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Vec 

Zmeny a doplnky 2012 ÚPN mesta Prešov - doplnok k stanovisku podľa § 25 zákona 

č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 


Obvodný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného 
plánovania ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods.1 písm. a) bod 4 
zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie 
a o zmene a doplnení zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) obdržal opätovnú žiadosť od Mesta 
Prešov o preskúmanie a posúdenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán 
mesta Prešov, Zmeny a doplnky 2012" (d'alej len zmeny a doplnky 2012 ÚPN mesta 
Prešov) podľa § 31 a § 25 stavebného zákona, z dôvodu prijatého uznesenia Komisie 
Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, 
ktoré sa týka zapracovania pripomienky Občianskeho združenia Táborisko Prešov do 
záväznej časti územného plánu mesta. 

Na Krajský stavebný úrad v Prešove bola dňa 31.12.2012 podaná žiadosť 

o preskúmanie a posúdenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta 
Prešov, Zmeny a doplnky 2012". Z týchto podkladov vyplýva, že dňa 10.7.2012, v čase 
prerokovania predmetných zmien a doplnkov, bola podaná písomnou formou pripomienka 
Občianskeho združenia Táborisko Prešov v zastúpení Dušanom Dajčom. Podľa predloženého 
návrhu zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu boli pripomienky občianskeho 
združenia akceptované, regulatív RL B.3 bol upravený v súlade s podanými pripomienkami. 
Z regulatívu RL B.3 vyplýva, že na plochách určených pre bývaníe v rodinných domoch 
a málopodlažných bytových domoch v lokalite Táborisko musí byť v jednotlivých objektoch 
minimálne 75% podlažných plôch určených na bývanie čiže len 25 % plochy môže byť 
určených na inú prípustnú funkciu v danom území. Tento regulatív nepripúšťa zmenu účelu 
rodinného domu na mono funkčný objekt akejkoľvek občianskej vybavenosti a prevádzky. 

Na základe uznesenia č. 9/2013 zo dňa 9.4.2013 Komisie Mestského zastupiteľstva 
v Prešove pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie bol upravený text 
regulatívu RL B.3 záväznej časti a to v písm. d) ostatné podmienky sa dopÍňa d'al§ia 
odrážka v znení " zmena jestvujúcich domov na monofunkčné prevádzky občianskej 
vybavenosti, d'alšie prevádzky zdravotníckych. rdtauračných a ubytovacích zariadení 
je neprípustná" 
Nakoľko ide o pripomienku, ktorá bola podaná v čase prerokovania návrhu zmien a doplnkov 
územného plánu mesta ( 11.6.2012 - 11.7.2012) a doplnený text nemení obsahovú 
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stránku regulatívu RL B.3 touto zmenou nedôjde k zásadným principiálnym zmenám 
v procese prerokovania zmien a doplnkov, ktoré boli už tunajším úradom preskúmané, 
posúdené podľa § 25 stavebného zákona, sú dodržané všetky obsahové a procedurálne 
náležitosti dokumentu. 

Na základe vyššie uvedených skutočností Obvodný úrad Prešov, odbor výstavby 
a bytovej politiky trvá na stanovisku č.j. ObÚ-PO-OVBP-2013/32-577 zo dňa 31.1.2013 
s ponechaním textu regulatívu RL B.l ako bol prezentovaný v návrhu zmien a doplnkov 
ÚPN mesta, čiže doteraz platným znením a s doplnením textu v regulatíve RL B.3 v písm. d) 
ostatné podmienky v znení " zmena jestvujúcich domov na monofunkčné prevádzky 
občianskej vybavenosti, d'alšie prevádzky zdravotníckych, reštauračných a ubytovacích 
zariadení je neprípustná" 

Upozornenie! 

Mesto ako orgán územného plánovania môže schváliť len územnoplánovaci u 
dokumentáciu - záväznú časť a grafickú časť len v takom znení, ktoré bolo predložené 
tunajšiemu úradu na preskúmanie a posúdenie. Pokiaľ by došlo k schváleniu inej, pozmenenej 
územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú tunajší úrad nevydal stanovisko toto schválenie by 
bolo podľa § 25 stavebného zákona v celom rozsahu neplatné. 
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