
MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
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Titl. 
ISPRIM spol. s r.o. 
Slovenská 86 
08001 Prešov 

Váš list čfslo I zo dňa: Naše člslo: 	 Vybavuje I linka Prešov: 

10.07.2014 	 8/1278112014 Ing. arch. Vladimír Kriätof 13.08.2014 
EV.č.109756/2014 r!! 051/31 OO 230 

vladimjr.kristof@presov.sk 

Vec: 	 Stavba "BEKER MP - čalúnnická dielňa, Včelárska 23, Prešov", zmena stavby 
pred dokončením týkajúca sa zmeny strechy a farebného riešenia priečelí 
objektu 

stanovisko k dokumentácii stavby 

Dňa 15.07.2014 bola Mestu Prešov, Sekcii stavebného úradu a urbanistiky, 
Oddeleniu hlavného architekta mesta a územného plánovania doručená žiadosť o záväzné 
stanovisko k dokumentácii stavby "BEKER MP - čalúnnická dielňa, Včelárska 23, Prešov", 
zmena stavby pred dokončením týkajúca sa zmeny strechy a farebného riešenia priečelí 
objektu, na pozemkoch parc. č. KNC 1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1577 vk. Ú. Nižná 
Šebastová. Dokumentáciu spracoval zodpovedný projektant Ing. Ján Roman, autorizovaný 
stavebný inžinier. 

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 zneni Všeobecného 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 stavby parc. Č. KNC 
1579/1, 1579/2, 1580, 1581, 1577 v k. Ú. Nižná Šebastová nachádzajú v zastavanom 
územi mesta, na plochách priemyselných, výrobných a skladovacích, pre ktoré platí 
záväzný regulatív Rl 0.1. 

2. 	 Navrhovaná stavba je v súlade s platným Územným plánom mesta Prešov, 
s regulatívom Rl 0.1 (plocha pre priemyselnú výrobu a sklady). 

3. 	 Súhlasíme so zmenou stavby pred dokončením za podmienky, že bude realizovaný 
pôvodný návrh farebného riešenia fasád objektu, spracovaný Ing. arch. Jánom 
Katuščákom v pôvodnej projektovej dokumentácii z roku 2012, ktorý je vhodnejší 
vzhľadom na charakter okolitej zástavby. 
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2. 
4. 	 Pre uživanie a prevádzku stavby do budúcnosti dôrazne upozorňujeme, že 

predmetná stavba nesmie byť zdrojom znečistenia životného prostredia, ohrozenia 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a ich majetku alebo zdrojom zhoršenia kvality 
bývania v danej lokalite a to svojou vlastnou prevádzkou a taktiež aj činnosťami 
s touto prevádzkou súvisiacimi. 

S pozdravom 

M1B§'i'O j3$li~J-,;SOv",; 

rv1es!r:k~":' úrad 


SEKCIA ST~VEBrJÉHO ÚRADU AURBANiSTIKY 

080 01 Prešov GJ 

/y. j!L.~----
Ing. Mar~ HarčarH{ 

riaditeľ 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Prílohy: 

Príloha č.1 - projektová dokumentácia, 1 paré (pre stavebnlka). 


Na vedomie: 

VMČ 3, pán PhDr. Martin Lipka, PhD., poslanecká schránka 

Mesto Prešov, SSÚaU, OSP 


Vyhotovené v štyroch výtlačkoch: 


Výtlačok č.1 pre ISPRIM s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov 

Výtlačok č.2 pre VMČ 3, pán PhDr. Martin Lipka, PhD., predseda, poslanecká schránka 

Výtlačok č.3 pre Mesto Prešov, SSÚaU, OSP 

Výtlačok čA pre Mesto Prešov, SSÚaU, OHAMaUP - pre spis 



