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Vec: Stavba "Denný stacionár", Slanská 25, Nižná Šebastová, zmena účelu užívania 
stavby na pozemku parc. č. KNC 19 vk. ú. Nižná Šebastová 

stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie 

Dňa 21.08.2014 bola Mestu Prešov, Sekcii stavebného úradu a urbanistiky, 
Oddeleniu hlavného architekta mesta a územného plánovania doručená žiadosť o záväzné 
stanovisko k dokumentácii pre zmenu účelu užívania časti pôvodného rodinného domu na 
stavbu "Denný stacionáť', Slanská 25, Nižná Šebastová, na pozemku parc. Č. KNC 19 v k. Ú. 
Nižná Šebastová, pre stavebníka Viktória, n. o., Haburská 8, Nižná Šebastová. 
Dokumentáciu spracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Peter Kačír s kolektívom 
vauguste 2014. Objekt rieši stavebné úpravy pre zmenu účelu užívania existujúceho 
rodinného domu na zariadenie sociálnej starostlivosti - denný stacionár. 

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 pozemok parc. Č. KNC 19 v k. Ú. 

Nižná Šebastová nachádza v zastavanom území mesta, na plochách bývania, pre 
ktoré platí záväzný regulatív RL 8.1. 

2. 	 Navrhovaná zmena účelu užívania existujúceho rodinného domu na zariadenie 
sociálnej starostlivosti - denný stacionár na Slanskej ulici Č. 25 v k. Ú. Nižná 
Šebastová je v zmysle regulatívu RL 8.1 záväznej časti Územného plánu mesta 
Prešov prípustná za podmienky, že nebude zdrojom zhoršenia kvality bývania 
v danom území a touto prevádzkou nebude produkovaný hluk, zápach a nebezpečný 
odpad. Zmenou účelu užívania a stavebnými úpravami súčasného rodinného domu 
na denný stacionár nesmie dôjsť k strate intimity a nesmie byť trvalo obmedzené 
užívanie susedných nehnutel'nosti. Parkovanie vozidiel klientov a personálu 
zariadenia je možné len na pozemku parcelné číslo KNC 21 vk. Ú. Nižná Sebastová 
alebo v dochádzkovej vzdialenosti na súkromnom alebo verejnom pozemku. 
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2. 

3. Súhlasíme so zmenou účelu užívania existujúceho rodinného domu na pozemku 

parc. Č. KNC 19 v k. Ú. Nižná Šebastová na zariadenie sociálnej starostlivosti - denný 
stacionár za týchto podmienok: 

a} v zmysle ustanovení §56 - § 64 Vyhlášky MŽP SR Č. 532/2002 Z. z. v časti 
budovy určenej na užívanie verejnosťou zabezpečiť pre osoby s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie bezbariérový prístup do budovy a jej 
vnútorných priestorov vrátane minimálne jedného sociálno-hygienického 
zariadenia 

b} v zmysle ods. 15 prílohy č.1 Výnosu MZ SR Č. 44/2008 dvere do miestností 
s WC misou určených pre klientov zariadenia z bezpečnostných dôvodov 
otvárať smerom von 

c} 	 pri realizácii stavby navrhnúť farebné riešenie fasád objektu podľa 
vzorkovníka tak, aby korešpondovalo s existujúcimi objektmi v predmetnej 
lokalite v zmysle § 47 ods. a} zákona Č. 50/1976 Zb. 

S pozdravom 

SEKCiA STAVEP',;~C URAfJU AURBf,t-'''::', 
08C; 

Ing. Mari n Harčarík 
ria iteľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Prílohy: bez príloh 

Na vedomie: 

VMČ 3, pán PhDr. Martin Lipka, PhD., poslanecká schránka /.tt. ()1· lA 17 
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