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Vec: 	 Výstavba objektu materskej školy na Haburskej ulici, na pozemkoch parc. Č•. 

KNC 1049, 1050 a 1051 v k. Ú. Nižná Šebastová 
- stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie 

Dňa 18.07.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, Mesta Prešov doručená žiadosť o záväzné 
stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie novostavby materskej školy na Haburskej 
ulici, na pozemkoch parc. Č. KNC 1049, 1050 a 1051 v k. Ú. Nižná Šebastová, pre 
stavebničku PhDr. Máriu Hlinkovú, bytom 8ankovská ul. Č. 1115/6, Stropkov. Dokumentáciu 
spracoval zodpovedný projektant Ing. Peter Mathé v mesiaci máj 2014. 

Mesto Prešov, Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta 
mesta a územného plánovania, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 
zákona Č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, a v súlade s čl. 9 Záväznej časti 
Územného plánu mesta Prešov vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením Mesta Prešov 
Č. 5/2013 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov Č. 11/2013 a čl. 4, ods. 7 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, dáva k predloženej dokumentácii 
nasledovné stanovisko. 

1. 	 Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa pozemky na parcelách Č. KNC 
1049, 1050 a 1051 vk. Ú. Nižná Šebastová nachádzajú v zastavanom území mesta, 
na ploche určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú plati záväzný regulatív 
RL 8.1. 

2. 	 Navrhovaná stavba materskej školy ako predškolského zariadenia v rámci základnej 
občianskej vybavenosti je prípustnou funkciou v danom území v zmysle regulatívu RL 
8.1. záväznej časti Územného plánu mesta Prešov s podmienkou, že jej prevádzka 
nebude zdrojom zhoršenia kvality bývania v danom území. 

3. 	 K predloženej dokumentácii pre stavebné povolenie vyššie uvedenej stavby máme 
tieto pripomienky: 

a} hlavný vstup do budovy predškolského zariadenia musí byť riešený bezbariérovo 
v zmysle §57 ods.1 Vyhlášky MŽP SR Č. 532/2002 Z. z. 

b} 	 priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov predškolského zariadenia 
musí umožňovať samostatnú prevádzku jednotlivých funkčne súvisiacich priestorov 
bez vzájomného rušenia v zmysle § 4 ods.1 Nariadenia vlády SR Č. 362/2006 Z. z. 
(zásobovanie kuchyne a skladu potravin nesmie byt' riešené cez priestory šatne deti, 
herne a spálne detI) 

c) 	 záchody a umyváreň detí musia byť prístupné zo šatne a dennej miestnosti detí 
Vzmysle §51 ods.7 Vyhlášky MŽP SR Č. 532/2002 Z. Z. 
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2. 
d) 	 detské záchodové misy musia byť navzájom oddelené ľahkými, 1,2 m vysokými 

a 0,6 m hlbokými priečkami bez dverí v zmysle §6 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 
362/2006 Z. z. 

e) 	 za účelom zníženia povodňových javov a zlepšenia využitia prírodných vôd 
zrealizovať vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďových vôd na pozemkoch 
stavby v zmysle regulatívu RL 2.5 záväznej časti Územného plánu mesta Prešov 

f) 	 nezastavané plochy areálu predškolského zariadenia oplotiť a ozeleniť v zmysle §12 
ods.1 Vyhlášky MŽP SR Č. 532/2002 Z. z. a §3 ods. 1 a 2 Nariadenia vlády SR Č. 
362/2006 Z. z. 

g) 	 v objekte predškolského zariadenia zriadiť parkovacie miesto (stojan) pre 
parkovanie min. 3 ks bicyklov v zmysle regulatívu RL 1.3.4 záväznej časti Územného 
plánu mesta Prešov 

h) 	 priestor hlavného vstupu do predškolského zariadenia musí mať samostatné 
zádverie. 

4. 	 Upravenú a doplnenú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie žiadame 
predložiť na opätovné posúdenie na Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, Mesta Prešov. 

5. 	 V ďalšom stavebníkovi odporúčame realizovať majetkový prevod susedného 
pozemku parc. Č. KNC 1045 v k. Ú. Nižná Šebastová za účelom rozšírenia 
nezastavanej plochy pre detské ihrisko predškolského zariadenia. 

S pozdravom 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU AURBANISTIKY 
080 01 Prešov ~ 

/,y~~ 
Ing. Marián Hakarík 

riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Prilohy: 

Prlloha č.1 - projektová dokumentácia pre SP, 1 paré (pre stavebníka). 


Na vedomie: 
Mesto Prešov, SsOaU, aSP 
VMČ 3, pán PhDr. Martin Lipka. PhD., poslanecká schránka 

Vyhotovené v 4 výtlačkoch: 
Výtlačok č.1 - pre stavebnlka s prllohou 
Výtlačok č.2 - pre Mesto Prešov, SsOaU. aSP bez prílohy 
Výtlačok č.3 - pre VMČ 3. pán PhDr. Martin Lipka. PhD .• poslanecká schránka, bez prílohy 
Výtlačok č.4 - pre spis Mesto Prešov, SSOaU, OHAMaUP bez prilohy 


