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 „Prešov - Zlatobanská, Tokajícka, Valkovská - úprava NN siete“ 
-  s t a n o v i s k o   k zámeru 
 
 Mesto Prešov – Odbor územného plánovania a stavebného úradu, Oddelenie 
územného  plánovania a urbanizmu, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 
zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 9 Záväznej časti  Územného 
plánu mesta Prešov vyhlásenej  VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN č. 11/2013, dáva 
k predloženému zámeru toto stanovisko: 
 
S predloženým zámerom „Prešov - Zlatobanská, Tokajícka, Valkovská - úprava NN 
siete“ s ú h l a s í m e  a v ďalšom stupni spracovávania projektovej dokumentácie žiadame 
zohľadniť tieto pripomienky: 
 

1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa záujmová oblasť pre úpravu NN 
siete v Solivare na uliciach Zlatobanská, Valkovská, Tokajícka nachádza na ploche 
funkčne určenej ako plocha pre výstavbu rodinných domov v chránenom ložiskovom 
území, pre ktorú platí regulatív RL B.4.1. 

2. Záujmová oblasť sa nachádza mimo plochy Pamiatkovej zóny Soľná baňa. Nachádza 
sa však na ploche evidovaných a predpokladaných archeologických nálezísk 
a akákoľvek stavebná činnosť je v súlade s regulatívom RL 7 podmienená súhlasom 
pamiatkového úradu. 

3. Mesto Prešov vo vymedzenom území vlastní verejné osvetlenie - jeho priebeh Vám 
vyznačí  správca firma IL Prešov, spol. s r.o. Strojnícka 18,  080 06  Prešov. 

4. V prípade zmeny uloženia existujúceho káblového NN vedenia na Zlatobanskej ulici 
jeho polohu koordinovať s dokumentáciou pre územné rozhodnutie „FTTH  Dulova 
Ves, IBV Vlčie doly“, stavebníka Slovak Telekom a.s. Bratislava.  

5. V prípade akýchkoľvek zásahov do povrchových a podložných vrstiev cesty III. triedy 
na Zlatobanskej ulici o vyjadrenie požiadať Okresný úrad v Prešove, Odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov.  

6. Podmienky realizácie výkopov v súlade s STN 837010 Vám určí správca verejnej 
zelene a mestských komunikácií t.j. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, 
životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie komunálnych služieb 
a spoločného obecného úradu. 



7. V prípade akýchkoľvek zásahov do povrchových a podložných vrstiev miestnych 
komunikácií požiadať Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia o povolenie na 
zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene 
najneskôr 30 dní pred začatím prác. 

8. Pred kolaudačným konaním doručiť oddeleniu územného plánovania a urbanizmu 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 87/99 geodetickú dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie stavby) vo formáte .dgn v štruktúre 
digitálnej technickej mapy mesta Prešov (DTMMPO), odsúhlasenej správcom  
DTMMPO fy. Progres CAD Engineering s.r.o., Masarykova 16, Prešov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. arch. Mária Čutková 
 vedúca Odboru 
 územného plánovania a stavebného úradu, 
 hlavný architekt mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie: 

1. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 
dopravy a životného prostredia, Jarková 24, Prešov 

2. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 
komunálnych služieb a spoločného obecného úradu, Jaková 24, Prešov 

3. VMČ č. 5 
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