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Návrh1;;;1 Zmien a doplnkov 2013 	 Vydanie: 

Územného plánu mesta Prešov Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XLlII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 28.10.2013 	 číslo: .../2013 

k návrhu Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

1. 	 berie na vedomie 
a) 	 Správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta 

Prešov vypracovanú odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD 
Ing. arch. Katarínou Štofanovou, 

b) 	 výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta 
Prešov Obvodným úradom v Prešove, Odborom výstavby a bytovej politiky 
vyjadrenom v stanovisku Č. ObÚ-PO-OVBP-20131798-3381 zo dňa 22.8.2013; 

2. 	 s ch var uje 
a) Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok s návrhom na rozhodnutie 

o pripomienkach, vznesených v procese prerokovania návrhu Zmien a dopln
kov 2013 Územného plánu mesta Prešov, 

b) Zmeny 	 a doplnky 2013 Územného plánu mesta Prešov, vypracované 
Oddelením hlavného architekta mesta a úze,mného plánovania Mesta Prešov, 
hlavným spracovateľom Ing. arch. Vladimírom Ligusom; 

3. 	 žiada primátora mesta 
a) zabezpečiť spracovanie čistopisu Územného plánu mesta Prešov v znení 

Zmien a doplnkov 2013, 
b) 	 zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

v zmysle § 28 zákona Č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
Termín: 31.12.2013. 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
1:;1 

č••••/2013, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné 
Vydanie:

Mesto Prešov nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje , 
záväzná čast' Uzemného plánu mesta Prešov 

v znení Zmien a doplnkov 2012 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XLlII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 28.10.2013 číslo: ... /2013 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2013, ktorým sa mení 
a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlas...je 
záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

uznáša sa a schvar...je 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. . . ./2013, ktorým sa mení a doprňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 
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UZNESENIE 

zo 6. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 26.8.2013 číslo: 39/2013 

k návrhu Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov so žiadosťou o doplnenie 
materiálu o právne stanovisko k navrhovaným zmenám v Územnom pláne mesta Prešov, 

- návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. . . ./20 13, ktorým sa mení a dopÍňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 

a odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 
- návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov schválit', 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2013, ktorým sa mení a dopÍňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 schváliť. 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov :... 2. 09. 2013 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka MUDr. Peter Klein 

PhDr. Milan Laca 

MUDr. Vasiľ Janko 

F MsÚ/SP-01l2811 
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1:;1 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredieMesto Prešov 

UZNESENIE 

z 8. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 


pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


dňa: 06.08.2013 číslo: 22/2013 

k vyhodnoteniu pripomienok Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta 

Prešov 


Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 06.08.2013 číslo: 7/2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


berie na vedomie 

vyhodnotenie pripomienok Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 


a 
odporúča 


Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

Vyhodnotenie pripomienok Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

sch v á I iť. 


v' 
I'~

/ ' 

Ing. Marián Harčarík f,~) Ing. arch. Viktor Tkačík 


sekretár komisie predseda komisie 


i,tz~:7 J\ , PhD. 

;'~~r'!v~t:rrzaPlsm'c} 
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredieMesto Prešov 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiterstva v Prešove 


pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


dňa: 03.09.2013 číslo: 27/2013 

k návrhu Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 03.09.2013 číslo: 10/2013 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


berie na vedomie 
návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

a 

odporúča 
Mestskému zastupiterstvu v Prešove 

návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov schválit'. 


______-- L

I kJ14,/ 
Ing. Mariá Harčarík Ing. arch. Viktor Tkačík 

sekretár kom' . 
 predMkom iSii 

Ing. Rich~tarOVSký
overovatel' zápisnice 
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Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

prostredieMesto Prešov 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 


pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


dňa: 03.09.2013 číslo: 28/2013 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2013, ktorým sa 
mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná čast' Územného plánu mesta Prešov 2013 v znení Zmien 
a doplnkov 2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 03.09.2013 číslo: 11/2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie 


berie na vedomie 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č... ./2013, ktorým sa mení 
a doplr'ia Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časf Územného plánu mesta Prešov 2013 v znení Zmien a doplnkov 2012 
a 
odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č... ./2013, ktorým sa mení 
a dopfr'ia Všeobecne záväzné nariadenie mesta Pre'šov Č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná č ' ného plánu mesta Prešov 2013 v znení Zmien a doplnkov 2012 
schváliť. 

/ J \ r- 7tl1t1,1,'-; 
Ing. arch. Viktor Tkačík 
predsed komisie 
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OBVODNY'URAD PRESOV 
Odbor výstavby a bytovej politiky 

Námestie mieru č.3. 082 91 Prešov 

MESTO PRB OV 
Mestský Oradv PrešQve 8 • • 

Čfslo spisu: 
00410: 

2 
' 

.' 6,·08· 2013 
Z:-tal( II lehota 
UIOl&nia: 

Mesto Prešov 
primátor mesta 
Hlavnáč.73 
080 68 Prešov 

• • 
VIU list č/slo/zo dňa Nlkč/slo Vybavuje/linka Pre!ov 

TI2013/11714 , ObÚ-PO-OVBP-20 13n98-3381 Ing.Dobi8Šová Janka 22.08.2013 
OS 1/708 2344 

Vec 
Zmeny a doplnky 2013 ÚPN mesta Prešov - stanovisko podľa § 25 zákona č. 50/1976 Zb. 

, V znení neskorších predpisov 

Obvodný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky ako vecne a miestne 
príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 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. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (ďalej len fitavebný zákon), na ~ade žiadosti Mesta Prešov v zmysle § 
31 a § 25 ods. 4 stavebného zákona, preskúmal a posúdil podľa § 25 stavebného zákona návrh 
územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán mesta Prešov, Zmeny a doplnky 2013" júl 
2013 (d'alej len zmeriy a doplnky 2013 ÚPN mesta Prešov). 

Na základe preskúmania v zmysle § 25 ods.1 stavebného zákona konštatujeme, že: 

al návrh zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov, vypracovaný autorizovaným architektom 
Ing. arch. Vladimírom Ligusom, je v súlade so záväznou časťou Územného plánu VÚC 
Prešovského kraja schváleného uzn. č. 268/98 v znení neskorŠích zmien a doplnkov, 
ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN PSK č.412004 v znení VZN č. 1712009, ktorým 
sa mení Nariadenie vlády SR č. 679/2002 Z.z. a Nariadenie vlády SR č~ 216/1998 Z.z. 

bI obsah návrhu zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov je v súlade s ustanovením § 31 
stavebného zákona a § 17 vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o tízemnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii, a pri prerokovávaní a obstarávaní . sa postupovalo 
primerane podľa § 22 až 25 stavebného zákona a v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, 

CI návrh zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov je v súlade so zadávacím dokumentom a 
to ÚHZ schválenými uznesením č. 166/1993 zo dňa 30.8.1993, v ktorých sa vymedzili 
ciele a úlohy územného plánovania na území mesta, 

dl 	návrh zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov'je v súlade s rozsahom uvedeným vo 
vyhláške č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii, člení sa na textovú a grafickú časť, obsahuje smernú a záväznú časť, 

Telefón fax e-mail internet IČO 
++421IS1n082344 ++421-S1-7732663 dobiasovLjanka@po.ksu.sk www.vs.sk OOISI866 
++421IS1n082382 

http:www.vs.sk
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-2

el navrhované zmeny a doplnky 2013 ÚPN ~esta Prešoy k záväznej časti územného plánu 
mesta navrhované na vyhláseJ1ie všeobecným záväzným právnym predpisom sú v súlade s 
ustanovením § ľ3 ods.3 pfsm. b) stavebného zákona. 

Obvodný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky~ na základe výsledku 
preskúmania podľa § 25 ods. l stavebného zákona predloženého návrhu územnoplánovacej 
dokumentácie "Územný plán mesta Prešov, Zmeny a doplnky 2013" júl 2013, vydáva podl'a § 
25 od$.2 stavebného zákona 

súhlasné stanovisko 

na zmeny a doplnky v textovej ~asti (sprievodná správa - kapitola 1.3,3., 6.7.4,6.7.4.1., 
6.15. a závizná ~asť- regulatív RL 12.1 sa dopiňa o bod 13. Park Kalvária) a v grafickej 
~asti územného plánu mesta Prešov ( výkres Č. 2, 3, 6, 8). 

ZDÔVODNENIE : 

Obvodný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky obdržal žiadosť od Mesta 
Prešov, v zastúpení riaditeľom Sekcie stavebného úradu a urbanístiky, o preskúmanie návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie" Územný pláD. mesta Prešov, Zmeny a doplnky 2013" júl 
2013. 

K žiadosti na preskúnt'8nie návrhu zmien a doplnkov 2013 ÚPN me.s~a PreSov boli 
, doložené tieto podklady:' .. 
- informácia o procese obstarania zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov, 
- kópia preukazu o odbornej spôsobilosti osoby pre obstarávanie ÚPD (obstarávateľa), 

návrh zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov- textová a grafická časť, 

oznámenie o začati procesu obstarávania zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov, 

oznámenie o prerokovani zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov, 

vyjadrenia dožiadaných orgánov a organizácň, 


pripomienky verejnosti a právnických oSÔb, 

doklady, týkajúce sa procesu prerokovania zmien a doplnkov 2013ÚPN mesta Prešov, 

vyhodnotenie pripomienok, 

návrh YZN mesta Prešov, ktorým sa vyhlasujú zmeny a doplnky 2013 ÚPN mesta Prešov, 

informácia o procese obstarania zmien a doplnkov, 

kópia preukazu o odbornej spôsobilosti osoby pre obstarávanie ÚPD (obstarávateľa), 

návrh uznesenia o schváleni zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov. . 


Obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie Mesto Prešov ako orgán územného 
plánovania, na základe uzn. č. 36912013 zo dňa 6.5.2013 začalo s obstarávanim zmien 
a doplnkov 2013 územného plánu mesta Prešov. 

Zmeny a doplnky 2013 ÚPN mesta Prešov sú vypracované autorizovaným 
architektom Ing. arch. Vladimirom Ligusom, odborne spôsobilou osobou pre vybrané činnosti 
vo výstavbe podľa § 45 stavebného zákona 

Navrhované zmeny a doplnky riešia zmenu funkčnej plochy pozemkov parc. č. KN-C 
737012, 3 v kat. území Prešov z funkčnej plochy obytných plôch rodinných domov na plochy 
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urbanistickej zelene. Tieto plochy sú pričlenené k plochám urbanistickej zelene a vytvárajú 
hodnotný ucelený celok rekreačných a relaxačných plôch verejnej mestskej zelene. 
Podkladom pre túto zmenu bola urbanistická štúdia" Park Kalvária" vypracovaná v r.2006 fy 
minorplan Prešov. 

. Mesto zabezpečilo obstarávanie návrhu zmien a do{'lnkov 2013 ÚPN mesta Prešov 
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie UPD obcí podľa § 2a stavebného 
zákona Ing. arch. Katarínou Štofanovou ( reg. č. 212 ), zamestnankyňou Mestského úradu v 
Prešove. 

V rámci prípravných prác podľa §19b stavebného zákona boli obyvatelia mesta 
infonnovani o obstarávani zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov fonnou oznámenia zo 
dňa 14.05.2013, ktoré bolo zverejnené na verejnej tabuli mesta v lehote 15.05.2013 
31.05.2013 a v regionálnej tlači (Prešovské ECHO dňa 23.05.2013). 

Návrh zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov bol verejnosti oznámený spôsobom 
v mieste obvyklým a to vyvesením oznámenia č. BTI2013/8188 zo dňa 13.06.2013 na úradnej 
tabuli po dobu nie kratšiu ako 30 dní (vyvesené 14.06.2013 '-zvesené 15.07.2013). Dotknuté 
orgány štátnej správy, samosprávny kraj a dotknuté obce boli o prerokovaní zmien a doplnkov 
2013 ÚPN mesta Prešov upovedomené jednotlivo ako to ukladá § 22 stavebného zákona vid'. 
list č. BT/2013/8188 zo dňa 13.06.2013. Prerokovanie návrhu s oslovenými subjektami sa 
konalo dňa 25.06.2013 v zasadačke mestského úradu. 
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove vydal rozhodnutieč. 2013/2287-12663/ZM zo 
dňa 2.8.2013, že zmeny a doplnky 2013 územného plánu mesta Prešov ako strategický 
dokument na základe zisťovacieho konania podľa § 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyv9v na životné prostredie v znení neskofŠíchpredpisov sa nebude posudzovať. 

Pripomienky vznesené dotknutými orgánmi štátnej správy boli obstarávateľom 
dohodnuté a následne akceptované v súlade s predloženým vyhodnotením podaných 
pripomienok (viď. dokladová časť). 
Z dokladov predložených mestom tunajšiemu úradu Vyplýva, že v procese prerokovania 
návrhu zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov zo strany verejnosti, od JUDr. Michala 
Pimíka, Mgr. Tatiany Pimíkovej, PhD a JUDr. Jozefa Jaroščáka ako vlastníkov pozemkov 
par.č. KN-C 7370/2, 7370/3 v k. ú. Prešov, ktoré sú predmetom zmien a doplnkov, bola 
zaslaná pripomienka, v ktorej vyslovili svoj nesúhlas s navrhovanou zmenou funkčného 
využitia vyššie uvedených parciel. Mesto ako obstarávateľ územného plánu túto pppomienku 
v návrhu nezohľadnil a oznámil listom č.B/2013/11111 zo dňa 22.07.2013 dotknutým osobám 
v súlade s § 22 ods.7 stavebného zákona, že opätovné prerokovanie ich. pripomienky sa 
uskutoční dňa 2.8.2013 v budove Mestského úradu v prešove.~Dotknuté osoby sa nezúčastnili 
tohto prerokovania(viď. dokladová časť). 

Pri prerokovávaní sa postupovalo primerane podľa ~ 22 až § 25 stavebného zákona. 
Proces obstarania a prerokovania zmien a doplnkov 2013 UPN mesta Prešov je v súlade so 
stavebným zákonom a inými právnymi predpismi s týmto procesom súvisiacimi. Na tunajší 
úrad bol predložený návrh územnoplánovacej dokumentácie upravený so zapracovanými 
pripomienkami a stanoviskami v súlade s vyhodnotením pripomienok. 

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta obsahuje náležitosti určené § 17 
vyhlášky MŽP SR č. 5512001Z.z. o územnoplánovacich podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a člení sa na textovú časť a grafickú časť, obsahuje záväznú a smernú časť. 
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Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Prešov je v súlade so záväznou 

časťou Územného plánu VÚC Prešovského kraja schválenou uzn. č. 22812004 a vyhlásenou 

VZN Č. 412004 v znení zmeny schválenej um. Č. 58912009 a vyhlásenej VZN č. 1712009, 

ktorým sa mení Nariadenie vlády SR Č. 67912002 Z.z. v zneni neskorej zmeny a Nariadenie 

vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým bola vyhlásená záväzná časť územného plánu Veľkého 


územného celku Prešovského kraja schváleného um. Č. 268/1998 v znení neskorších zmien 

a doplnkov. . 


Návrh zmien a doplnkov 2013 územného plánu mesta Prešov predložený na tunajší 
úrad obsahuje aj návrh všeobecne záväzného právneho predpisu (VZN), ktorý je vypracovaný 
v súlade s § 13 stavebného zákona. 

Na základe preskúmania predloženej dokumentácie a podkladov pre posúdenie zmien 
a doplnkov tunajši úrad vydal vyššie uvedené stanovisko. 

Celá dokumentácia zmien a doplnkov územnopllÚ,l.9yacej dokumentácie musi byť 
uložená spolu s kompletnou pôvodnou schválenou územnoplánovacou dokumentáciou na 
stavebnom úrade a na obvodnom úrade v sídle kraja t.j. Obvodnom úrade Prešov, odbore 
výstavby a bytovej politiky, oddelení územného plánovania ako to ukladá §. 28 ods.3 
stavebného zákona a § 17 vyhlášky č. 5512001 Z.z .. 

Po prerokovani a schválení zmien a doplnkov v mestskom 'zastupiteľstve Vás žiadame 
o zaslanie príslušného VZN a kópie uznesenia,. ktorým došlo k schváleniu zmien a doplnkov 
2013 územného plánu mesta Prešov ako aj overenú textovú a grafickú časť.zmien a doplnkov 
v súlade s § 28 stavebného zákona. 

GbV0Ó'1:í úrad Prešov I ....Jom v\'stavby a bykvej 
Nám. Mieru 3 

tJ 0.81 92"Preš()" .. 

~aJJ.U~tJo 
Ing. Andrea Marcinková 

vedúca odboru 



Návrh 
Vydanie:';:;1 Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov bol vypracovaný na 
základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove Č. 369/2013 zo dňa 6.5.2013. Cieľom 
spracovania zmien a doplnkov je výlučne zmena funkčného využitia pozemkov parc. č. KNC 
7370/2 a 7370/3 k,ú. Prešov z obytnej plochy rodinných domov na pôvodnú funkciu verejnej 
a urbanistickej zelene. 

Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu mesta Prešov sú spracované v súlade 
s ustanoveniami zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov a Vyhláškou MŽP SR č.55/200l o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii. Tieto právne predpisy stanovujú rozsah, obsah aj postup 
spracovania, prerokovania a schvaľovania územného plánu ajeho zmien a doplnkov. 
Dodržanie uvedených právnych predpisov pri obstarávaní Zmien a doplnkov 2013 Územného 
plánu mesta Prešov je doložené stanoviskom Obvodného úradu v Prešove, Odboru výstavby 
a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania. 

S návrhom Zmien a doplnkov 2013 boli postupom v súlade s uvedeným zákonom 
oboznámené dotknuté orgány a organizácie, verejnosť, poslanci mestského zastupiteľstva 

a majitelia dotknutých pozemkov. Výsledky pripomienkového konania sú zahrnuté do 
konečného návrhu zmien a doplnkov. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č ..../2013, ktorým sa mení 
a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje Záväzná 
časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 bol v súlade s § 6 ods. 3 
zákona Č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na verejné 
pripomienkovanie v termíne od 6.9.2013 do 23.9.2013. V stanovenom termíne boli Mestu 
Prešov doručené dve pripomienky fyzických a právnických osôb, ktoré prerokovala 
a vyhodnotila Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre územný plán, výstavbu. 
dopravu a životné prostredie prijatím uznesenia Č. 3012013 zo dňa 1.10.2013. 

Zároveň je potrebné poznamenať, opierajúc sa o právne stanovisko Sekcie majetkovej 
a ekonomickej zo dňa 19.9.2013 pod Č. M/14074/2013/Br, že prijatím navrhovaného VZN, 
ktorým sa mení a dopÍňa VZN mesta Prešov Č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje Záväzná čast' 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 bez majetkoprávneho 
vysporiadania nehnuteľnosti, vzniká vysoké riziko súdneho sporu s hrozbou vzniku záväzku 
úhrady náhrady škody. 

Strana l/1 
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Mesto Prešov 

Správa o prerokovaní Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

(v zmysle §25 ods. l) písm. b) zákona č. 237/2000 Z.z. 


a § 15 ods. 1) písm. d) vyhlášky č .. 55/2001 Z,z.) 


1. 	Rozhodnutie o obstaraní Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

- Uznesenie MsZ v Prešove Č. 369/2013 bod 4. zo 6.5.2013 


2. Oznámenie Mesta Prešov občanom o obstaraní Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
mesta Prešov bolo zverejnené 


- na úradnej tabuli v termíne od 15.5.2013 do 31.5.2013 

- v médiách na území mesta 23.5.2013 /Prešovské ECHO/ 


3. Vypracovanie Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov v termíne do 
10.7.2013 

4. Vypracovanie Oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu 
mesta Prešov v termíne do 14.6.2013 

- doručenie Oznámenia o strategickom dokumente Obvodnému úradu ŽP v Prešove dňa 
24.6.2013 

- zverejnenie Oznámenia o strategickom dokumente 

- na úradnej tabuli v termíne od 11.7.2013 do 29.7.2013 

- v médiách na území mesta 18.7.2013 /Prešovské ECHO/ 


- rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Prešove Č. 2013/2287-12663/ZM zo dňa 2.8.2013, že 

strategický dokument Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu mesta Prešov sa nebude 

posudzovať podľa zákona Č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


5. 	Verejné prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 

v zmysle § 22 ods. 2,3,4 a 5 Stavebného zákona bolo zabezpečené nasledovne: 


- oznámenie a pozvánka o prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov adresované dotknutým obciam, dotknutým samosprávnym krajom, 

dotknutým orgánom, dotknutým právnickým osobám bolo zaslané písomne a jednotlivo 

14.6.2013 


- prezenčná listina z prerokovania dňa 25.6.2013 o 9,00 hod 

- oznámenie o prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov 


bolo zverejnené na úradnej tabuli MsÚ od 14.6.2013 do 15.7.2013 


6. 	Dotknuté orgány štátnej správy, obcí a správcov verejného technického vybavenia, ktoré boli 
povinné oznámit' svoje stanovisko k Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta 
Prešov do 30 dní odo dňa, kedy boli o ňom upovedomené a v určenej lehote sa nevyjadrili: 

- dotknuté orgány: 
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, Odbor štátnej správy starostlivosti o životné 
prostredie obvodu, Nám. mieru 2,080 Ol Prešov 
Obvodný pozemkový úrad v Prešove, Masarykova 10, 08001 Prešov 
Obvodný pozemkový úrad v Prešove, Odbor prvostupňového rozhodovania OPÚ v Prešove, 
Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 
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Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, Nám. mieru 2,080 Ol 
Prešov 
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií s územnou pôsobnosťou v okresoch Prešov a Sabinov, Nám. 
mieru 2, 080 O l Prešov 
Obvodný lesný úrad v Prešove, Masarykova 10, 080 O l Prešov 
Obvodný úrad v Prešove, Odbor školstva, Tarasa Ševčenka 11,080 Ol Prešov 
Obvodný úrad v Prešove, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 ol 
Prešov 
Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 041 57 Košice 
Slovenský pozemkový fond, Keratsínske nám. 1, 080 O1 Prešov 
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, Komenského 
39/A,040 01 Košice 
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Štefánikova 60,04001 Košice 
Slovenský vodohospodársky podnik, Š.p. Banská Štiavnica, Závod Povodie Hornádu 
a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 Košice 

- dotknuté právnické osoby: 

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31,04291 Košice 

Slovak Telecom, a.s., Poštová 18,04001 Košice 

Slovenská správa ciest, IVaSe, Kasárenskénámestie 4, 040 ol Košice 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Nám. mládeže 3 , 080 01 Prešov 


- dotknuté obce a dotknuté samosprávne kraje: 

Mesto Veľký Šariš, Nám. sv. Jakuba l, Veľký Šariš 

Obec Malý Šariš, Malý Šariš 104,08001 Prešov 

Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, 080 06 Prešov Ľubotice 

Obec Haniska, Bajzova 14, 080 ol Prešov 

Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168,08005 Prešov - Solivar 

Obec Petrovany, Petrovany 317, 08253 Petrovany 

Obec Záborské, Záborské 39, 082 53 Petrovany 

Obec Dulová Ves, Dulova Ves 18, 082 52 Kokošovce 

Obec Vyšná Šebastová, Vyšná Šebastová 157,08006 Prešov 6 

Obec Kapušany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany 

Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, 082 16 Fintice 

Obec Župčany, Župčany 59, 080 01 Prešov . 

Obec Bzenov, Bzenov 38, 08242 Bzenov 


7. 	Dotknuté orgány štátnej správy, obd a správcov verejného technického vybavenia, ktorí 
oznámili svoje stanovisko k Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov: 

- dotknuté orgány: 
Obvodný úrad v Prešove, OVBP, odd. územného plánovania, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov 
Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, Odbor ochrany prírody, vybraných zložiek 
životného prostredia aodvoladch konaní kraja, Nám. mieru 2,08001 Prešov 
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,08001 Prešov 
Obvodný lesný úrad v Prešove, Odbor lesného hospodárstva a poľovníctva, Nám. mieru 2, 
08001 Prešov 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 
080 O 1 Prešov 
Regionálna veterinárna správa Prešov, Levočská 112,08001 Prešov 
Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
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Štátna ochrana prírody SR, RCOP, Hlavná 93, 080 01 Prešov 
- dotknuté právnické osoby: 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice 

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Moldavská 12, 040 11 Košice 


- dotknuté obce a dotknuté samosprávne kraje: 

Prešovský samosprávny kraj, Úrad PSK, Nám. mieru 2,08001 Prešov 

Mesto Prešov, poslanci MSZ. výbor mestskej časti Č. 1 


- verejnos.ť 


Mgr. Eva Semanová, 19. januára 18, Prešov 

Andrea Turčanová, Magurská 12, Prešov 

Robert Lunter, Horárska 60, Prešov 

Ján Mačej, Ďumbierska 20, Prešov 

Lenka Lpachová, Petofiho 16, Prešov 

Viera Lunterová, Horárska 60, Prešov 

Richard Lunter, Horárska 60, Prešov 

Juraj Juričko, 17. novembra 190, Prešov 

Tomáš Jeleň, Matice slovenskej 10, Prešov 

Ivana Borodáčová, Sabinovská 23, Prešov 

Ing. Marko Lunter, Horárska 60, Prešov 

Anton Kmec, Pod Kamennou baňou 73, Prešov 

Ľubomír Dvorský, Požiarnická 18, Prešov 

J. Bemát a Jozef Bemát, Daletice 26,08263 Sabinov 
Milan Seman, 19. januára 18, Prešov 
Jakub Semanič, Mukačevská 25, Prešov 
Martin Štrbák, Botanická 4, Prešov + 29 občanov 
JUDr. Michal Pimík, Kpt. Nálepku 398/63 Medzilaborce, doc. Mgr. Tatiana Pimíková, Kpt. 
Nálepku 398/63, Medzilaborce, JUDr. Jozef Jaroščák, Tehelná 49, Bardejov 
Edita Nad'ová, Pavlovičovo nám. 37, Prešov 
Radoslav Nad', Pavlovičovo nám. 37, Prešov 
Ivan Nad', Pavlovičovo nám. 37, Prešov 
Alžbeta Čavojská, Krivánska 30, 974 11 B. Bystrica 
Ing. arch. Stanislav Dučaj, Petofiho 14, Prešov 
Ing. Stanislav Bachinger, Petofiho 6, Prešov - rada seniorov 
Petičný výbor, petícia PET-IO-2013, zast. František Herkeľ, Petofiho 12, Prešov + 126 
občanov 

Martin Kováč, Pavlovičovo nám. 37, Prešov 
Mariana Kováčová, Pavlovičovo nám. 37, Prešov 

8. 	Znovu prerokovanie neakceptovaných stanovísk a písomných pripomienok v zmysle § 22 ods. 
7 Stavebného zákona, s tými, ktorí ich uplatnili, bolo zabezpečené nasledovne: 

- pozvánka adresovaná občanom, ktorých pripomienka nebola akceptovaná zaslaná 
písomne ajednotli vo 22.7.2013 

- prezenčná listina zo znovu prerokovania dňa 2.8.2013 
- vzhľadom na neúčasť pozvaných záznam zo znovu prerokovania nebol vyhotovený. 

Spracovala: Ing. arch. Katarína Štofanová ŕJf-1 
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Zmeny a doplnky 2013 územného plánu mesta Prešov 

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k Návrhu zmien a doplnkov 2013 územného plánu mesta Prešov 

s návrhom na rozhodnutie o pripomienkach 


Izverejnenie a verejné prerokovanie v termíne od 14.6.2013 do 15.7.2013/ 


P.č. Autor a obsah stanoviska, pripomienky Návrh rozhodnutia so 
zdôvodnením 

l. Dotknuté orgány 
1.1 	 Obvodný úrad v Prešove, OVBP, odd. územného plánovania, 

Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
Obvodný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, 
oddelenie územného plánovania ako vecne a miestne príslušný 
orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 4 ods. l písm. a) bod 3 
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 apodľa §-u 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon) vydáva pre dokument 
"Územný plán mesta Prešov, Zmeny a doplnky 2013" vypracova
ný Mestom Prešov, oddelením hlavného architekta mesta Prešov 
a územného plánovania s hlavným riešiteľom autorizovaným 
architektom Ing. arch. Vladimírom Ligusom nasledovné stano
visko. 
Základným princípom spracovania zmien a doplnkov územnoplá
novacej dokumentácie a spôsobu ich spracovania je ich 
prehľadnosť a potreba vytvorenia komplexnej, ucelenej schválenej 
ÚPD so všetkými jej zmenami a doplnkami, preto je potrebné 
predložený návrh upraviť o tieto pripomienky: 
Sprievodná správa Zmeny a doplnky 2013. 
- doplniť bod 1.2 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré sú - akceptované 
predmetom riešenia o opodstatnenie a cieľ riešenia tejto zmeny, 
pretože doposiaľ v územnom pláne nie je toto územie ani priľahlé 
územie okrem Kolmanovej záhrady špecifikované ako cenné 
územie mesta a to ani na miestnej úrovni ako územie systému 
ekologickej stability, 
- doplniť bod 1.4 Zoznam použitých podkladov o urbanistickú - akceptované 
štúdiu uvedenú v bode 3.1 ako územnoplánovaci podklad, 
- doplniť do bodu 3.1 Základná urbanistická koncepcia navrho- - akceptované 
vaného riešenia celú koncepciu riešenia územia včetne pozemkov, 
ktorých sa zmena priamo dotýka. 
Návrh zmien a doplnkov textovej časti územného plánu 
- upraviť v bodoch a)- c) označenie zmeny v bode 1.1 na bod 1.3, - akceptované 
- doplniť zmeny v pôvodnej sprievodnej správe v bode 1.4.4 údaj - akceptované 
o predpokladanom zábere pôdneho fondu a doplniť do kapitoly 6. 
pojem urbanistická zeleň, 
- v pôvodnej sprievodnej správe je verejná zeleň špecifikovaná - akceptované 
v bode 6.7.4 kde je uvedené, že verejnou zeleňou je upravený 
priestor v okrsku kde je umiestnená budova nadokrskového 
významu a v tomto prípade sa nejedná o zmenu plochy, ktorá 
priamo súviSÍ s budovou nadokrskového významu, preto je 
potrebné prehodnotiť verejnoprospešný charakter len pozemkov 
týkajúcich sa tejto zmeny, nakoľko doposiaľ ani susedné pozemky 
určené ako urbanistická zeleň nemajú verejnoprospešný charakter. 
Návrh zmien a doplnkov záväznej časti územného plánu 
- vypustiť zo zoznamu VPS environmentálnu stavbu plochu - akceptované, doplnené okolité 
urbanistickej zelene pozostávajúcej z pozemkov parc.č. KN-C . plochy urbanistickej zelene podľa 

l
, 7370/2,3 v kat. Ú. P,,'ov ako p"ková plocha oakol'ko táto plocha IU'.š Park Kalvária - Prešov do 
je len pričlenená k ploche urbanistickej zelene, ktoré nie je VPS. VPS stavieb 
Grafická časť 

------------~------~ 



- v legende upraviť označenie plochy urbanistickej zelene "stav" 
podľa pôvodnej dokumentácie. 

1i Toto stanovisko nenahrádza stanovisko v zmysle § 25 stavebného 
. zákona. Pokial' by došlo k schváleniu zmeny územného plánu obce 

bez stanoviska tunajšieho úradu v zmysle §25 stavebného zákona, 
schválenie by bolo v celom rozsahu neplatné. 

1.2 	 Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, Odbor ochrany 
prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacich 
konaní kraja, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov 
Obvodný úrad životného prostredia Prešov, odbor ochrany prírody, 
vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja 
(ďalej len "obvodný úrad v sídle kraja") ako príslušný orgán 
štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 67 písm. g) 
zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskoršfch predpisov dáva k návrhu zmien a doplnkov ÚPN mesta 
Prešov podľa § 9 ods. 1 plsm. a) zákona Č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej 
len zákon "OPaK") nasledovné vyjadrenie. 
Predložená dokumentácia "Územný plán mesta Prešov, Zmeny 
a doplnky 2013" bola vypracovaná v júni 2013, spracovateľ 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania MsÚ 
Prešov. 
Územno-plánovacia dokumentácia rieši pozemky parcely KN-C 
Č. 7370/2 a 7370/3 k.ú. Prešov, v zastavanom území mesta. 
Predmetné parcely sa nachádzajú na Botanickej ulici, medzi 
historickou Kolmanovou záhradou, plochou Ekocentra a zástavbou 
rodinných domov. V platnom ÚPN mesta Prešov sú predmetné 
parcely navrhované na výstavbu rodinných domov a predložené 
zmeny a doplnky ÚPN navrhujú na predmetných parcelách plochu 
urbanistickej zelene parkovú plochu. 
Zmenami a doplnkami ÚPN dotknuté pozemky sú územím, pre 
ktoré platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona OPaK a nie sú 
súčasťou území NATURA 2000. 
Na základe oboznámenia sa s návrhom riešenia zmien a doplnkov 
ÚPN mesta Prešov a vychádzajúc zo stanoviska ŠOP SR, RCOP 
v Prešove (822/2013) z hľadiska záujmov ochrany prírody 
a krajiny, k navrhovaným Zmenám a doplnkom 2013 UPN mesta 
Prešov, obvodný úrad v sídle kraja nemá pripomienky. 
Upozorňujeme, že toto vyjadrenie vydané podľa § 9 ods. 1 písm. a) 
zákona OPaK nenahrádza iné vyjadrenia, stanoviská a rozhodnutia 
podľa zákona OPaK /napr. vyjadrenie k územnému rozhodnutiu 
podľa § 9 ods. 1 písm. b), vyjadrenie k stavebnému povoleniu 
podľa § 9 ods. 1 písm. c), súhlas na výrub drevín podľa § 47 
a pod.!. Rovnako toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy 

• a rozhodnutia otrebné odľa in 'ch rávn ch red isov. 
1.3 	 Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, Odbor štátnej 

správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, Námestie 
mieru 2, 080 01 Prešov 

1.4 	 Obvodný pozemkový úrad v Prešove, Masarykova 10,08001 
Prešov 

1.5 	 Obvodný pozemkový úrad v Prešove, Odbor prvostupňového 
rozhodovania OPÚ v Prešove, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov 

1.6 	 Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,08001 Prešov 
Mesto Prešov oznámilo prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 
2013 územného plánu mesta. Návrh zmien spracovalo Mesto 
Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta Prešova ÚP, Ing. 
arch. Vladimir Ligus, v júni 2013. 
Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § II odsek 2 písmeno b) 
a e) zákona Č. 4912002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, 
v znení neskorších red isov ďale' len" amiatko . zákon") ako 

- akceptované 

- vzaté na vedomie 

- vzaté na vedomie 

- vzaté na vedomie 

Nevyjadrili sa 

Nevyjadrili sa 

Nevyjadrili sa 



vecne a podľa § 9 odseku 5 miestne príslušný správny orgán na 

úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a 

archeologických nálezísk v súlade s ustanovením § 29 pamiatko

vého zákona, po posúdení Návrhu zmien a doplnkov 2013 

Územného plánu mesta Prešov, vydáva nasledujúce stanovisko: 

Navrhovaná zmena Územného plánu mesta Prešov sa týka územia 

a rieši: 

l. 	Riešeným územím sú pozemky parc. Č. KNC 7370/2 a 7370/3 

v k.ú. Prešov, nachádzajúce sa na Botanickej ulici, medzi 

historickou Kolmanovou záhradou, Ekocentrom a skupinou 

rodinných domov Botanická 1,3,4,6,8,10,16, a 18. Zmena spočíva 


v zmene funkčného využitia riešeného územia z navrhovanej 

obytnej plochy rodinných domov na plochu urbanistickej zelene. 


S predloženým Návrhom zmien a doplnkov 2013 Územného plánu - vzaté na vedomie 
mesta Prešov Krajský pamiatkový úrad Prešov súhlasí bez 
pripomienok, keďže na riešenom území nie sú dotknuté záujmy 
ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk. 
V zmysle § 27 odsek 4, písmeno b) zákona č.5011976 Zb. doruči - vzaté na vedomie 
mesto Krajskému pamiatkovému úradu Prešov záväznú časť 

územnop lánovacei dokumentácie. 
1.7 	 IObvodný úrad pre cestnú dopravu a PK v Prešove, Námestie . Nevyjadrili sa 


mieru 2, 080 01 Prešov 

1.8 	 I Obvodný úrad pre cestnú dop.rav~,a ~K, OdborAcestnej , INevyjadrili sa 


dopravy a pozemných komumkáclI s uzemnou posobnost ou 

v okresoch Prešova Sabinov, Námestie mieru 2, 08001 Prešov 


1.9 	 Obvodný lesný úrad v Prešove, Masa kova 10 0800lPrešov Nev.ad-r_i1_i_sa_.. ____ 
1.10 	 Obvodný lesný úrad v Prešove, Odbor lesného hospodárstva 


a pol'ovníctva, Masarykova 10,080 OlPrešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
 i 

: mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

. nemáme ri omienk . I _vzaté na vedom:..:ie'--____-.-J 


1.11 	 Obvodný úrad v Prešove, Odbor školstva, Tarasa Sevčenka ll, . Nevyjadrili sa 

08001 Prešov 


1.12 	 i Obvodný úrad v Prešove, Odbor civilnej ochrany a krízového Nevyjadrili sa 

riadenia Námestie mieru 3,080 01 Prešov


f---\-..:..:;;.==~===.::=:.:.::.:=..:::..L:.=-.;;...;;..-=-.:.=::...:.-----~---_+--.---.---..----~ 
1.13 	 ! Obvodný banský úrad v Košiciach, Timonova 23, 04157 Nevyjadrili sa 


Košice
f---+..:::.:::.=::.=---------------------:-:--_--.---.---..---.--~ 
1.14 	 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, 


Hollého 5, 080 01 Prešov 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove ako 

príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 

(ďalej len "orgán verejného zdravotníctva") podl'a § 3 ods. L písm. 

c) v spojení s prílohou Č. l bod 26, § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR 

SR Č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra

via a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "zák. Č. 355/2007 Z.z.") vo veci vydania 

záväzného stanoviska pre žiadateľa - Mesto Prešov, Mestský 

úrad, Hlavná 73,08001 Prešov, IČO OO 327 646 k návrhu "Zmien 

a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov" podl'a § 13 ods. 

3 písm. b) zák. Č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko. 

Súhlasí sa s návrhom "Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu - vzaté na vedomie 

mesta Prešov" žiadatel'a - Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 

080 Ol Prešov, IČO OO 327 646. 

Odôvodnenie 

Vašim listom zo dňa 13. 06. 2013 požiadali o vydanie záväzného 

stanoviska k návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov . 


. Uvedené zmeny a doplnky boli preštudované a elektronickej podo
be. Jedinou zmenou je zmena funkčného využitia pozemkov p'.č,.. I 
KNC 7370/2 a 7370/3 k.ú. Prešov, nachádzajúcich sa na Bota--..L._____________-.J 



nickej ulici v Prešove, medzi Kolmanovou záhradou, Ekocentrom 

a skupinou rodinných domov na Botanickej ulici. Zámerom je 

vytvorenie zóny verejnej zelene v lokalite Pod Kalváriou, 

zahŕňajúcej parkovo upravené plochy a areály od Kalvárie po 

Kolmanovú záhradu (plocha 0,6 ha). Jedná sa o zmenu funkčného 


využitia z obytnej plochy rodinných domov (regulatív BI) na 

lochu urbanisticke' zelene (re ulaHv G2). 

1.15 	 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, 
Levočská 112,08001 Prešov 
K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 
Zo strany KVPS Prešov nie sú námietky a pripomienky i - vzaté na vedomie 
k predloženému návrhu. 

1.16 	 Slovenský pozemkový fond, Keratsínske námestie 1,08001 Nevyjadrili sa 

Prešov 


1.17 	 Ministerstvo obrany SR, Správa nehnutel'ného majetku Nevyjadrili sa 

a výstavby Košice, Komenského 39/A, 040 Ol Košice 


1.18 	 Urad pre reguláciu železničnej dopravľ, Sekcia špeciálneho Nevyjadrili sa 

stavebného úradu, pracovisko Košice, Stefánikova 60, Košice 


1.19 	 Letecký úrad Slovenskej republiky, Letisko M. R. Stefánika, 
823 05 Bratislava 
Vašim listom ste nám oznámili prerokovanie návrhu "zmien 
a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov". 
Ospravedlňte našu neprítomnosť na verejnom prerokovaní ÚPD, - vzaté na vedomie 
ktoré sa uskutočnilo dňa 25.6.2013, z dôvodu účasti na iných 
plánovaných akciách. 
Letecký úrad Slovenskej republiky, ako príslušný orgán štátnej - vzaté na vedomie 
správy na úseku civilného letectva v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 
143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám 
oznamuje, že riešené územie sa nachádza mimo ochranných 
pásiem letísk, heliportov a leteckých pozemných zariadení. 
Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v z mysle § 30 - vzaté na vedomie 
leteckého zákona je nutné prerokovať s Leteckým úradom 
Slovenskej republiky nasledujúce stavby: 
- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 

l písmeno a», 
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na 


prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 

m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1 písmeno b», 


- zariadenia ,ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných 

prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia 

priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energe

tické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1 písmeno c», 


- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na . 
generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, . 

I klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. l písmeno d». ! 

1.20 	 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Stiavnica, ! Nevyjadrili sa 

Závod Povodie Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 041 59 i 


Košice 

1.21 	 Státna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne I 


centrum ochrany prírody v Prešove, Hlavná 93, 080 Ol Prešov i 


Dňa 18.06.2013 sme obdržali Vašu žiadosť o stanovisko k ÚPD i 


. "Návrh zmien 	a doplnkov 2013 ÚPN mesta Prešov" z hľadiska 
záujmov ochrany prfrody. 
Naše stanovisko bolo zaslané OÚŽP Prešov, ktorý ako orgán - vzaté na vedomie 
ochrany prfrody a krajiny je kompetentný vydať na základe nášho 
stanoviska záväzné . adrenie kredmetne' ÚPD. 



2.2 
2.3 

I 
I 2.4 

2.5 

2.6 

3. 
3.1 

50, 042 48 Košice 
Listom BT/2013/8l88 zo dňa 13.6.2013 ste nás žiadali 
o stanovisko k "Návrhu zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta 
Prešov". Uvádzané zmeny sa týkajú funkčného využitia pozemkov 
parc. Č. KNC 7370/2 a 7370/3 k.ú. Prešov na pôvodnú funkciu 
verejnej a urbanistickej zelene. Funkčné využitie predmetného 
územia sa mení z navrhovanej obytnej plochy rodinných domov na 
plochu urbanistickej zelene. 
K predloženému návrhu zmien dávame nasledujúce stanovisko: 
K uvedenej zmene funkčného využitia pozemkov 7370/2 a 7370/3 
k.ú. Prešov nemáme pripomienky, a teda so zmenou súhlasíme, 
avšak upozorňujeme na skutočnosť, že v južnej časti pozemku p.č. 
7370/3 je vedené rozvodné vodovodné potrubie z materiálu L T, 
priemeru DN 200 mm, na ktoré sa vzťahuje ochranné pásmo 
v zmysle zákona Č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verej
ných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona Č. 276/200 l Z.z. 
o regulácii v sieťových odvetviach. 
Naše vyjadrenie platí jeden rok odo dňa vydania a stráca platnosť 
pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané. 
Východoslovensl\á enerf;!etika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Mlynské 
nivy 44/b, 825 II Bratislava 26 
SPP distribúcia a.s. Bratislava, s predloženou dokumentáciou 
"Územného plánu návrhu zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta 
Prešov" súhlasí s podmienkami: 
- Požadujeme v územnom pláne mesta Prešov, ako aj ďalších 

stupňoch projektovej dokumentácie týkajúcich sa výstavby 
v záujmových lokalitách rešpektovať v súlade so zákonom 
251/2012 Z.z. ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich 
plynárenských zariadení slúžiacich na rozvod zemného plynu. 
Zakreslenie existujúcich plynárenských zariadení pre potreby 
vypracovania zmien a doplnkov územného plánu, ako aj ďalších 
stupňoch projektovej dokumentácie si môže projektant vyžiadať 
na SPP-distribúcia a.s. Bratislava, lokálne centrum Košice, 
Michalovce, Rozvojová 6, 040 II Košice . 

. 	Plánované napojenie na existujúce plynárenské zariadenie 
a následné rozšírenie plynárenského zariadenia v záujmových 
lokalitách obce je nutné pred spracovaním ďalšieho stupňa 

projektovej dokumentácie konzultovať s pracovníkmi pre 
pripájanie k distribučnej sieti, ktorí na základe podanej žiadosti 
o pripojenia odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti 
budúceho odberateľa plynu určia technické podmienky 
pripojenia a ďalšie náležitosti vyplývajúce zo zákona 251/2012 
Z.z. Žiadosť sa nachádza na stránke www.spp-distribucia.sk. 

- Navrhované rozšírenie plynofikácie v záujmových lokalitách 
mesta Prešov je nutné pripravovať a realizovať v zmysle zákona 
251/2012 Z.z. 

i _ 	 Ďalšie stupne projektovej dokumentácie požadujeme zaslať na 
SPP-distribúcia a.s. Bratislava, lokálne centrum Košice, 
Michalovce, Rozvolová 6, 040 II Košice. 

Slovak Telecom, a.s. Poštová 18,04001 Košice 
Slovenská správa ciest, IVaSe, Kasárenskénámestie 4, 040 Ol 
Košice 
Národná diaľničná spoločnost" a.s., Námestie mládeže 3, 080 
Ol Prešov 
Dotknuté obce a dotknuté samosprávne kraje 
Prešovský samosprávny kraj, Úrad PSK, Odbor regionálneho 
rozvoja, Nám. Mieru 2, Prešov 
Prešovskému samosprávnemu kraju, ako dotknutému samospráv
nemu kraju podľa § 22 ods. 2 zákona Č. 5011976 Zb. o územnom 

- vzaté na vedomie 

i 

- vzaté na vedomie 

Nevyjadrili sa 

~vzaté na vedomie 

Nevyjadrili sa 
i Nevyjadrili sa 

Nevyjadrili sa 

I 

http:www.spp-distribucia.sk


plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, ste listom doručeným dňa 18.062013 

oznámili v zmysle § 22 ods. 2 a 3 stavebného zákona začatie 
prerokovania návrhu Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
mesta Prešov. 
Predmetom Zmien a doplnkov je zmena funkčného využitia 
riešeného územia z navrhovanej obytnej plochy rodinných domov 
na plochu urbanistickej zelene. Riešeným územím sú pozemky 
parc. č. KNC 7370/2 a 7370/3 nachádzajúce sa na Botanickej ulici 
medzi historickou Kolmanovou záhradou, Ekocentrom a skupinou 
rodinných domov Botanická 1,3,4,6,8,10,16 a 18. 
PO posúdení súladu návrhu Zmien a doplnkov 2013 Územného 

plánu mesta Prešov s Územným plánom veľkého územného celku 

Prešovského kraja (ďalej len "ÚPN VÚC Prešovského kraja"), 

schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 268/1998 

ajeho záväznou časťou, ktorá bola vyhlásená nariadením vlády 

Slovenskej republiky č. 216/1998 Z.z., v znení nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 679/2002 Z.z., nariadenia vlády Sloven

skej republiky č. 111/2003 Z.z., všeobecne záväzného nariadenia 

Prešovského samosprávneho kraja č. 4/2004 a všeobecne 

záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 


17/2009 účinného od 06.12.2009, dávame v zmysle § 22 ods. 5 

stavebného zákona nasledovné stanovisko. 
Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja v zmysle - vzaté na vedomie 
§ 22 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 
ako dotknutý orgán územného plánovania berie na vedomie návrh 
Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov a nemá 
k nej pripomienky. 

1---'3:..:.=-2-+...::.M=es:..:t=-o-,V-,e:.:.ľ.:;.;k~ýS:..:a:.:.r;;.:iš,--________________~iIi sa 
3.3 	 Obec Malý Sariš I Nevyjadrili sa 
3.4 	 Obec Ľubotice Nevyjadrili sa 
3.5 	 Obec Haniska Nevyiadrili sa 
3.6 	 Obec Ruská Nová Ves Nevyjadrili sa 
3.7 	 Obec Petrovany Nevyjadrili sa 
3.8 	 Nevyjadrili sa 
3.9 	 Obec Dulová Ves Nevyjadrili sa 
3.10 	 Obec Vyšná Sebastová Nevyjadrili sa 
3.11 	 Obec Kapušany Nevyjadrili sa 
3.12 	 Obec Fintice Nevyjadrili sa 
3.13 	 Obec Zupčany Nevyjadrili sa 
3.14 	 Obec Bzenov 

4. 	 Vere.inosť I 
4.1 	 Mgr. Eva Semanová, 19. januára 18, Prešov 


K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím so zverejneným návrhom zmien a doplnkov 2013 ÚPN - vzaté na vedomie 

mesta Prešov 


4.2 	 Andrea Turčanová, Magurská 12, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s navrhovanou zmenou - vzaté na vedomie 


4.3 	 Robert Lunter, Horárska 60, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej - vzaté na vedomie 

záhrady 


4.4 	 Ján Mačej, Dumbierska 20, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej - vzaté na vedomie 




záhrady. 
4.5 	 Lenka Lpachová, Petofiho 16, Prešov 


K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej " vzaté na vedomie 

záhrady 


4.6 	 Viera Lunterová, Horárska 60, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej " vzaté na vedomie 

záhrady 


4.7 	 Richard Lunter, Horárska 60, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 


. mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej i "vzaté na vedomie 

záhrad 


4.8 	 Juraj Juričko, 17. novembra 190, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Nesúhlasím s výstavbou v tejto našej jedinej prírode! Viem kde. "vzaté na vedomie 

b' aš. 


4.9 	 Tomáš Jeleň, Matice slovenskej 10, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky' 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej " vzaté na vedomie 

záhrady 


4.10 	 Ivana Borodáčová, Sabinovská 23, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
 --1mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 


. Nemám nijaké pripomienky. Súhlasím s návrhom zmien " vzaté na vedomie 

I a doplnkov 2013 územného plánu mesta Prešov. 

4.11 	 Ing. Marko Lunter, Horárska 60, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 


, mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 
I Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej " vzaté na vedomie 

I 

záhrady 
4.12 	 Anton Kmec, Pod Kamennou baňou 73, Prešov 


K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

I 


Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej " vzaté na vedomie 

záhrady 


4.13 	 Ľubomír Dvorský, Požiarnická 18, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej " vzaté na vedomie 

záhrady 


4.14 	 J. Bernát a Jozef Bernát, Daletice 26, 082 63 Sabinov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej " vzaté na vedomie 

záhrady 


4.15 	 Milan Seman, 19. januára 18, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s navrhovanými zmenami v ÚP mesta Prešov 2013. Som : "vzaté na vedomie 

za zachovanie Kolmanovel záhrady v jej pôvodnom stave. 


4.16 	 Jakub Semanič, Mukačevská 25, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 

Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej " vzaté na vedomie 




záhrady 
4.17 Martin Strbák, Botanická 4, Prešov + 29 občanov 

l. Dolupodpísaní občania mesta Prešov súhlasíme s návrhom 
Zmien a doplnkov Územného plánu 2013 mesta Prešov týkajúce 
sa zmeny funkčného využitia parciel č. 7370/2 a č.7370/3 na 
plochu urbanistickej zelene (parková úprava). Riešené pozemky č. 
7370/2 a 7370/3 boli súčasťou chráneného územia Hola Hora, 
ktoré zahrňovali Kolmanovu záhradu s pril'ahlým územím, Eko
centrum a areál Kalvárie. V roku 2007 pri návrhu zmien 
Územného plánu došlo v rozpore s textovou časťou územného 
plánu a v rozpore s doporučením Krajského úradu životného 
prostredia k zmene funkčného využitia priľahlého územia 
Kolmanovej záhrady. Grafická časť územného plánu pritom vôbec 
nezodpovedá realite v zobrazovanom území a je aj v rozpore 
nielen s navrhovanou textovou časťou, ale aj so skutočným 

stavom funkčného využitia pozemkov. V lokalite bývalého 
chráneného územia Holá hora, Kolmanovej záhrady, Ekocentra, 
Kalvárie a priľahlých pozemkov sú v Grafickej časti závažné 
chyby. Pozemky, na ktorých stoja rodinné domy a v katastri sú 
vedené ako zastavané plochy, sú v grafickej časti chybne označené 
ako plochy verejnej zelene alebo plochy občianskej vybavenosti. 
Jedná sa napr. o pozemky s rodinnými domami č.7363/3, 7363/5, 
ktoré sú označené ako verejná zeleň, pozemok č.7363/2 

s rodinným domom je označený ako občianska vybavenosť 

a pozemky Č. 7340 a 7339 s rodinnými domami znovu ako verejná 
zeleň. Naopak pozemky Č. 7370/2 a 7370/3, ktoré boli 
neoddeliteľnou súčasťou bývalého chráneného územie Holá hora 
a ktoré podľa textovej časti sú jednoznačne uvádzané ako verejná 
zeleň, boli v grafickej časti vyznačené ako pozemky pre plánovanú 
výstavbu rodinných domov. Ako dôvod zmeny funkčného využitia 
pozemkov č. 7370/2 a 7370/3 v roku 2007 mestský Úrad uvádza 
žiadosť pôvodných vlastníkov na zmenu funkčného využitia 
pozemkov. Žiadna žiadosť však nezakladá povinnosť mesta 
vykonať takúto zmenu, pokiaľ nie je v súlade s plánovaným 
funkčným využitím daného územia a s územným plánom. Mesto 
Prešov môže územie navrhnúť na funkčné využitie pre výstavbu 
domov len prípade, ak sú splnené objektívne podmienky. 
V prípade parciel č. 7370/2 a 7370/3 sa jedná o lokalitu bývalého 
chráneného územia Holá hora s funkciou verejnej a urbanistickej 
zelene bez prístupovej komunikácie, ktorá neumožňuje realizovať 
výstavbu a následne prístup vozidiel a chodcov ku pozemkom bez 
ohrozenia bezpečnosti dopravy a chodcov. Zakreslenie zmeny 
v zmysle určenia funkcie daného územia pre bytovú výstavbu 
v grafickej časti bolo v rozpore s platnými právnymi normami, 
preto podporujeme návrh na zmenu funkčného využitia daných 
parciel späť na funkciu verejnej a súkromnej zelene. 
2. Navrhujeme parcely v bývalom chránenom areály Holá hora, 
ktoré nie sú všetky vo vlastníctve mesta, teda Kalvárie, Ekocentra, 
Kolmanovej záhrady a priľahlého územia, ktorého súčasťou sú aj 
parcely č. 7370/2 a 7370/3, vysporiadať mestom Prešov buď 
odkúpením od súčasných vlastníkov, zámenou alebo zmluvne 
podchytiť s vlastníkmi tak, aby občania mohli mať prístup 
a využívať celý areál Kolmanovej záhrady a priľahlého územia, 
ktorý je vo vlastníctve mesta ale aj iných vlastníkov. ako plochy 

• verejnej zelene 	s parkovou úpravou podľa Urbanistickej štúdie" 
Park Kalvária", spracovanej architektonickou kanceláriou 

• Minorplan. 
3. Žiadame aby, zmena funkčného využitia uvedených pozemkov 
Č. 7370/2 a 7370/3 na plochy verejnej zelene rešpektovala 

i aj stanovisko Krajského úradu životného prostredia zo dňa 

- vzaté na vedomie 

- vzaté na vedomie 

- akceptované 



17.4.2007 ku aktualizácii UPN mesta Prešov - Zmeny a doplnky 

2007, v ktorom sa uvádza, že je potrebné plochy ÚSES 

považovať za funkčné ekostabilizačné plochy a nenavrhovať na ich 

plochách, resp. v ich okolí také aktivity, ktorými by bola primárna 

funkcia a funkčnosť týchto plôch narušená. V riešení ÚPN 

doporučuje ponechať plochu "Kol manovej záhrady" v nezmenše

nej výmere ako plochu verejnej zelene, resp plochu s ekostabi

lizačnou funkciou. 

4. Kolmanova záhrada a priľahlé zelené plochy sú súčasťou mesta - vzaté na vedomie 
a slúžia jeho obyvateľom pre oddych už od roku 1820, kedy ju 
založil riaditeľ národnej školy a Ústavu pre dievčatá Matej 
Sennowitz. Obyvatelia Prešova nielen v minulosti ale najmä v 
súčasnosti potrebujú zelené plochy pre zdravý život. Na jednej 
strane mesto Prešov plánuje so značnými finančnými nákladmi 
vytvorenie nového parku na Sekčove, ktorý je určite potrebný pre 
jeho obyvateľov, ale na druhej strane sa chystáme zrušiť už 
existujúci park a plochu verejnej zelene, ktorá slúži a spríjemňuje 
život niekoľkým generáciám Prešovčanov. Podporujeme návrh na 
zmenu funkčného využitia pozemkov č. 7370/2 a 7370/3 na plochy 
verejnej zelene tak , aby zachovali Kolmanovu záhradu a priľahlý : 
areál zelene ako ucelenú zelenú plochu pre nás, naše deti a ďalšie 
generácie Prešovčanov. 

4.18 	 JUDr. Michal Pirník, Kpt. Nálepku 398/63 Medzilaborce, doc. 
Mgr. Tatiana Pirnfková, Kpt. Nálepku 398/63, Medzilaborce, 
JUDr. Jozef Jaroščák, Tehelná 49, Bardejov 
Dňa 14.6.2013 bol zverejnený zoznam zmien navrhovaných 
v Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov, 
ktorý obsahuje návrh zmeny funkčného využitia parciel KN-C 
7370/2 a 7370/3 kat úz. Prešov z funkcie parciel určených na 
výstavbu rodinných domov na funkciu verejnej a urbanistickej 
zelene. Ako spoluvlastníci predmetných parciel týmto podávame 
v zákonom stanovenej lehote tieto pripomienky k predloženému 
návrhu: 
Konanie o zmenu využitia predmetných parciel sa začalo na - vzaté na vedomie 
základe uznesenia Mestského zastupitel'stva v Prešove Č. 369/2013 
zo dňa 06.05.2013. V tomto uznesení nie sú uvedené dôvody, 
prečo MZ v Prešove uložilo prednostke MsÚ zabezpečiť 
obstaranie takejto zmeny. Dôvod začatia takéhoto konania nie je 
zrejmý ani z oznámenia Oddelenia hlavného architekta 
a územného plánovania BT 12013/8188 zo dňa 13 .6.20 13. Z tohto 
dôvodu nám, ako spoluvlastníkom týchto parciel, nie je známy 
dôvod, prečo sa začína takéto konanie a aké dôvody vedú príslušné 
orgány Mesta Prešov k začatiu procesu, ktorého výsledkom má byť 
zmena funkčného využitia nami spoluvlastnených parciel. 
Nesúhlasíme s navrhovanou zmenou funkčného využitia týchto - neakceptované 
parciel a trváme na tom, aby predmetné parcely naďalej slúžili ako 
plochy určené pre bývanie v rodinných domoch v zmysle 
schváleného územného plánu mesta Prešov z roku 2008. 
Predmetné parcely sme spoločne odkúpili na základe kúpnej 
zmluvy V 97912008 zo dňa 11.02.2008, pričom dohodnutá kúpna 
cena za obe parcely bola 12.000.000,- Sk. V súčasnej dobe majú 
predmetné parcely tržnú cenu 700.000,- EUR, pričom táto cena 
bola vygenerovaná dopytom záujemcov okúpu 8 stavebných 
parciel, a to na základe viac ako ročnej inzercie prostredníctvom 
realitnej kancelárie. 
Predmetné parcely sme kupovali v čase, keď zmenou územného 
plánu boli v roku 2008 prekvalifikované z funkčnej plochy 

. urbanistickej zelene na stavebné parcely pre výstavbu rodinných 

i domov. Bolo to preto, že rozhodnutím príslušného Krajského 

I úradu životného prostredia v Prešove došlo k zániku chráneného 
I 



územia Holá Hora, a z toho dôvodu prestala platiť pre toto územie 
tzv. "stavebná uzávera". Ani v súčasnej dobe toto územie nepožíva 
žiadnu ochranu. 
Zároveň chceme poukázať aj na tú skutočnosť, že od roku 2008 až 
dodnes žiadnym orgánom mesta nebola schválená koncepcia 
vytvorenia mestskej oddychovej zóny na územi, kde sa nachádzajú 
parcely KN C 7370/2 a 7370/3, kat. úz. Prešov, čo dokazuje 
jednoznačne svojvôľu a úmyselné konanie navrhovateľov zmeny 
funkčného využitia týchto parciel ako budúcu plochu urbanistickej 
zelene. Z ich konania je zrejmá snaha poškodiť nás ako vlastníkov 
parciel a spôsobiť nám škodu veľkého rozsahu. 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Návrh zmeny funkčného 
využitia parciel KN-C 7370/2 a 7370/3, kat. úz. Prešov 
považujeme za nedôvodný, sledujúci jedine snahu spôsobiť nám 
škodu veľkého rozsahu. Chceme poukázať aj na tú skutočnosť, že 
už 21.2.2012 skupina 6 poslancov podala takýto návrh na zmenu 
funkčného využitia týchto parciel, pričom tento podnet bol 
prerokovaný v rámci návrhu zmien a doplnkov 2012 Územného 
plánu Mesta Prešov a v rámci tohto konania bol odmietnutý 
a nebol schválený MZ Prešov na jeho zasadnutí dňa 6.5.2013. 
Naopak, na tomto zasadnutí bolo účelovo prijaté uznesenie, na 
základe ktorého sa začalo z nepochopiteľných dôvodov nekon
cepčné samostatné konanie o zmenu územného plánu Mesta 
Prešov, ktorý sa týka výlučne parciel KN-C 7370/2 a 7370/3 kat. 
úz. Prešov. 
V prípade, že príslušné orgány mesta napriek našim pripomienkam 
budú naďalej akceptovať návrh zmeny funkčného využitia 
predmetných parciel a dôjde k schváleniu tejto zmeny Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove, podáme voči Mestu Prešov žalobu 
o náhradu škody vo výške minimálne 700.000,- EUR, pričom na 
tento náš postup mesto vopred upozorňujeme. Trváme preto na 
tom, aby predmetné parcely boli zachované ako parcely pre 
bývanie v rodinných domoch. 
Zároveň chceme príslušné orgány Mesta Prešov upozomiť nato, že 
po prijatí uznesenia MZ Č. 369/2013 zo dňa 6.5.2013 sme Mestu 
Prešov ponúkli predmetné parcely na odkúpenie, pretože ak chce 
zriadiť na týchto parcelách verejnú a urbanistickú zeleň, malo by 
byť ich vlastníkom. Ak Mesto Prešov nemá v úmysle spôsobiť 
nám škodu veľkého rozsahu a zapríčiniť vznik súdneho sporu, 
malo by si predmetné parcely za nami navrhovanú sumu odkúpiť 
a tým dokázať, že cieľom začatia konania o zmenu funkčného 

i využitia týchto parciel nie je úmysel poškodiť nás ako 
I spoluvlastníkov, ale sleduje sa tým výlučne verejný záujem 

v prospech občanov Mesta Prešov. I 

i 4.19 I Edita Nad'ová, Pavlovičovo nám. 37, Prešov , 


! K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Uzemného plánu 
mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 
Súhlasím s predloženým návrhom zmien a doplnkov 2013 ÚP 

i mesta Prešov 
4.20 	 Radoslav Naď, Pavlovičovo nám. 37, Prešov 

K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 
Súhlasím s predloženým návrhom zmien a doplnkov z 2013 ÚP 
mesta Prešov 

4.21 	 Ivan Nad', Pavlovičovo nám. 37, Prešov 
K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 
Súhlasím s predloženým návrhom zmien a doplnkov z 2013 ÚP 

i mesta Prešov 
4.22 	 Alžbeta Cavojská, Krivánska 30, 974 11 B. Bystrica 

- v roku 2006 bola Mestom Prešov 
obstarané urbanistická štúdia Park 
Kalvária, ktorá zahŕňa aj pozemky 
parc. Č. KNC 7370/2 a 7370/3 k.ú. 
Prešov 

- vzaté na vedomie, odkúpenie 
pozemkov parc. Č. KNC 7370/2 
a 7370/3 k.ú. Prešov nie je 
predmetom zmeny územného 
plánu, je riešené samostatným 
procesom v súlade s internými 
predpismi MsÚ a súvisiacimi 
právnymi predpismi SR 

- vzaté na vedomie 

- vzaté na vedomie 

- vzaté na vedómie 

i 



K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Uzemného plánu 
mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 
Súhlasím s predloženým návrhom o zachovaní Kolmanovej - vzaté na vedomie 
záhrady 

4.23 	 Ing. arch. Stanislav Dučaj, Petofiho 14, Prešov 
K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 
Ako odborník zaoberajúci sa problematikou urbanizmu a územné- - vzaté na vedomie 
ho plánovania vítam krok mesta v podobe zmien a doplnkov 2013 
ÚPN mesta Prešov, ktorý prinavráca možnosť využitia pozemkov 
Č. 7370/2 a 7370/3 na verejnú zeleň umožňujúcu komplexné 
riešenie území Ekocentra, Kolmanovej záhrady a Kalvárie do 
jedného spojitého areálu, ktorý poskytne obyvateľom mesta 
sklbenie oddychu, zábavy, náuky, histórie, kultúry a duchovného 
rozmeru do jedného celku. 
Som spolu s profesnými kolegami - občanmi mesta Prešov rád, že 
sa podarilo dať šancu dobrej veci v prospech všetkých obyvateľov 
mesta. 

4.24 	 Ing. Stanislav Bachinger, Petofiho 6, Prešov 
Rada seniorov vychádzajúc z pôvodného volebného programu 
primátora mesta a tam plánovanej obnovy starých mestských 
parkov v Prešove, zaoberala touto problematikou už od roku 2007. 
Čoho dokladom sú naše návrhy z roku 2007 a 2009. 
l. 	 V náväznosti na uvedené boli 31.8.2007 členom rady Ing. - vzaté na vedomie 

Bachingerom podané pripomienky resp. doporučenia aj v za
stúpení obyvateľov ulíc Kollárovej, Sázavského a Petofiho, pod 
názvom "Revitalizácia Kolmanovej záhrady a priľahlého 
územia" k záväznej časti ÚP mesta Prešov - návrhu zmien a 
doplnkov - august 2007. 
Napriek písomnému akceptovaniu pripomienok neboli tieto 
v definitívnom návrhu ÚP zohl'adnené ! 

2. 	 Neskôr 11.3.2009 sme preto za Radu seniorov podali znova 

návrh, v ktorom sa konštatuje: V záväznej časti územného 

plánu mesta Prešov - zmeny a doplnky 2007, je areál 

Kolmanová záhrada - Ekocentrum Kalvária začlenený do 

sústavy verejnej a krajinnej zelene. Kontinuitu tohoto areálu 

narúša pozemok situovaný medzi Kolmanovou záhradou 

a Ekocentrom. V doteraz platnom územnom pláne je táto 

plocha určená na bývanie v rodinných domoch (vid' mapu 

regulatívov a3 , kde je táto plocha označená BI) 


Preto sme žiadali najmä: 
• 	 nepovoliť v susedstve Kolmanovej záhrady výstavbu rodinných 


domov, aby sa neoklieštila plocha celého areálu Kolmanová 

záhrada - Ekocentrum Kalvária 


• 	 zmeniť doterajšiu funkciu plochy medzi Kolmanovou záhradou 

a Ekocentrom na verejnú zeleň. Uvedený súkromný pozemok 

navrhujeme majetkoprávne vysporiadať, alebo poskytnúť 


majiteľovi adekvátnu náhradu v inej lokalite. 

• 	 Na objednávku MsÚ Prešov bola v decembri 2006 spracovaná 


na základe verejnej súťaže Ing. arch. Dučayom urbanistická 

štúdia "Park Kalvária - Prešov" zahrňujúca okrem Kolmanovej 

záhrady aj ďal'šie priľahlé územie Ekocentrum a Kalváriu . 

Túto urbanistickú štúdú pokladáme za vel'mi zdarilú . 

Uvedené návrhy v bode 2. neboli s nami prerokované, ani sme 

neobdržali žiadnu odpoveď! 


3. 	 Vzhľadom na nedávne schvaľovanie zmien a doplnkov 

územného plánu mesta v mestskom zastupiteľstve boli v Rade 

seniorov 29.5.2013 prerokované predošlé aktivity Rady 

seniorov v rokoch 2007 a 2009 . Súčasne sa rada oboznámila aj 

so súčasnými petíciami občanov ciel'om zachovať na parcelách 




7370/2 a 7370/3 v k.ú. Prešov susediacich s KoJmanovou 
záhradou ich pôvodnú funkciu verejnej a urbanistickej zelene 
a nepovoliť tam individuálnu bytovú výstavbu. Na základe 
uvedeného prijala rada nasledujúce uznesenie: 

Uznesenie č.3 Rady seniorov z 29.5.2013: 
Rada seniorov podporuje doterajšie kroky rady a súčasné petície - akceptované 
občanov, s cieľom zachovať na parcelách 7370/2 a 7370/3 v k.ú. 
Prešov susediacich s Kolmanovou záhradou ich pôvodnú funkciu 
verejnej a urbanistickej zelene a nepovoliť tam individuálnu byto-

I 	 vú výstavbu Súčasne nad'alej žiada prednostne riešiť na tomto 

území Park Kalvária - Prešov, podľa urbanistickej štúdie spraco

vanej Ing. arch. Dučayom na objednávku mesta v roku 2006. 


4.25 	 Petičný výbor, petícia PET-IO-2013, zast. Franti~ek Herkel', 
Petofiho 12, Pre~ov + 126 občanov 
V mene 126 občanov mesta Prešova z okolia Kolmanovej záhrady 
ako aj mnohých občanov z ostatných častí mesta Prešova 
podporujeme: 
Zachovanie pôvodnej funkcieverejnej a urbanistickej zelene na - akceptované 
parcelách 7370/2 a 7370/3 v k.ú. Prešov, susediacich s Kolma
novou záhradou a žiadame nepovoliť tam individuálnu bytovú 
výstavbu. Uvedené územie navrhujeme výhl'adove rezervovať pre 
"Park Kalvária Prešov". 
Bolo by vel'kou chybou povoliť na parcelách 7370/2 a 7370/3 
individuálnu bytovú, alebo inú výstavbu. Utrpela by tým aj 
historicky cenná Kolmanova záhrada s drevinami s vysokou 
dendrickou hodnotou, založená v roku 1820. 
Nenávratne by sa aj tým zmarila možnosť realizácie výnimočného 
mestského parku navrhnutého Ing. arch. Stanislavom Dučayom v 
urbanistickej štúdii "Park Kalvária Prešov" na objednávku mesta 
v roku 2006. Táto štúdia veľmi dobre skÍbila Kolmanovú záhradu, 
uvedené pozemky, Ekocentrum a Kalváriu do jedného výnimoč
ného celku s cieľom vytvorenia komplexného územia s celomest
skou pôsobnosťou poskytujúceho obyvateľom mesta a okolia 
oddychovú - rekreačnú, zábavnú, náučnú a kultúrno-duchovnú 
službu. Sme presvedčení, že uvedená veľmi zdarilá štúdia bude raz 
relalizovaná . 
Okrem toho prístupová cesta z ulice Pod Kalváriou na - vzaté na vedomie 
Botanickú, a ďalej k uvedeným pozemkom má veľmi malú šírku a 
nedá sa rozšíriť. Chýba chodník pre peších a pri vyššej frekvencii 
automobilov by bola do značnej miery ohrozená bezpečnosť 
chodcov. Cez Kolmanovu záhradu a ďalej cez Botanickú ulicu 
vedie totiž značne frekventovaná trasa, využívaná obyvateľmi 
blízkeho okolia ale aj mnohých občanov z iných častí Prešova, 
návštevníkov obľúbenej reštaurácie "Kolmanka" k Zimnému i 

štadiónu, areálu Jeziutov a vyhliadke na Kalvárii. 
4.26 	 Martin Kováč, Pavlovičovo nám. 37, Pre~ov 


K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 


, Súhlasím s predloženým návrhom zmien ohľadom parciel KNC - vzaté na vedomie 
i 7370/2 a 7370/3 nachádzajúcich sa na Botanickej ulici k ich využi- i 

I l tiu na vytvorenie zóny verejnej zelene v lokalite Pod Kalváriou. . 

140Z7.... MarIana Kováčová, Pav(ovlčovo nám. 37, Pre~ov
K predloženému Návrhu zmien a doplnkov 2013 Územného plánu i 

mesta Prešov mám nasledovné pripomienky: 
Súhlasím s predloženým návrhom zmien a doplnkov 2013 ÚP - vzaté na vedomie 
mesta Prešov 

Spracovala: Ing. arch. Katarína Štofanová, obstarávateľ ÚPP a ÚPD, reg. č. 212 nJ/
Oddelenie hlavného ... ,hitekta mesta a územného plánovan;. SSÚU MsÚ Prešov I I 1 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1.1 Údaje o zabezpečení Zmien a doplnkov 2013 ÚPN-mesta Prešov 

Rozhodnutie o obstaraní Zmien a doplnkov 2013 Mestské zastupiteľstvo 
ÚPN mesta Prešov Uznesenie Č. 369/2013 bod 4. zo 6.5.2013 

Oznámenie o obstaraní Zmien a doplnkov 2013 ÚPN Mesto Prešov na úradnej tabuli 
mesta Prešov v dňoch od 15.5.2013 do 31.5.2013 

Spracovanie Návrhu Zmien a doplnkov 2013 OHAMaÚP MsÚ Prešov 
ÚPN mesta Prešov . jún 2013 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov Mesto Prešov na úradnej tabuli 
2013 ÚPN mesta Prešov od x.6.2013 do x.7.2013 

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov 2013 od 14.6.20l3 do 15.7.2013 
ÚPN mesta Prešov 

Stanovisko orgánu územného plánovania Obvodný úrad v Prešove, odbor výstavby a 
k preskúmaniu súladu návrhu Zmien a doplnkov 2013 bytovej politiky, oddelenie územného 
ÚPN mesta Prešov podl'a § 25 Stavebného zákona . plánovania 

Predloženie návrhu Zmien a doplnkov 2013 ÚPN 
mesta Prešov na schválenie MsZ x.9.2013 

Schvaľujúci orgán Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

1.2 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré sú predmetom riešenia 

Návrh Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov bol vypracovaný na základe 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č.369/2013 bod 4. zo 6.5.2013. Posledná aktualizácia 
Územného plánu mesta Prešov, Zmeny a doplnky 2012, bola spracovaná v roku 2012 a schválená 
6.5.2013. Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu mesta Prešov, v súlade s uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Prešove, riešia výlučne zmenu funkčného využitia· pozemkov parc. č. KNC 7370h 
a 7370/3 k.ú. Prešov, nachádzajúcich sa na Botanickej ulici. 

Cieľom návrhu je doplniť dotknuté pozemky medzi plochy tvoriace ekologicky významnú plochu 
zelene uvedenú v bode 9 regulatívu RL 9.2.3 a intaktnú plochu zelene uvedenú v bode 6 regulatívu RL 
9.2.4 záväznej časti Územného plánu mesta Prešov v súlade s Urbanistickou štúdiou Park Kalvária, 
obstaranou Mestom Prešov v roku 2006. 

1.3 Vymedzenie riešeného územia 

Riešeným územím sú pozemky parc. Č. KNC 7370/2 a 7370/3 k.ú. Prešov, nachádzajúce sa na 
Botanickej ulici, medzi historickou Kolmanovou záhradou, Ekocentrom a skupinou rodinných domov 
Botanická 1,3,4,6,8,10,16 a18. 

1.4 Zoznam použitých podkladov 
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Na vypracovanie Zmien a doplnkov 2013 územného plánu mesta Prešov boli použité nasledujúce 
podklady: 


Územný plán mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012 

Urbanistická štúdia Park Kalvária - Prešov, MINORPLAN Prešov, 2006. 

výsledky prerokovania návrhu a konzultácie riešenia počas spracovania. 


1.5 Súlad riešenia so zadaním ÚPN-O a záväznou čast'ou ÚPN VÚC 

Územný plán mesta Prešov bol v súlade s §ll odst. 2 Stavebného zákona spracovaný ako územný 
plán obce. Územné a hospodárske zásady pre územný plán sídelného útvaru Prešov boli schválené 
mestským zastupiteľstvom dňa 30.8.1993 uznesením č.] 6611993 a Zadaním pre Zmeny a doplnky 
územného plánu sídelného útvaru Prešov, schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove 
č. l 72/2000 dňa 25.9.2000. 

Návrh zmien a doplnkov 2013 územného plánu obce bol spracovaný v súlade s požiadavkami na 
obsah jeho aktualizácie. Je v súlade s Územnými a hospodárskymi zásadami pre vypracovanie 
územného plánu, lebo nemení základnú koncepciu rozvoja a základné funkčné členenie plôch mesta. 

Návrh zmien a doplnkov 2013 územného plánu mesta Prešov je v súlade s ustanoveniami 
záväznej časti územného plánu VÚC Prešovského kraja podľa VZN PSK č.l712009, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského 
kraja 2009, vyhláseného nariadením vlády SR č.21611998 Z.z. a jeho zmien a doplnkov vyhlásených 
nariadením vlády SR č.679/2002 Z.z., nariadením vlády SR č.ll1l2003 Z.z. a VZN PSK č. 4/2004. 

2. STAV PODĽA PLATNEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE 

Mesto Prešov má v súčasnej dobe platný územný plán aktualizovaný v roku 2012, ktorý bol 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.369/2013 zo dňa 6.5.2013. Jeho záväzná časť bola 
vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č.5/2013, schváleným uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Prešove Č. 370/2013 zo dňa 6.5.2013. 

2.1 Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného využitia riešeného územia 

Pozemky parc. Č. KNC 7370/2 a 7370/3 k.ú. Prešov, nachádz~úce sa na Botanickej ulici, ležia 
medzi historickými plochami zelene Ko]manovou záhradou a Ekocentrom (bývalá Stanica mladých 
prírodovedcov) v dotyku so zónou rodinných domov vybudovaných na Botanickej ulici. Podľa 

územného plánu mesta sú plochou pre výstavbu rodinných domov. 

2.2 Dopravná infraštruktúra 

Riešené územie je prístupné po Botanickej ulici. Komunikácia na tejto ulici nemá potrebné 
šírkové parametre pre obojsmernú premávku ani konštrukčnú skladbu automobilovej komunikácie. 
Podl'a STN 73 6110 Navrhovanie miestnych komunikácií spÍňa len parametre nemotoristickej 
komunikácie kategórie D l Obytná zóna. 

2.3 Technická infraštruktúra územia 

Technická infraštruktúra je vedená v Botanickej ulici. 
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3. NAVRHOVANÉ ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU 

3.1 Základná urbanistická koncepcia navrhovaného riešenia 

Návrh vychádza zo zámeru vytvorenia zóny verejnej zelene v lokalite Pod Kalváriou, zahŕňajúcej 
parkovo upravené plochy a areály od Kalvárie po Kolmanovu záhradu podra urbanistickej štúdie "Park 
Kalvária - Prešov", spracovanej ateliérom MINORPLAN v decembri 2006. Táto štúdia overila možnosť 
vytvorenia súvislého areálu urbanistickej zelene s voľnočasovým využitím, ktorého súčasťou by bol areál 
Národnej kultúrnej pamiatky Kalvária vrátane cintorínu, areál Ekocentra, časť areálu Prešovskej univerzity, 
dotknuté pozemky parc. č. KNC 7370/2 a 7370/3 kú. Prešov na Botanickej ulici a Kolmanova záhrada. 
Vytvorí sa tým oddychová zóna pre priľahlé obytné územia v západnej časti mesta. 

3.2 Funkčné využitie plôch - návrh zmien 

Navrhovaná zmena spočíva v zmene funkčného využitia riešeného územia z navrhovanej 
obytnej plochy rodinných domov na plochu urbanistickej zelene. Táto plocha bude využitá na 
vybudovanie parkovej plochy, ktorá doplní v okolí existujúce plochy zelene v Kolmanovej záhrade, 
Ekocentre a areáli Kalvárie. 

3.3 Základné údaje o navrhovaných kapacitách 

Riešené plochy majú rozlohu 0,6 ha. 

3.4 Návrh dopravnej infraštruktúry 

Riešené územie je prístupné po existujúcej komunikácii na Botanickej ulici a peším chodníkom 
vedúcim cez Kolmanovu záhradu. Vzhl'adom na navrhovanú funkciu nie je potrebné riešiť zmeny 
existujúcej dopravnej infraštruktúry. 

3.5 Návrh technickej infraštruktúry 

Pre navrhovanú funkciu nie je potrebné riešiť zmenu koncepcie alebo kapacít jednotlivých častí 
technickej infraštruktúry územia. 

3.6 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 

Navrhovaná zmena funkčného využitia územia pozitívne ovplyvní kvalitu životného prostredia 
v meste. Predpokladá sa parková úprava navrhnutých plôch zelene, čo bude dlhodobo priaznivo 
vplývať na životné prostredie v meste vytvorením možnosti každodennej rekreácie a relaxácie 
obyvatel'ov a návštevníkov mesta. 

3.7 Záväzné regulatívy 

Navrhovaná zmena funkčného využitia riešeného územia zahŕňa zmenu regulatívu platného pre 
danú funkčnú plochu z regulatívu BI Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch na regulatív G2 
Plochy urbanistickej zelene podl'a záväznej časti územného plánu mesta .. 

3.8 Vyhodnotenie záberu PPF a LPF 

Navrhovaná zmena územného plánu nevyvoláva potrebu záberu poľnohospodárskeho alebo lesného 
pôdneho fondu. 
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I. NÁ VRH ZMIEN A DOPLNKOV TEXTOVEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Textová časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, schválená 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č.369/2013, sa mení a dopÍňa: 

a) v bode 1.3 Údaje o platnom ÚPN·M Prešov sa v časti "Spracovatel'" dopÍňa odrážka: 


Zmeny a doplnky 2013 ÚPN-M Prešov, OHAMaÚP MsÚ Prešov, Ing. arch.Vladimír 
Ligus 

b) v bode 1.3 Údaje o platnom ÚPN-M Prešov sa v časti "Obstarávatel'" dopÍňa na koniec 
textu letopočet: 2013 
c) v bode 1.3 Údaje o platnom ÚPN-M Prešov sa v časti "Schval'ujúci orgán" dopÍňa na 
koniec textu: č. 369/2013 zo 6.5.2013 
d) v bode 1.4.4 Záber PPF sa dopÍňa text: 

Celkový nárast záberu PPF podl'a ZaD 2013 ÚPN mesta Prešov ........ 0,0 ha 
e) v kapitole 3. Zhodnotenie súčasne platného územného plánu mesta Prešov sa na koniec 
textu dopÍňa veta: Zmeny a doplnky 2013 riešili zmenu funkčného využitia dvoch 
pozemkov na Botanickej ulici susediacich s Kolmanovou záhradou a Ekocentrom. 
t) v kapitole 6.7.4 v druhej vete druhého odstavca sa za text "Je to zeleň" dopÍňa slovo 
"najmä" 
g) v kapitole 6.7.4. sa v poslednej vete za slová "upravuje sa" dopÍňa slovo "ich" 
h) v kapitole 6.7.4.1. sa na koniec druhej vety doplňa text :" a plocha zelene riešeného územia 
Urbanistickej štúdie Park Kalvária z roku 2006." 
i) v kapitole 6.15. Verejnoprospešné stavby sa v časti "Environmentálne stavby" dopÍňa 
ako bod 13: 

113 IPark Kalvária I Podl'a urbanistickej štúdie Park Kal~ária, z r. 
2006 

Ostatné položky sa prečíslujú v pokračujúcom poradí. 

II. NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Záväzná čast' Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov Č. 5/2013, sa mení a dopÍňa: 

a) v čl. 2 sa druhý· odsek dopÍňa textom: Územný plán mesta Prešov v znení Zmien 
a doplnkov 2013 nadobúda platnost' po schválení Zmien a doplnkov 2013 Územného plánu 
mesta Prešov Mestským zastupiteľstvom. Záväzná čast' Zmien a doplnkov 2013 Územného 
plánu mesta Prešov, vyhlásená týmto všeobecne záväzným nariadením mesta, nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom jeho zverejnenia na úradnej tabuli 
b) v č1.5 sa v časti "Environmentálne stavby" dopÍňa ako bod 13: 

Park Kalvária Podľa urbanistickej štúdie Park Kalvária, z r. 
2006 

Ostatné položky sa prečíslujú v pokračujúcom poradí. 

c) v č1.9 sa dopÍňa veta: Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu mesta Prešov boli schválené 
uznesením MsZ v Prešove Č••••/2013 zo dňa........... .2013. 
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Návrh

8 
 Vydanie:
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 

č..../2013, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje

Mesto Prešov 
záväzná čast' Územného plánu mesta Prešov Strana l z 2 

V znení Zmien a doplnkov 2012 

Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov apodľa § 27 ods. 3 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "stavebný zákonU) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Článok 1 

Základné ustanovenia 


1. 	 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu mesta Prešov Zmeny a doplnky 2013, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

2. 	 Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov Zmien a doplnkov 2013 je v Prilohe 
k VZN Č... ./2013, ktorou sa mení a dopíňa Príloha k VZN mesta Prešov Č. 5/2013 
a je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

Článok 2 
V článku 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 5/2013, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 
2012 v prvej vete sa za slovo ,,(čistopis)" vkladajú slová "a dokumentácia Zmien 
a doplnkov 2013 Územného plánu mesta Prešov". 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 


1. 	 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 
pripomienkovanie dňa .............. a zvesený dňa ................. . 

2. 	 Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove dňa...... ......... uznesením Č.... ./2013. 

3. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa ................ a zvesené dňa .................. . 

4. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .................... . 


V Prešove dňa ....................... .. 


JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 

F -	 MsÚ/SP-Ol/1211 



Návrh 
Vydanie:Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov § č..../2013, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje
Mesto Prešov 

záväzná čast' Územného plánu mesta Prešov Strana 2 z 2 
V znení Zmien a doplnkov 2012 

Príloha k VZN Č... ./2013 

Touto Prílohou sa mení a dopíňa Príloha k VZN mesta Prešov Č. 5/2013 takto: 

1. 	 V článku 5 v časti RL 12. 1 Plochy pre výstavbu verejnoprospešných stavieb sa 

za bod 12 vkladá bod 13, ktorý znie: 


13 Park Kalvária 	 Podl'a urb.anistickej štúdie Park Kalvária 

z r. 2006
I 

2. 	 Body 13 až 75 sa prečíslujú ako body 14 až 76. 

3. 	 V článku 8 sa za prvú vetu vkladá veta, ktoráznie: 
"Záväzné časti územného plánu Zmeny a doplnky 2013 sú graficky znázornené na 
priesvitkách výkresov Č. 2 a 3 v súlade s čl. 3, čl. 5 a čl. 7." 

4. 	 V článku 8 sa za druhú vetu vkladá veta, ktorá znie: 
"Schéma plôch pre verejnoprospešné stavby územného plánu Zmien a doplnkov 
2013 je znázornená na priesvitke výkresu Č. 8 grafickej časti územného plánu." 

5. 	 V článku 9 sa za poslednr:1 vetu vkladá veta: 
Zmeny a doplnky 2013 Územného plánu mesta Prešov schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove dňa ................. uznesením číslo .............. . 

F -	 MsÚ/SP-O 1112/1 



19 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre územný, plán,výstavbu, dopravu a životné 

prostredie
Mesto Prešov 

.' ,; cjcJ~~~i~ďlJZ NES E NIE 
~}:",'"~l~',~1ft"i:~r,"~~~~'e,,~,/0it,:, ' . " 
! . 'ď~'i~<z10. riadneho zasadnutia 

Komisie MestSkého zastupiteľstva V Prešove 
pre územný a životné prostredie 

dňa: 01.10.2013 číslo: 30/2013 

k vyhodnoteniu . ' .' a právnických osôb k návrhu 
Všeobecne nariadenia mesta Prešov č..../2013, ktorým sa mení a dopíňa 
všeobecne záväzné . nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánU mesta Prešov V znení Zmien a doplnkov 2012, podľa 
§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení V znení neskorších predpisov 

Komisia Mestského zastupiteľstva V Prešove 

pre územný plán,' výstavbu, dopravu a životné prostredie 


~ _< ;'V 

prerokovala pripomienky fyzickychosÔb a právnických osôb k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov č.id2013, ktorým sa mení a dopíňa všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešovč.5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov: v znení '.' Zmien a doplnkov 2012 s nasledovným 

vyhodnotením: .. ;'ťi,{#,li~~~~~,;;~~~~~';' 
vyhodnotenie pripomienokďkňávrtiíFVZN zverejnenému v termíne od 6.9.2013 do 
23.9.2013: .'. ;'i:~:,~~:,':~j:~;,;:,:S'/;:;';";~·'i':":":i1,c,;) 

I Poradové číslo predkladatel'a pripomienky", I:Vyhodnotenie pripomienky 

Zákórič. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
'rieskoršíchpredpisov neustanovuje akú podobu má 
rnať všeobecne záväzné nariadenie obce. S použitím 
analógie iurris je potrebné vychádzať z 

,Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, podl'a 
toho, aby musel pracne ktorých "V záujme prehl'adnosti a zrozumitel'nosti 
jeho články. Nevidím •• '. právnej úpravy sa novelizácia zákona robí spravidla 
nebolo vydané všeobecne 'vtedy, ak ide· o zmeny a doplnenia menšieho 
znenÍ. 'ŕozsahu ak ide o zákon, ktorý nebol viac ráz 

, novelizovaný." 
. Vintenciách tohto pravidla ide o prvú novelu 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 
5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územneho plánu mesta Prešov v znení zmien 
~ doplnkov 2012. Malý rozsah navrhovaných zmien 
y.zN (doplnenie jednej vety v čl.2) ajeho príloh 

iC",,-""';;, .", nemá . za následok nezrozumiteľnosť tejto normy 
mesta Prešov. 

_____________..t....=~.ripomienke.!!l_I!.~yhovu....j_e_.______ J 
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Komisia Mestsk'éhozastupitel'stva v Prešove 
pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné 

·'ij,·L:< . -.prostredie
Mesto Prešov 

2. i:~!~;~E:~vá.;čv.?,~~;r;':;:~1i "', 
v zastúpení Advokátskou k8néélári,?u.~<:}:ď':q. 

JUDr. Ladislav JanČi,s.r.o;~,,·t:tf·:;Í'.·t;f:~4~;}>ďg .,"' ....• ,..', 


2.1 Konanie mesta Prešov a jeh~"~rgáll~'v"'~ ich' je neopodstatnená, postup mesta 
postup spôsobil, žedošlo'knec;právnenému' . v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. 
zasahu do vlastníckeho präva"ŽiadateI'6v; bez' plánovaní a stavebnom poriadku 
toho, aby sa tak stalo .. spôsob(jm':,určeným zákon) v znení neskorších predpisov. 
zákonom. 	 ..... ~:~~)"?,:<;, "V"'U"'O;;""'O;; sa nevyhovuje. 

~ ::~-1~(;::t~~?-: 

2.2 Na realizáciu postup~ď~·'Zitiysí~§30ods.l predpoklad je naplnený návrhom 
stavebného zákona tak vdanoiilprípade'Í1ebôli verejnoprospešnej stavby Park 
naplnené zákonné predpoklady;~~~"~ : . 

. 	 ,r.~d2#i'_Mf .'<):~: .~Pfipomienke sa nevyhovuje. 
",<;~~ ";;~" . . . .... ....::~ 'i~'~~"JXÍ~::.· '. 

2.3 V územnom pláne" mesta'Preš?v;:'\;: znení . Pripomienka je neopodstatnená, dotknuté pozemky 
zmien a doplnkov 20 12bolomestll. uložené za sa <nenachadzajú v lokalite Za Kalváriou 
účelom stanovenia zastavovacích podmi~nokaaktualizácia územného plánu obce nie je podl'a 
obstarat' územný plán zónypre~dánúl()kalittÍ':':- stavebného zákona podmienená 
zóna Za kalváriou. Územný pl<ÍnzónypredaníÍ územného pianu zóny. 
lokalitu nebol spracovaný,' súčasnosti sa nevyhovuje. 
predložené materiály nie 
zóny. 
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Štofanová Katarína Ing.arch . 

. Od: Peter Molnar [peter.molnar@lawyer.com] 

Odoslané: 6: septembra 2013 1.8:33 

Komu: katarina.stofanova@presoY.sk . 

Kópia: mesto.radnica@presov.sk: 

Predmet: Pripomienka k návrhu VZN, ktorym sa vyhlasujemzavazna cast uzemneho pianu mesta 

Podavam pripomienku k navrhu VZN, ktorym sa vYhlasujem ~vazna cast uzemneho pIanu mesta: 

Návrh VZN je nezrozumitel'ný, pretože dochádz~kzmeríé a vypusteniu čláflkov bez toho, aby bolo VZN predložené v úplnom 

zneni.' ; . . ...:..'. . .' . . '. 

VZN íná mať takú podobu a formu,któráje všobecne zrozumitel'ná každému občanovi, bez toho, aby musel pracne vyškrtaváť a 

pozmeňovať jeho články. : . ... ~«: . 

Nevidím dôvod, aby aj toto VZN nebolo vydané všeobecne zrozumitel'ne v úplnom zneni. 

Na zaver zacitujem z protestu v obdobnej veci:.. ....... .... ,•.;.; 

Pravo obcanov pripomienkavat takyto nezrozumite/ny navrhjeobmedzfme tdkou vyraznou mierou, ze samotne verejne 
pripomienkmianie tohto navrhu nenap/na svoj ucel umozniť obcanom riadne pripomienkovat konkretny text VZN, pretoje taketo 
vyvesenie navrhu na pripomienkovanie mestom neplatne z dovodu jeho nezakonnosti. . 

Ak pripomienke nebude vyhovené, podám·podnet pro~rat6r~.···' 
P.S.To iste sa tyka aj mestkej polície ~ VZN. 

S úctou 

Peter Molnár 

9.9.2013 


mailto:mesto.radnica@presov.sk
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Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 68 Prešov 

398/63,068 01 

2. Mgr. Tatiana Pirníková, rod. 1971, trvalé bydlisko Kpt. Nálepku 398/63, 
068 O 1 Medzilaborce, štátna občianka Slovenskej repUbliky, ::.o~'~ou,.~~\~':;:':,:',;d~~',- (~-, '.>' ::;~ _:8;? .--'~-- ::~-:-:' 

.0 "<;:1:+ '. :::::-:,-~'-~~:-;:::. ,- 

3. JUDr. Jozef Jaroščák, rod. Jar()ščák, nar. 29.7. 1972, trvalé bydlisko Tehelná 49, 085 01 
Bardejov, štátny občan OO 

......""l,..." Irf-n' ...." .... sa mení a dopÍňa VZN mesta Prešov 

č.5/2013, územného plánu mesta Prešov 

Prílohy: 2 x plná moc 

o o Oo , tt-2~ Ií 

L.~~o·~~.~~~,·-.~~'~~0;=i;~~~~1iÔil11~ 




---'--"-" 


Na základe Kúpnej zmluvy l. 2. 2008, vklad ktorej bol do katastra nehnuteľností povolený 
rozhodnutím Správy katastra Prešoy ~sp.ďzn. 979/08 zo dňa 14. 3. 2008, sa žiadatelia stali podielovými 
spoluvlastníkmi nehnuteľností,ato :~~y;',,;~, ' 
- pozemku s parc. Č. KN-C 7370/2"7' ostatrté plochy ovýmere 3006 m2

, k. ú. Prešov, a 
- pozemku s parc. Č. KN-C 7370/3 - ostatné plochy o výmere 3006 m2

, k. ú. Prešov, 
Ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Prešov pre katastrálne územie Prešov, 
obce Prešov, okres Prešov, na liste vlastníctva číslo 13119. Uvedené pozemky sa nachádzajú na Botanickej 
ulici v Prešove medzi Kolmanovou Ekocentrom a skupinou rodinných domov Botanická l, 3,4,6, 8, 
10, 16 a 18. 

Ako vyplýva z 19.3. 2008 - stanovisko k funkčnému využitiu 
pozemkov, ku dňu spracovania tohtovyjadrenia sÚ vyššie uvedené pozemky v zmysle územné plánu 
mesta Prešov navrhované ako obytnéplochy rodinných domov. 

Mesto Prešov na základe Ú~Il~senhi mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. 370/2013 zo dňa 6. 5. 
2013 schválilo Všeobecne záväznéŕtariadeniemesta Prešov Č. 5/2013, ktorým sa vyhlásila záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov vznení',zmien a doplnkov 2012. Týmto rozhodnutím boli schválené zmeny 
a doplnky územného plánu mesta Prešovs tým, že uvedené zmeny a doplnky sa nedotkli vyššie uvedených 
pozemkov a ich funkčného využitia," pričoIl1 ,tieto v zmysle územného plánu naďalej ostali plochou pre 
výstavbu rodinných domov. V rámci spracovania zmien a doplnení územného plánu 2012 pritom bol ako 
neopodstatnený vyhodnotený podnet; Ing. Turčanovej a spoJ. na zmenu územného plánu v časti vyššie 
uvedených pozemkov a návrh na ich zaradenie ako plochy urbanistickej zelene nebol v konečnom 
odsúhlasenom znení zmien územného plánu2,012 schválený. 

Dňa 6. 5. 2013 mestskézastupitel'stvoIl1estaPrešov uznesením Č. 369/2013 vyslovilo žiadost' 
prednostke mestského úradu mesta Prešov zabezpečiťobstaranie zmien a doplnkov 2013 územného plánu 
mesta Prešov, týkajúcich sa len zmeny funkčného pozemkov s parc. Č. 7370/2 a 7370/3, k. Ú. Prešov 
na funkciu verejnej a urbanistickejzelene>-';,''; 

~ ,'.: }"';~'5 

Mesto Prešov následnep;ipr~vilo' rtávrh Územného plánu mesta Prešov, 
v zmysle ktorého navrhuje abyvyššie'uvedené pozemky boli územným plánom určené na stavbu 
enviromentálnej stavby -, parková plocha, Botanická ul., pričom sa navrhuje zmeniť čl. 5 záväznej časti 
územného plánku mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012 a doplniť o položku č. 13 označenú ako vyššie 
špecifikovaná enviromentálna stavba. Vyššie uvedený návrh zmeny bol predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva napriek našim pripomienkalnzodň~11.7::2013. 

"-';;'>.:-':~>'/"'. ',' 'Ä;':»:~;~~ ~-;.,; . :~~: ,~,:, f:: .,,,," ,'o>' 

Dňa 6.9.2013 bol na ~r;:d~'ir~~b~ly~6ce"U;~~s~ný návrh VZN mesta Prešov, ktorým sa dopiňa VZN 
mesta Prešov Č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánku mesta Prešov v znení Zmien 
a doplnkov 2012, prílohou ktorého je označenie zmeny článku 5 v časti RL 12. 1. Plochy pre výstavbu 
verejnoprospešných stavieb sa za bod 13, ktorý znie 13 Park Kalvária - podľa urbanistickej 
štúdie Park Kalvária z roku 2006. ,A'''",'.'""" 

Žiadatelia dňa' 21. 5. 

vyrozumenie. 

, , . i 
Podľa čl. 20 Ustavy SR 

(l) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a 
ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje. 
(4) Vyvlastnenie alebo nÚtené'obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo 
verejnom záujme, a to na ~ákladezákona a náhradu. 

" '- ..:::C;<." ' 



Podľa zákona Č. zákonník platí: 
§ 128 

(1) Vlastník je povinný strpieť,. alebo v naliehavom verejnom záujme bola na nevyhnutnú 
dobu v nevyhnutnej miere a za náhrtÍduI)(južitájeho vec, ak účel nemožno dosiahnuť inak. 
(2) Vo verejnom záujme. možno vec vyvlastniť alebo vlastnícke právo obmedziť, ak účel nemožno 
dosiahnut' inak, a to len na základe zákona, len na tento účel a za náhradu. 

'ď >"{.ďď' .••• ď'·,§415 

Každý je povinný počínat' sitak, ~b}~~d~~h6dzalo k~:škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom 

prostredí.;.;;:{. ,.j.\;~r~~b,~i',. 

(1) Každý zodpovedá za škodu;ktorúSpôsobilPÔrl&enímfordvnej povinnosti. 
(2) Škoda je spôsobená právnickou osoboualebo Jyzickouosobou, ked' bola spôsobená pri ich činnosti tými, 
ktorých na túto činnost' použili.>'···..i'1t 

Podl'a zákona Č. 369/199~i~~~~~~:obecj~k,~r~adení : 
t;ď;~~~.?~~~§ -l, ods.. 1 alineadruhá 

Obec je právnickou osobou, ktoró'zapodmienok 'Ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným 
majetkom a s vlastnýmiprijinami.':{" ;', >'~J~&~,!' ,;';'~~""(",J ~-~:'tf:~f' 

·L';<T:';. ;;i:·§1~ds.j pfsm.aj aj) 
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä::·~;;t·f~~'1;'\~;~.'(l 
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym' hospodárenÍ/ff ;hnutel'ným a nehnutel'ným majetkom obce a s 
majetkom vo vlastníctve štátu prenechanýmobci do užívania, 
j) obstaráva a schval'uje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja 
jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schval'uje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní 
vhodných podmienok na býv(:mievobCi~ď.~:;.- .... :'C:;.;. 

§.6ods".1:Všeóbecne záVäzné nariadenia obce 
(1) Obec môže vo veciachúzemnéjsámósprdvy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byt' v rozpore s 
Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými 
vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej;republíky~a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 

ustanoveným zákonom··::.t.I.;.·.i.~_•.0.Y••;.:.,•••:.'.i.~.:,~'.,.{:.:.:.':' ";~d;e>""
'" .. , -. -' -->~,---;;<\~'-' 

Podl'a zákona Č. 50/1976Zb.ouzeIňri()ll1pláno~ariía stavebnom poriadku (stavebný zákon) platí: 
f.~"\E:)~~~kť§ 12Uzemnýplán zóny 

(1) Územný plán zóny sa sp~acúvapr~'.'iaSť obce, ak schválený územný plán obce ustanovuje 

a) obstarat' územný plán zóny pre vymedzenúčast'obce, 

b) vymedziťpozemok alebo stavbu na verej~oprospešnéúčely. 

(2) Územný plán zóny ustanovuje na/má t<;')c~':;~i:~:~'A' 

j) pozemky pre verejnoprospešné stavbý, stavebn uuzáveru a na vykonanie asanácie. 


! .' ;Jt;';{:~í~~ď~>~l;~<§16 ods.. 2 . 
Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady. 

" ,:;01i;,"'~~i;;"':y>": § I71.· 
(1) Orgány územného plánovania sú povinné obstarávat' územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s 
potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu. 
Územné plány obcí a územné plánY zón saobsiarávajú vždy na výstavbu nových obcí, na umiestnenie 
verejnoprospešných stavieb a na podstatnú prestavbú;dostavbu alebo asanáciu existujúcich obcí alebo ich 
častí s cieľom zlepšiť životné prostredie,zabezpečit'ekólogickú stabilitu a trvalo udržateľný rozvoj. 

...... 'j" '.ďc::r:,·;~}t,~;;1'1f!;i':J'2§19a,> 

(1) Obstarávanie územnoplánovace; dokumentácie zahŕňa 


a) prípravné práce, . }'{c.• ·;;;,i;;·'j~?:\':':f!:,t~~'li~':['~i';{i::;~j,·;", 


b) zabezpečenie spracovania priesk'uinóv'a rdzborov,~';!;~;'J; 

c) zabezpečenie spracovania zadania ii jeho prerokovanieF' ' 

d) zabezpečenie spracovania konceptu' riešenia územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len "konceptt~, 

dohľad nadjeho spracovaním ajehoprerokovdnie, t;;.,;,;}ď';{ 


. . '-·:i< ';~,~~$!':~;~;,f,-~;:i~~:~\f14"?~:kW; "~~~~~~B~~TJ~~Ú~:' 

. , 



e) zabezpečenie spracovania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie, dohľad nad jeho spracovanim a jeho 

prerokovanie,:·~'.:i/f,~;i ;~ď( ~'.'i ........~«ť .. 


j) prípravu podkladov na schváleniei1áVŕhu úieirmojJMnovacej dokUmentácie, 

g) zabezpečenie vyhlásenia záväzne/časti územnoplánovacej dokumentácie, uloženie územnoplánovacej 

dokumentácie a vyhotovenie registračného listu a jehodoritčenie ministerstvu. 

(2) Na zabezpečenie spracovateľa Úiemnoplánovacej dokumentácie sa použijú všeobecné predpisy o verejnom 
obstarávani.>';:··~~;?~;~;?:ť$~~x;'~r~t;~·ť~'!~'I.:~;/· .... ," . 
(3) Spracovateľ zhotovuje prieskUmy(:i~ozboŕý,koncept čt n({Vrhúzemnoplánovacej dokumentácie. 

'i:·,ď2;~,~~.~~~~f~(;>iJ 19b Prípravné práce' 
(1) Prípravné práce vykonáva:"ôrgáň:územnfhol/lánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu 

dokumentáciu. Obsahom pripravnýcHpráfje:i;:iC. 5;~;;·k.~)t:·, .' . 
a) zverejnenie oznámenia o začati;obstarÓvcmiaď(;zémnoptánovacej dokumentácie spôsobom v mieste 
obvyklým, . . ,:n';' .• ..•.·p·:'~r~~é:~:;~~'tr+:~:tď 
b) sústredenie územno plánovacích po ... tadova osi'atnýchpodkladov, určenie ich záväznosti a vyhodnotenie 
možnosti ich využitia, .'. .. ~;/-·ď:~~'-!~11:[:c. .·.i,·l.l4~J'~(~;"1~?<./< ~ ..'..., 
c) určenie účelu a predmetul-Iéšenia úiemnoplánovacej dokumentácie, 
d) určenie hranic rieš eného ilzemia:t~ľ:;vľ~i';~t'{;;~'~f~~~K::,;~1I~!'~·1*~rf:7j~·" 
(2) Prípravné práce vykonáva i'oi-ilin" dZltinnihô>jplánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu 
dokumentáciu a zabezpečuje ich v"spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávnych 
krajov, obcami a právnickými osobámiafyzickými osobami, ktoré sa podiel'ajú na využívaní územia. 
(3) Na základe prípravných prác>órgán'územné~ôplánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu 
dokumentáciu, zabezpeči spracovaniepŕie~~um~v a rozborov nevyhnutných na spracovanie zadania, konceptu 
a návrhu územnoplánovacej dokuľtl?ntácie. ··;j~~~;·::·fj ....... .. . . i. '" '.' 

.L··j·;.1:J~*?'t§19c(1)rieskzimy·a rozbory 
(1) Cieľom prieskumov a rozborovie;riajmä na základe Územnoplánovacích podkladov a záväzných ostatných 
podkladov, ziskanie poznatkov_o stave a1ľ1.~žnostiachIvývoja priestorového usporiadania a funkčného 
využívania územia, určenie, problémov astretovúiujmov v riešenom území potrebných na spracovanie 
zadania, konceptu a návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 
(2) Pre územný plán regiónuaúzemnyplánobce:sáv"rámcí prieskumov a rozborov spracúva optimálne 
priestorové usporiadanie a1funkčné využívanie územia '8 pŕihliadnutim na krajinno-ekologické, kultúrno
historické a socio-ekonomické pod'j"ie.nky(ďalejlenlfkŕajinno-ekologický plán''). 

i:.~!.~,ťr!~'tI~:i~~i~~~:fé~SJ,~§20 Zadanie ." 
(J) V súlade s výsledkom p~ieskumov' '(['roz~()rovorgánúzemného plánovania, ktorý obstaráva 


územnoplánovaciu dokumentáciu;iabezpečíspracovanie'zadania. Zadanie obsahuje najmä hlavné ciele a 

požiadavky, ktoré treba riešit' vobstarávanej územnoplánovacej dokumentácii, a podrobné požiadavky na 

formu, rozsah a obsah spracovania úiemnoplánovacéj dokumentácie. 

(2) Zadanie prerokuje p'ríslušný'orgánúzemného.plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu 

dokumentáciu, s dotknutými obcami, sdotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými právnickými osobami 

a dohodne ho s dotknutými 'orgánmi. Obec prerokuje Ztldanie pre územný plán obce a zadanie pre územný 

plán zóny s krajským stavebným úradom. Spôsob prerokovania zadania pre Koncepciu územného rozvoja 

Slovens ka urči min isters tvo.; "::':~~~j,!~fr~:2':~,J,!:!~~~ť"'"i~:;~ľ:H;~:1'~"'<' '. 

(3) Prerokovanie zadania územluiho'jJlánu<oznámit orgán .územného plánovania, ktorý obstaráva 

územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnostiú6innoú1ol'mou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Návrh 

zadania sa musi na 30 dntvystavitnaverejľlénahlia1nutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k 

návrhu zadania do 30 dni odo dňaoz:~~menia.. :~~;:~;~, .... ď~;~~W;'. 

(4) Na prerokovanie zadania jJOdl'godseku2'~rčio starávateľ územnoplánovacej dokumentácie primeranú 

lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30dní ododňadoritčeflia oznámenia o prerokovaní návrhu zadania. Ak 

sa dotknutá obec, dotknutý samospr(1)ľlY. kraj~lebodotknutý orgán v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá 

sa, že nemá k zadaniu pripoj,zienky;aksa's' obstarávatel'oln územnoplánovacej dokumentácie nedohodol inak. 

(5) Po prerokovani podľa odseku2cFpá.vyhoClnoten,f stanovísk a pripomienok orgán územného plánovania, 

ktorý obstaráva územnoplánovacľudokuŕrtentaciu, požiada o posúdenie návrhu zadania príslušný orgán 

územného plánovania: .<f;!~·j{~~};"~ji~~~,~~11;j> 

a) o posúdenie zadania územného . ".ŕegiórľu požidda samosprávny kraj ministerstvo, 


; ,'.,::..;··.:.:ľ,'i.~~~3i\~~~~:i~~tJf~~t~J:{~!&~~:~~~~~:*~;!~;~~~}~~~:::, .,t:'.',. " 



b) o posúdenie zadania územného obee stavebný úrad, 
e) o posúdenie zadania územnéhoplánuzóny požiada oblú; krajský stavebný úrad. 
(6) Ministerstvo a krajský stpvebnýúradvstanovisku podľa odseku 5 posúdia, či je 
a) obsah návrhu zadaniavsú/ade.so'c(žáväZn01{časťoúschválenej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho 
stupňa, ·.~iďr)~,~:;' ., ··0"c:~ttl~'1~k.\i~ ~ .~, '. . . 
b) obsah návrhu zadania a postup lt? ..' . s arania ci prerokovania v súlade s prís/ušnými právnymi predpismi. 
(7) Prerokované zadanie pO'odstránení ľázpôrov schvaľuj~~';ť •. 0'~ , 

a) vláda Slovenskej rep~bliky.(ďa/eL;len":'v/Óda");~·akiif({ď?~adanie na spracovanie Koncepcie územného 
rozvoja Slovenska, .,~ď·;t~ ." .'. .1~i.,:;;:~.!; ~.: . 
b) samosprávny kraj, ak idéo za amena spracovame uzernného plánu regiónu, 
c) obec, ak ide o územný plán obccaleb(/zóňý~;: ..... ?;é]i .. L' 

'"~ih;~(,;·ď ..... ...•.. ':;~~ť;§27 •'.' oňcept . ..,: . 
(1) Spracovateľ územnoplďň6~~éJj" (J ..• e~iJciespŕai:uje na z&dade schváleného zadania a pod dozorom 

orgánu územného plánovahit.f' którý>fJbstar6vá ltiemnoplánovaCiu dokumentáciu, jej koncept. Koncept sa 
spracúva vo variantoch.,'·;~;;!r F. ' 
(3) Orgán územného plánovalll~;,ď .. oryo st('lľ.. ....•.. emizoplánovaciu dokumentáciu, prerokuje koncept s 

obcami, ktorých územia sa' týka,'s'1otknutýmisá'!'osprÓvnymi krajmi, s dotknutými orgánmi, s dotknutými 
fyzickými osobami a dotknutýmUprävni~kými.'osobami;' ·totó prerokovanie je verejné. Orgán územného 
plánovania, ktorý obstaráva územ,wpiá~O~aciÍf doku#Zentdciu, oznámi uskutočnenie verejného prerokovania 
konceptu spôsobom v mieste obvyklý1IfzalJezpečí"'aby odo'dňa oznámenia bol koncept vystavený na verejné 
nahliadnutie, a stanovi /elwtu najmenďej·3f};äní':,:·v.~ktoreFsaveréjnosť môže ku konceptu vyjadrit: Pred 
uplynutím lehoty zvolá v'erejnéprerokovanie 'a. Úlbézpečí na ňom všeobecne zrozumitel'ný výklad. 
Dotknutým orgánom, obcia~ a jJrí~ľušné,!!uprgánu územného plánovania orgán územného plánovania, ktorý 
obstaráva územnoplánovaciudokumentÓdiu,'doru6;oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu riešenia 
jednotlivo a súčasne ich vYzve, .ab~;~~o)e'sta~oviskouplatnilido 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Na 
stanoviská uplatnené po tejto .lehoú[tsd\nepri~liada.~ KÓfJie' stanoviska ku konceptu zašle orgán územného 
plánovania, ktorý obst~rávauzemnolánovaeiú.;~doliuinentáciu, orgánu príslušnému podľa osobitného 
predpisu.~t·:?, .. . . " . . 
(6) Účelom prerokovania káncéptujfLfJá) ...... ,...... '. .,.:.i . '. 


a) posúdenie správnosti ·.základnehfJUr?ani,sti '.' tešenia priestorového usporiadania a funkčného 

využívania územia a komplexnostinayrhóvaného rie~e,!ia,"; . ; 

b) posúdenie únosnosti zaťaženiaďýzemiii"še,trného'Ýy14ívania prírodných zdrojov, zabezpečenia územného 

systému ekologickej stability akapáfityveí;ejn~libclop!,avného a téchnického vybavenia územia, 

c) overenie vhodnosti navrhnutéh'ô,'rieÚnÚi'útnlestruihidverejného dopravného a technického vybavenia 

územia a verejnoprospešnAh stdviii . ;~,rr 

d) posúdenie variantov. "H',,< " " ; 

(7) Podľa výsledkov prerokóvo/z!a,/ oncept~spracuJe. (orgán. územného plánovania, ktorý obstaráva 

územnoplánovaciu dokum(mtáclu,~'sÚborllé::sianoviSk?;FiVprípade potreby nariadi nové prerokovanie 

konceptu. Ak na základe:výsled~O~'~Fpr~ro~ováni(.lď kónceptu dôjde k zmene zadania, musí sa súborné 

stanovisko vrátane zmeny zOdani~prédlóži(,!ÓďschváÚnie,tomu orgánu, ktorý schválil pôvodné zadanie. 

(8) Od spracovania kohceptU,~možn()~na.~:návrh! órgcmu územného plánovania, ktorý obstaráva 

územnoplánovaciu dokumentáCiu;ď~Úpustit'"pri·schváleni .. zadania, ak sa pred zadaním riešenie preverilo 

urbanistickou štúdiou prerokovan ou odlaódselcot3~S~6,Zadanie musí v tomto prípade spíňat' aj funkciu 

súborného stanoviska.,: ., .2.:~ '" . ' 

(9) Stanoviská a písomn'i pripomieu\ .... ' cep u,.·;oré'n~boli zohl'adnené, znovu prerokuje orgán 

územného plánovania, ktorý obstaráva úiemlfoplán,oVllci~dokumentáciu s tými, ktorf ich uplatnili. 

(10) Koncept obsahuje aj správu dhoclnoteníďst~até ickéh()dok,umentu. 

§ 22 Návrh územnop/ánovacejdokum;entáCie~;r~'~~' .... ..... ,,~ ..... 

(1) Prerokovanie návrhuďúze":nopl~n()évaé~Jďdo/r~meniá~ie"""oznámi orgán územného plánovania, ktorý 
obstaráva územnoplánovbéiu;"do,khme1'ltáfiii/,i~v~'ŕéjnosti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh 
územnoplánovacej dokumentácie ~tl~rbJ(ť ďlfystavený počas 30 dní' na verejné nahliadnutie. Verejnosť je 
oprávnená podat'pripomienkyknávrhu územ" lánovC':cej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia. 



~-"~:S 

. ..i .t. . .x".~".,~~~'~i1~e·' L 
(2) O prerokúvaní návrhu územnoplánovace}dókumentácie.Úpovedomí orgán územného plánovania dotknuté 
obce, dotknuté samosprávne!Craje ädotiinuté'?rgányvždy~ednotlivo: 
(3) Návrh územnoplánovac~j 4()kulľl~~tác!e;p[(!rókuľé;orgári ·.územného plánovania, ktorý obstaráva 
územnoplánovaciu dokument(Íci~,{~~o;tIulUtf;rtllobcaf12!' '~f~?tknutými samosprávnymi krajmi, ktorých územia 
sa riešenie týka, a s dotknutýmip,.áviiic7,ýmrosďo!Jamt:~\)JL~~*(,l(~1~~r(· 
(4) Orgán územného planoV(l~i(J,~ikte"Ý.~;ťob~ťará~a~'Jz~m(Zäplánovaciu dokumentáciu, dohodne návrh 
územnoplánovacej dokumentái;ieidit'0ťttýlni'Qrgánmlj~~ .:;}2i if t;: 
(5) Obce, samosprávne'kr!ajeL#'~dqtkňut'é~"brgJ.n·ir.1!ďp()~inné· oznámiť svoje stanoviská k návrhu 
územnoplánovacej dokumentáciido':'3Q'; [ 'iH<lňa,:kec(o'ňom boli upovedomené. Ak sa dožiadaný orgán 
nevyjadrí v určenej lehote,predpóklďdá .... ...freiŕidp~jJfo}nie'nky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 
(6) Ak sa prerokúva návrh územnopláiľov9?~/d0ktJlľlé~!~cN,ktorá rieši územie so zložitými vzťahmi, môže 
orgán územného plánovania lehotu jľodľa'od.sekii'1'primeranépŕedížit. 
(7) Stanoviská a písomné'pripomie~kY'::k"ntívrhÚ;'2Jitó;e;neboli iohľad~ené, znovu prerokuje orgán 
územného plánovania, ktofýo?staráva:územnoplánávaciudokumentáciu, s tými, ktorí ich uplatnili. 

.~ .. "' .. i:i:§2~;NiJ"r~:uz:liinopláíl;;vacejdokumentácie 
(1) Prerokovanie návrhu;tlzemnÔpláiióvii~el;~0'f"1ľl.éntáCie ,oznámi .' orgán územného plánovania, ktorý 
obstaráva územnoplánovac'tr/7;;~í,:{q1flllŕr~ni~ci~,~(ť:Y/e~ejn~~ti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh 
územnoplánovacej dokumentáéie'HzU)íi/bgť,vystavený}pbČ,CJsi'30d1!í na verejné nahliadnutie. Verejnost' je 
oprávnená podat'pripomienky knáľ;huu:einn'(;pián~v#ce/j(iokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia. 
(2) O prerokúvaní návthuúzemnoplcinbifa'cé/dókumentáciéupovedomí orgán územného plánovania dotknuté 
obce, dotknuté samosprávne krajeädotfnuté orgÓnyyždYJec1notlivo:,' 
(3) Návrh územnoplánovaceJ," ......., ď' ," ...•. .... 	....•.. . •...•... . 'územného plánovania, ktorý obstaráva 

územnoplánovaciu dokumentäciu, / ,,:: . . , ' ' . samosprávnymi krajmi, ktorých územia 
sa riešenie týka, a s dotknutými ' 
(4) Orgán územného dokumentáciu, dohodne návrh 
územnoplánovacej dokumentácie 
(5) Obce, samosprávne" kf.ajé?a· "~a'6tkJ1Uité . oznámiť svoje stanoviská k návrhu 
územnoplánovacej dokumentacie 'ňom boli upovedomené. Ak sa dožiadaný orgán 
nevyjadrí v určenej lehote, fJr(~a[,lo"la(Á(a .. 'k návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 
(6) Ak sa prerokúva návrh uZť~m,nOJ'J1QrnOva,ce ,tlOA;unlen'lm;le: ktorá rieši územie so zložitými vzt'ahmi, môže 
orgán územného plánovania predížit: .. 
(7) Stanoviská a písomné] 	 , neboli' zohl'adnené, znovu prerokuje orgán 
územného plánovania, 	 dokum~ntáciu, s tými, ktorí ich uplatnili. 

UZt!mltenoplánu zóny' 
(1) Návrh územného plánu lJr'r;,nn,p/' . najmenej na 30 dní a vyzve fyzické osoby a 
právnické osoby spôsobom vyjadrili. Pred uplynutím lehoty na vyjadrenie 
obec zvolá verejné n1'."1'fll/aJ,van VPJ'P/l""l'7l prerokovaní obec zabezpečí odborný 
výklad spracovateľa. 
(2) Obec oznámi ", samosprávnemu kraju, ktorého územia sa 
riešenie týka, prerokovanie návrh~ '.' . . .plánuzónyJednotlivo; fyzickým osobám a právnickým osobám, 
ktorých vlastnícke práva sÚriešenrm'4ze",n~hi? plÍín# zóny dotknuté, avlastníkom verejného dopravného a 
technického vybavenia územiá·ie·'·;..i'·;';'.'fé~okôvd~(" ',' /hu'územného plánu zóny spôsobom v mieste 
obvyklým na území riešenej ióny ... , "r ~5' 
(3) Obec je povinná návrh ~zemne 0fJ o.n";zonyp,.~roovat' s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú 
zastavovacie podmienky, regulatívyYlejJrípú,stllehofúnk(:f;~ho využívania pozemkov alebo stavebná uzávera, a 
s vlastníkmi stavieb verejného doprti1;ri~hfaiť/~fmick~~O'v~bävenia riešeného územia. 
(4) Obec vyhodnotí stanovis~ákúzéiimérŕú;plánu zôny'vfspolupraci so spracovateľom. Tie stanoviská osôb 
podľa odseku 3, ktoré nemožno'iohtaa.ni(~p~er:~kll)(/s tý~i,ktorí ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú 
ich vlastníckych práv alebo inýchpráv'~ pozemko'!' a/ebo k stavbám. 

§ 21 Ppdkla,ťyf{a schval'pvanie'zíze/rúioplanovacej dokumentácie 
Orgán územného plánovania,ktorf;~~bsT(ÍrJv~;úzélľl~~plárlOvaciu .dokumentáciu, predloží schvaľujúcemu 
orgánu správu o prerokovahíitzériíi?opl~h?v~ce)dókumeňtácie spolu s vyhodnotením všetkých stanovísk a 
pripomienok a s návrhom n(l rozh~~'!k!{~i{ď1~rj}!et~~~~·tipripqmif!nkach, návrh územnoplánovacej 



- .. _-------..."...",--~~-_._---...,.....,.,_ 

dokumentácie a návrh vyhlasuje záväzná časť 

územnoplánovacej dokument(Í~ie: 
,.~.~j~}':~ 

(1) Predpredloženim návrhuúze11lne~panuna .... ....... .... . 

a) obsah návrhuje v súlade slj~áväzŕtoil'čast~tischválénéj úZemnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, 

b) obsah návrhu a postup jeho ... .. , . .. ď 'sJ v súlade s pr/slušnými právnymi predpismi, 

c) návrh je v súlade so ZU4~UlnnJ, 


d) návrh je v súlade s n/~;.)u,"UJ'7l u.~ell~ntmo 


e) záväzná čast' územného: vv,uu.n::lue Vs~~o[;'ecne záväzným právnym predpisom je v 

súlade s § 13. 

(2) Podkladom na UL.IO,rTl"'OTlfJ plánu, vyhodnotenie stanovísk a 

pripomienok z nľť~r{)k:01ian'iainn'IJ,.r.'1J·/Vll'J,m,.'''' el~ne';zl:ívQizn,~ho právneho predpisu, ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť územného k""íjos'udem'a '/ so súhlasným alebo s nesúhlasným 

stanoviskom k návrhu úZť~ml'léh!o orgán obstarávateľovi do 30 dni. 

(3) O preskúmanie súladu .,nmvrhlI:"i,17.f>m1i!eh{ odseku l samosprávny kraj požiada 

ministerstvo, 

(4) O preskúmanie súladu nm~,.h,h;;if;i,:niu oaseKU 1 obec požiada krajský stavebný úrad. 
(5) O preskúmanie súlcidu'u "., '1'..,11 úzíeminéllO odseku:] obec požiada krajský stavebný úrad. 
(6) Návrh územnéhoplá~u, isO záväznou časťou územnoplánovacej 

dokumentácie vyššieho stupňa m'/Ivn'u v~~'eo'oeé::ne záväznými právnymi predpismi alebo ktorého 

postup obstarania a Dr~~rOKOYaltla .. " ••"...., všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

nemožno schválil'. Pokia/' "'C,PlVlllel'tlU na'nrirek taArén'lut',o rozporu, schválenie je v celom rozsahu 

neplatné. 


(1) Orgán územného 

nezmenili uz.~mno,-te,r:m~ICKe. 


koncepcia organizácie.' uzem'IQ.' 

verejnoprospešné stavby,' 

dokumentácie. 


;Ä~:'~"'';;.Á~;f~;;:'· •. premi6taj~ci sa do vydania vyššie uvedených 
rozhodnutí a v realizovaní· ",..,,,,,""'il; že došlo k neoprávnenému zásahu do 
vlastníckeho práva . určeným zákonom. Vyššie uvedený 
postup podľa mienky ži siu'zurpovalo právo rozhodovat' o vlastníckom 
práve žiadateľov k vyššié IIv,~rI".n"tn 1_"J"'~'llU,"V'll ľnaich práva v danom konaní. 

Vyššie špecifikované ...•pv~:"~f:;"~~;,':;?:_,'~yď le .riadne· schváleného územného plánku mesta ....'-"UV.;HUt;. 

Prešov už do roku 2008 "':~_'-',_'LL.,,- . iodiimých domov. Ako také boli žiadateľmi 
nadobúdané a následne "''''JV''',",'''-' znáitľou skutočnosťou, že bežná cena pozemku 
určeného k realizácii individuál11ej . 'méste Prešov zodpovedá sume cca 116,43 za 

m2l takéhoto pozemku' av . 'Aj prebiehajúce rokovania so záujemcami 
o kúpu uvedených nrl"'d,lr~.•cI realitnej kancelárie preukazujú, že 
žiadatelia mali reálnu ·;zaicelkovú kúpnu cenu vo výške 700.000,-Eur. 
K realizácii tohto zámeru; . .... . postupu, o ktorom sa dozvedeli aj 
záujemcovia o kúpu danýc~ POZeIlrl1<C 

Vychádzajúc·. uv',>L U IJU)' záver, že dôvodom zabezpečenia 
uzemnoplánovacej aOKUlnentalCl<::JI.e.. ,.,__,.._; mestom Prešov. Ak mesto má záujem 
na predmetných . stavby parku, je otázkou prečo 
v súvislosti s tým, iu uvedených pozemkov, ktorých účel 
využívania mieni zmeniť .Takýto postup znamená, že sa realizuje zásah 
do vlastníckeho práva ",,,,,...a',,,, . kompenzovaný. V tomto smere je treba 
uviest', že je viac než sporné,verejnoprospešnou stavbou, resp. či deklarovaný 

zámer jej výstavby je 11t;l»r·,.;1i'i~;E~~~~~~i~~~~~•.~~:~~1~~~.~~ všeobecne známych údajov mesto Prešov 



nevyčlenilo na tento účel.vo' rovnako tak v súvislosti s jeho 
záujmom realizovať verejn6prospešnú'ďsiavbiip'arkllna'pózemkoch nevyčlenilo žiadne finančné 

, . ..' .'" .'." . . Ý danom prípade sa tak zasahuje do vlastníckeho 
" opomínajúcim čL 20 Ústavy SR resp. § 128 

spôsobôm realizuje kroky nevyhnutne spojené 
,zasahuje, hoci na to nemá vyčlenené 

ako verejnoprospešnej stavby mestské 
nelrOZDOIi1mra o:,"areIUlz:aCIIU ..lli1H,C:U1U,U ". zámeru' nikdy neschválilo. O povinnosti 

TH.",...•."....., 'pričom táto skutočnosť mala byť podstatnou 
". V danom prípade sa zdá, akoby mesto 

rodinných domov na ulici Botanická, 
povinní prefinancovať tento súkromný cieľ. 

'L<;;:UU\,V\.<U,.L.I<l\la,',,,· . v súčasnosti nerastie žiadny strom či 
. susediaceho stavebného pozemku, bolo 

.:vYužívať daný pozemok rovnako ako majiteľ 
""';3"".,,..... verejné záujmu, resp. o presadzovaní 

k'Ol·'~.'h~tatn\/ch :n'"\'\l\,!>t"'·/"l,i.Vmesta, až na to, že sa deje na úkor 
;';":{;;;;';~~JJ:R~C;;;;-i7;;:'t~~.: prípade nebolo vysvetlené, prečo má byť 

'posledného schválenia územného plánu 
zmien územného plánu mesta Prešov v znení 

územného plánu schvaľované 
•plánu, ktorá sa dotýka len pozemkov 

nn,1!>n.v 'mestským zastupiteľstvom už dňa 6. 5. 
"lo dôjsť k zmene predpokladov v zmysle 

,..... "",,, . ..-. k potrebe obstarania doplnku či zmeny 
o žiadnej verejnoprospešnej stavbe 

Je nanajvýš zaujímavé na základe 
>sljiacô'VaI'lá<:ifzém:nóp1átndval;:Ía dokumentácia zmien a doplnkov 

'_1.>'."_-'-1. zastupiteľstva č. 369/2013 zo dňa 6. 5.2013 
zeleň, pričom ani v tomto rozhodnutí sa 

L.i1.~UU'A tak v danom prípade neboli 

úcom v obstaraní územnoplánovacej 
sa~kto, kedy á z akých prostriedkov ju bude 

,,,un-al.Ul ll.''''''''''n.••uv rozpočtu. 
.~~..~" .. prípade porušili stavebný zákon aj 

pre danú . lokalitu - zóna Za kalváriou. Táto 
stavebného zákona, ktorý ukladá povinnosť 
plánu zóny. Územný plán zóny pre danú 
.. nie sú územným plánom zóny. 

LCl"eUlU'L''''Cl dd práv žiadateľov nie je odôvodnená 
s:'YtJlfstavť~bnlého zákona), nakol'ko dňa 6. 5. 2013 taká 

h;"'i'·~;'-.h.;;:'~~;; . doplnkov a zmien územného plánu 
nnt'rpr-IH územného rozvoja mesta budovanie 

absentuje realizácia prípravných 
zabezpečenie konceptu riešenia 

'~obligatórne náležitosti procesu obstarania 
9a 1 stavebného zákona popreté. 

http:un-al.Ul


V dôsledku toho, 
pričom jeho spracovaniu nelpreOClna(lZ8.1I v.,,,....!,,, 

ktorý sa premietol už v ich opi()mlenUlI 
osoby a jediný vlastníci 'p';()zemlimv 
orgán územného plánovania, 
práce zabezpečiť v spoluprá:éi. 
uvedené pozemky využívajú 

V danej veci neboli < . 

nedošlo k zist'ovaniupoznatkovďo' 
zadefinované problémy a' ' i ' ,,"-.,','" ,',""", 

doslova ignorovaná, . 
vlastníckych vzťahov k daným 
obmedzené, sú s tým spojené -. 

V danej veci je rA?'·nn,,.,, 

územnoplánovacej 
uznesenie mestského 
obstarávaní danej dokumentácie 
bola daná spracovatel'ovi. iV 
v zmysle § 20 ods. 2 stáve ' 
určených § 20 ods,' 3,'. a4. .,t""" ..J..,n.,lhA'\ 
stavebnému úradu tak,ak6 

V rozpore s obsahom iŕn·....",;..H",,· 
prerokované zadanie po 'n',rr"t·ri>",..",i 

neboli odstraňované rn?nn.....' 
Navyše nedošlo k. rp;;npLrt, 'dokumentácie v zmysle § 21 Stavebného 

zákona. V tomto smere nédoŠI. -:"ď'i''''''-iď~}'<I}11 ...".n.\Jll''''''I..'''''' Lo<u.[I,la,-,'", predtým spracovaného zadania. Opätovne 
absentuje rešpektovanie práv;zI8.oa1te stavebného zákona, pričom žiadatel'om nebolo 
oznámené uskutočnenie v"""',,,r,,,", ~i~;.;';;:';;l . i samotn6 verejné prerokovanie konceptu sa 
nevykonalo. Treba pozn r.m,7'v,Ärp1np,hri nr,.r(\II,...."".nia konceptu je aj posúdenie správnosti 
a komplexnosti navrhovaného či je vyriešená otázka vlastníckych práv 
a pod.. V danej veci nebolo VV,'lUIf' "+.,,..,n',;"L,r;'.~a·riedošlo k opätovnému prerokovaniu námietok 
žiadateľov, napriek tomu 'sa tak aj obsah ustanovenia § 21 ods. 7 
Stavebného zákona. ' 

Pokiaľ ide o ktorý má posudzovať mestské 
zastupiteľstvo, opätovne"b()lim§ 22 ods. 7 stavebného zákona, ktorí 
napriek tomu, že v UUllU""'"''' OD<lKOVarle ollsoInn,rrnesúhlas s navrhovanou zmenou a podali k veci 
písomný nesúhlas, neboli .. tJ;;~·;:.;:,;;.;·'· hoci tieto doteraz neboli zohl'adnené. 

Obsah ustanovenia!§ 
v predchádzajúcom územnOm 
so žiadatel'mi priamo prerokovať 
aby sa k veci vyjadrili, hod 
verejné prerokovanie ' ' _1...... '_,_.•"" 

s ods. l § 23)..{,::.,,~, 
Hoci jedine • právô bolo a je v danom prípade dotknuté, Lola...a,v'l<l< 

pričom ich vlastnícky ktorý je verejne prístupný a údaje katastra 
nehnutel'ností sú všeobecn , IC! prerokovanie návrhu jednotlivo, ako to 
predpisuje ods. 2 tohto článku:: pozemkov nebol návrh prerokovaný tak, ako to 
káže ods. 4 § 23 StavebriéhÔ'L;<'u."",u<4.• dvles,1O,;rn:sCllv.I0010·(IOSilecme· V nerešpektovaní práva osobnej účasti na 
danom procese na strane'aniprávo'podľa ods. 4 § 23 Stavebného 
zákona, pričom napriek ich . " stanovisko nezohl'adnila, neprerokovala so 
žiadateľmi ako osobami,prípade ide o konanie, ktoré sa bezprostredne 
dotýka ich vlastníckych 

http:nelpreOClna(lZ8.1I


Súčasne si žiadatel'a na tO, ~e návrh'úze~ného plánu bol predložený na schválenie 
bez toho, že by sa posúdiló,: pi '. . ÍmshlpJeho obstarania a prerokovania bol v súlade s 
príslušnými právnymi predpisrni~"či . .. jev'súladeďso zadaním, či návrh je v súlade s rozsahom územného 
plánu, a či záväzná časť úzernnéhoplánU'íiá\Jrhovaná na: vyhlásenie všeobecne záväzným právnym predpisom 
je v súlade s § 13. Žiadatelia majúZato;~~žbďimi'jedna z~cht<)podmienok nie je splnená, pričom už samotný 
proces, ktorý predchádzal predložeiíilÍ';ri*vŕhi(n~fschváíelli~;opomeiiulzákonné garancie vlastníka pozemku 
o ktorom sa rozhoduje, pretglneIIl~Ž~:'%?p:Qfigad\l~~?n'Ili)sti~.~,bstáť, Žiadatelia majú za to, že mesto Prešov 
nežiadalo o preskúmanie riáv~hú'úzeniného'plánukrajský stavebnýurad a aj z vyššie uvedených dôvodov nie 
je možné ho schváliť. Žiadat9jiavtÓnľtb:ďstrier~:iipozorňu:ú~:že sC9yálenie plánu za daných podmienok je ex 
lege neplatné podl'a § 25.ods;~Sta\i·eb~~fíd~~žikona) .. ;;tj'.k,:·;,:·.·· .•.. ' 

To, že v danorríprípadé'nedoŠfo";k'f~'ŠpbktovallJuzakonav'konečnom dôsledku dokumentuje už to, že 
, :. ": " __ -"'O~;_,".-::,,,~~ ;,-'>."'. r';j'-"" :s-;,-:,>,·.r{i,.._~~\!",1;""" "N',.,'." .' i 

návrhu zmien a doplnkov2013úze~néh().plánuŕhesta·:J>r~šov~sprievodnej správe ako aj v návrhu VZN sa 
spracovateI' odvoláva na neaktijáli1\f1:a~ľÝyojO~;:iPr:ék8nan6urbariistickú štúdiu Prešov - Park Kalvária, 

.' - :' ::'~4""'~!M<'-- ',*, .-,~-._: ;.,. ,- -"'.'>;" "'~::..'-':~.-~ 

spracovanej ateliérom MINO,ItPI-~~::yt~§~e~o~i~:2QQ?~}<i,e;o neaktUálny a pre dané konanie nepoužiteľný 
podklad, ktorý nereaguje naslÍčasÍ1é:yUistriícképoínerY'\;:~danej lokalite. Vývoj a rozhodovanie mesta Prešov 
vo veciach zmien územného plánllv'IriedziC;bô()bíď::-"te4~r\'h)kóch 2006 až 2012 preukázal, že daná štúdia sa 
nerealizovala a nie sú spln,ené. podriiié~~)?JejTr~a!i~~i~'~ť'ik~'~v~déná štúdia bola spracovaná v roku 2006, 
v tom období bolo vlastní~oŕri:aj.výšŠi~'~uvedenYCh.. p~ozelUkôv'mesto Prešov. Medzičasom sa však vlastnícke 
vzťahy k daným pozemkov zmenili;:prič91~t:rlv~dené'pO~efuKY boli vrátené právnym predchodcom žiadatel'ov 
v rámci plnenia ich reštitu<?ných·närôk()~/právdep()d()tintvŕoku. 2007. Uvedená zmena pomerov znamená, že 
dnes zabezpečené podklady na lÍveďejÍ4"·zmellu·'nereagujÚ;'''pričom podklady ktorých základná východisková 
pozícia spočívala na existencii unitátn~ho~l!istÍ1ítt\"a mešWPrešovl k všetkým vyššie uvedeným pozemkom, 
je nepoužitel'ná. Účelom spracovimiifpb·dkiad<:,y.0)e:pr~véďyysporiadanie sa aj s existenciou rozporov, resp. 
rozporov záujmu verejného. So ~iáujmirr('~vlastriíkC;:v~í59~ectnkov~ do práv ktorých sa takto má zasiahnuť. 
V danom prípade mesto'" Prešoy,~aó~lqvli·~!ohišro;;::;:rr6bés. obstarania komplexnej územnoplánovacej 
dokumentácie vo všetkých jeno č~sti~c~~.ä.Melôv'() .ť i~Í'ávne . óužilo neaktuálnu dokumentáciu za účelom..., 

presadenia individuálnych záujmovďŕliekto'ch ô ď 

•:t>1~~:~~~. '. . . . . ". 
Vzhľadom k obsahuVyššiespecl ....... vanyc ..•... llt .ovýcIi . a citovaných ustanovení platnej 

právnej úpravy je podl'a názo tu ..'" .' ď:irioŽrlékorÍštatovať, ževdôsledku vyššie opísaného konania mesta 
Prešov žiadatel'om vznikla' .' . . . ·žiadatel'om1. a 2. prináleží nárok na jej 
zaplatenie v rozsahu ich . Y2-ica ~ celku, teda v sume 350.000,-Eur 
a žiadatel'ovi 3. prináleží nárbk" , lastníckeho podielu vo vel'kosti Y2-ica 
z celku, teda v sume 350.000 1 

zmene niektorých L<1"VlJM 

orgánmi územnej 



má i ten, s kým nebolo 
malo byť. ,;:: . 
(2) Ak bolo nezákonné" 

ktoré sa nevzťahujú 71rt>dll!j~,;~'n:'~n';;h:,n'{j'1n 


dôsledku rozhodnutia vvaran~'!no 

(1) Územná samospráva ... 
úradný postup sa 
ustanovenej lehote, 
alebo iný nezákonný zásah 
(2) Právo na náhradu 
spôsobená škoda. 

(1) Uhrádza sa skutočná 
(2) V prípade, ak iba 
na ujmu spôsobenú 
nemajetková ujma v f./l;fUU.'Ul-It, 

Vzhľadom k 
týmto dovoľujeme podať 
spôsobenej pri výkone 

Podotýkame, že 
vyhradzujeme právo amostatl1rvni~'(iDod 
s nezákonným úradným ~~~~-~~~~f:;i:;i 
v peniazoch v zmysle 
zisku. 

Tiež up07 ....rňlllf'm 
nariadenia, preto bude """,,,"'LUU"', 

mestské zastupitel'stvo 



Kpt. Nálepku 398/63,068 

_VY."", SlOOO(lllU a vážnu vôľu, 

1451/21, 034 01 Ružomberok, 
Žiline; oddiel : Sro, vložka č. : 50871/L, 

Jančim, advokátom vykonávajúcim 
iô~~naI11'l'e' 'advokátov vedenom Slovenskou 

ap()vinností advokáta vymedzených 
ď doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. 

predpisov 

zastupoval, resp. právne úkony, prijímal doručované 
písomnosti, podával . zmiery, . vymáhal oprávnené nároky, 
uznával uplatnené !plnenia nárokov, potvrdzoval prijatie 
nárokov, podával .: > iclf uplatnenie, bral späť už podané 
opravné prostriedky, ~tr,~;}~~~~,;;~.~~;~:,~~~~;~Y!~~~3,ex,eKllclllonl, spráynom a inom administratívno
právnom konaní, . alebo neodmietal, menoval rozhodcu 
a uzatváral keď podľa osobitných právnych 
predpisov je dávame aj v rozsahu práv 
a povinností podľa. poriadku. Súhlasíme, aby sa 

splnomocnený. :~{i~~~~~Iťf~im~'~brii iným advokátom a pri jednotlivých 
úkonoch advokátskym lá advokáta. 

Berieme na. '"' ....,...u.,..;.'ll~~{ii:i~:'~Š:f::i anie právnych služieb odmena, popri 
ktorej má advokát náhradu za stratu času. Povinní sme ju 
zaplatiť kedykoľvek s tými, ktorí spolu so mnou dali 
splnomocnenie bez ~odporcovi. Povinní sme dať primeraný 
preddavok podľa . . ·o·obsahu Vyhlášky MS SR č. 655/2004 
Z. z. o odmenách a . . služieb v znení neskorších zmien 
a doplnení a o dôvode' ..~lužby. ~. / 

r c.~. .f/" "/ 

., ... ........~,:. •.••... i 

.'.:.?!.. ~..............f?~~ 




ln 

zastupoval, resp. .o 
pís.omn.osti, podával 
uznával uplatnené "",r""." 
p.odával .opravné pr(JlsmleOJ[(~ 

pr.ostriedky, zastup.ovéll'kv:
• ,,-1';'-,

právn.om k.onaní, . .. . ...•.. 
a uzatváral . . 
predpis.ov je potŕebn~ 
a p.ovinn.ostí podľa ·1'P".tnp'hn' 

Súhlasím; aby 
adv.okát.om apri j 
adv.okáta. 

právnickú .os.obu .. s. r . .o., D.onč.ova 1451/21, 034 01 
Ruž.omber.ok, zat)is~ma V1'",·"n'"..... súd.om v Žiline, .oddiel : Sro, 
vl.ožka č. : 50871/L,. - JUDr. Ladislav Janči, adv.okát 

a~b~~r~f:GR~~?~~~a~;~R;~~~~fá am 
r
.oK;atslmu k.om.or.ou pod č. 2180, aby ma 

Zal<~.on.om'NR SR č. 58612003 Z. z . .o adv.okácii 
rn.osteltlSkom·· podnikaní (živn.ostenský zák.on) 

. právne úk.ony, prijímal d.oruč.ované 
. <zmiery, vymáha1.0právnené nár.oky, 

. plnenia nár.oky, p.otvrdz.oval prijatie nár.ok.ov, 
ich: uplatnenie, bral späť už p.odané .opravné 

~·'l'"'''' "'T';'" 
správn.om a in.om administratívn.o

alebo neodmietal, men.oval r.ozh.odcu 
;i~;~';'~::'t~.':,~~~";~~tl;ri~;!i!;:;;·:f~príp.a(.l.oc]h, :keď p.odľa .os.obitných právnych 

spln.om.ocnenie dávam aj v rozsahu práv 
. '.' poriadku. 

lv.okál:fN'r.o:zsaLhu :sv.ojh.o p.overenia dal zastúpiť iným 
aleb.o iným zamestnanc.om 

. právnych služieb .odmena, p.opri 
anáhradu za stratu času. P.ovinná s.om ju 

. .. . s tými, kt.orí sp.olu s.o mn.ou dali 
()dp.orc.ovi. P.ovinná s.om dať primeraný 

Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z . 
. služieb v znení nesk.oršÍch zmien 

,ITrI,,,,,,.,.. ",.",'Ur,.. služby . 

. ~ --~ 
·(l~R.... 

http:zamestnanc.om
http:spr�vn.om
http:n�r.ok.ov
http:Zal<~.on.om
http:k.om.or.ou
http:adv.ok�t.om
http:predpis.ov
http:pr�vn.om


Prelov: 
19.09.2013 

súláde S platnou právnou úpravou. aj 
nr~IVT1IP ;prostriedky, ktorými sa môžu domôcl' 

0/1976 Zb. Stavebný zákon neupravuje 
:ml)()rn'len1c neakceptujú, napriek tomu 

l<li>Ull,...VJ.U použiť tieto právne prostriedky: 
meF~ilrielilf;;vzlemnerlo, plánu schválením VZN mesta Prešov, 

...,....".J, ... 2~íJrok~ratúru s návrhom na podanie 
rše,obť~cnelt1lu'záväzÍ1ému nariadeniu mesta Prešov, 

;~;i;.';;':;;;,t';;~;i; '. môže prokurátor podal' návrh na 
Občianskeho súdneho poriadku na 
"j~~,: 

. ..... . '. .vzN na správny súd, nespokojným 
vlastníkom •..............•·.mbŽn~št'pô4a{hávrh na konanie pred Ústavným súdom. 

Ústavný súd SR !ozht~ailj~ľô<št'3žĎošti.ičíi' fyzických osôb proti právoplatnému 
rozhodnutiu orgánu··ob~~ft~k.rn#ňiétajú~{porušenie svojich základných práv a slobôd 
zaručených ÚstaV?u:SR~~ÚstavÍíý;fslíd 'SR Iiiôže svojím rozhodnutím, ktorým vyhovie 
sl'ažllosti, priznať to .. "..4 x'Koh<; p'ráva'bolrptnúŠeI1Č,' primerané finančné odškodnenie. 
v d'alšom rade n~spo' í~!vlastrii~'i:'~nelínhteľÍlostí môžu uplatnil' náhradu škody 
podl'a zákonač. ·514/2003:.Z;'i.~({zodpoyeanosti za škodu spôsobenú pri výkone 
verejnej moci.>UhrádhtóČná':ška-diitaušlý ~isk. V zmysle vyššie uvedeného 

~~ij~~~··~·'~,,:~~~l!t.'i;~i:'" 
Mestský úrad v Pre§ove I Hlavná 73 I 080 01 Pre§ov I Tel.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51 )n33665 I E-mail: masto,radnica@presov,sk I www.pnISOv.sk 

http:www.pnISOv.sk


IJUJ.""-V\..U 2013 Územného plánu 
nehnuteľností, čím dôjde 

. ods, 4 Ústavy nútené obmedzenie 

rtff:~~t~~(~1~;~~~~ft~if~~~Í ávoverejnom záujme, a to iba na ~~ môžé byt' lÍspešný, ak sa preukáže, že 
netmuternos:tl........c"".•.•::'·,c·_·,,···,·,,·;· >20Ústavy SR bolo porušené tým, že 

jeho' práva' užívať a práva nakladať 
\tif:~tT.~ :::; .. " 
.~reš6v'žiadosť o majetkovoprávne 

I-"rp'I;!{'\'\!' 'aby ··predmetné pozemky odkúpilo, 
posudok za účelom zistenia hodnoty 

'e 582000 Eur, Ak mesto Prešov 
Y1l:lStrlli.C··'ISa budú brániť a použijú všetky 

podali na mesto Prešov spomínanú 
spôsobenej pri výkone verejnej 

moci. 

vysoké riziko 



....._._--~_._-------------'---,--

1. 

Obstarávanie a 

V súlade s I\/t:>I'IlOn\l'm 

nariadením (§ 27 ods;3' "t!:l!l/Ohin.:lhn' 

Slovenskej republiky,' 
vyplývajúcich pre sarrlo~r;r~\I!tPt(irt1íikdrirl 
.VZN"). Iba obsah 
povorovacie 
odporúčací 

---:,., 

,. svojvorne. Stavebný zákon totiž 
b, nasledovne: n V záväznej časti 

=:::.:.:..:~b)v 9bci priestorového usporiadania 

Regulatív priestorového 
ktorou sa usmerňuje umiestnenie a 

v území. ..... Regulatív má charakter 
! kpriestorovému usporiadaniu a 

e-nllilil: ClIPU!"'.l@t:"plJt<W,I.~~; 
www..:apul.o\.!l.de. 

http:apul.o\.!l.de
mailto:ClIPU!"'.l@t:"plJt<W,I


byť súčasťou záväzlľýéh~ 
Stanovenie uvedeného· "'WU'CUI1'U 

konštatovanie je dôležitév'ltnntovfo 
plánu do práva nn\J'lnnlnC::fI 

2. 

Zodpovednosť za 
ftObčiansky zákonník")·:lv 
zodpovednosť. V 
právnej povinnosti. 

Ktomu, aby vÔbec 
predpokladov: 1. 
porušením právnej 

'., -,: -.0

,nr'::nlcn'" Vzákone Č. 40/1964 Zb. (dalej len 
zákonníka je upravená tzv. všeobecná 

škodu, ktorú spôsobil porušen ím 

splnené všetky z nasledovných 
, 3. Príčinná súvislosť medzi 

~:::::Y~TE~~~~ii~"i~!2~tH.,f;;}
7 h~'Jďďprv~ďz predpokladov zodpovednosti 

'n!lt1\1;:;"7nn,.,ti néľuvedené by bol nepreukázaterný aj 
7nrtnnvortn~~~;'i'""~····· .škoda, ktorá mala vzniknúť v dôsledku 

škodou a porušením právnej povinnosti. 

územného plánovania a to 
neporušuje právnu 

I'l~. eMf NAt4fS'fU 9. "02. O.I rUl NÓ"'. SlOVAK.}. 
cr ~."lIi9~....utQ...~ . 
·www..t••utoYa.lk 

http:utoYa.lk

