ v Prešove zadefinuje 
finančné podmienky, za ktorých môže byť komunikácia a inžinierske siete odkúpené, resp. 
zaradené do majetku mesta (hodnota nehnuteľnosti, náklady na prevod majetku v katastri, 
v prípade potreby vypracovanie znaleckého posudku, geometrického zamerania a pod.), 
zoznam dokladov, ktoré je stavebník povinný predložiť, 
potrebné údaje pre vypracovanie zmluvy a zaevidovanie zmien v katastri, 
iné požiadavky na stavebníka, napr. minimálna záručná doba a pod. 
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