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Mesto Prešov 

Dodatok k zápisníci č. 7/2015 z VMČ čA 
1. Požiadavka o stanovisko k stavbe na rohu Ul. Burianovej- Hodžová na základe 

požiadaviek občanov, prostredníctvom poslankyne p. PhDr. Langovej. 

VMČ k predmetnej veei dostalo list na vedomie z OÚPaSÚ, kde k uvedenej stavbe bolo 

zamietavé stanovisko viď. 
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VEC 
PrIstavba rekreat":noj telOcvične k jestvuJúcemu rodinnému domu na pozemkoch p.re.č KN-C 4316. KN.c 

4317. KN~C 4318 k. (i, Pret:ov, Burlanova ulica V Pre'ove 

~ $ t ti n o v I si k () k dokumentácii pre stavebné- povolenia 


Mesto Pre~v - Odbor územného p!énovania a stavebného Úradu, odde!eníe územného plánovania 

a urbanizmu ako organ územnéhO plánovania v zmyste § 16, ods. 2 Zákona Č. 50/1976 Zb. v znení nesk.or'$lch 

predpisov o územnom plánQvanl a stavebnom poriadku (stavebny záKon) a v súlade s čl 9 Zaväznej čast! 


Územného ptánu fTle&ía Preäov vyh!asene! VZN mesta Pr~ov č. 512013 v znen! VZN č. 11/2013 a čI, 4, ods 7 

Ofg:;H)lzačnéhO poriadl<.u Mestského úradu v Prešove. dáva k predloženej dokumentécil pre slavebné povolenie 

lolo slanovisl<.o 


11 podra platného Územného plánu mesta PreWv v zneni Zmlen a doplnKov 2012, 2013 schvalenych 

Mestským zastuPiteFstvom v Pre$ove uzn. č. 369/'l013 di"la 6. 5, 2013 a uzn. e. 468/2013 dňa 25. 11.2013, 

pozemky pa.rc. e. KN-C 4316, 4311, 4318 k. Ú. Preäov, Burianava ulica v PreSove sa nachádzajú na ploche 

funkčne určenej ako obytná plocha rodinných dgmov a mátopqdlainých bytových domov v lokalite 

Tábgrisko. 


21 Po posúdeni predloženej dokumenlácie pre stavebné povolenie stavby.• Prlstavba rekreaenej lelocvlčne 

k jestvujucamu rod!nnému domu oa pozemkoch p~'u'c Č, KN-C 4316. KN-C 4317. KN-C 4318 k. Ú. Prešov, 

Burianova ulica v Preäove'-. spracovanej zodpovedným projektantom Ing.arch. Ľubomirom SakalOtn, autor/zov. 

ným architektom vo februéri 2015, nes LI h l;il s, m e s návrhom rie!lenia vzhľadom k tomu. že navrhované 

prístavba telocY!l;;.ne k Igstyui\.Jcemu rodmnému domu nie ie y.U!ade s regulatívom BL Bta al d) yl§!obecne 

asáväzného narfadenta MWa Pmlloy č. 51:2013 íl yZN č_ 11/.2013 ktorým sa vyhlasuje záyämá čast' 

UHmného plánu mesta eret9Y v zn§!nf Zmien a doplnkov .2012: 


a) nereäpektu}e minimálne 75 % podiel pOdlažných ploCh nadzemných podlaž! pre funkCIU byvania 
b) nie Je dodržaná zastavanosť pozemkov budovami do 30% 
c) dispozíCia bytu v jestvujúcom rodtnnom dome nie je neäená v súlade- s STN 73 4301 Budovy na 

byvanie (nie je riešené druhe samostatné WC 'II byte najväčšej veľkostnej skupiny v súlade s členkom 
7 4A a priame osvetlenie obytnej kUChyne oknom)" 
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Stavba je ale realizovaná viď. fotto. 

2. 	 Na marcovom zasadnutí VMČ4 bol prerokovaný materiál "Návrh menovitého a zoznamu 
bežnej údržby ciest a chodníkov", prijatý e-mailom 5.2.2015. Na základe požiadavky 
z odd. MsÚ, aby výsledok bol v zápisnici uvádzame: 

Návrh VMČ4 - určenie jednotlivých priorít pre zabezpečenie v r.2015: 

I. Pavlovičovo nám. - cesta (od J.Borodáča po Zápotockého) 
2. Ulica Konštantínova - chodník (od Metodovej po Weberovom dom a od Metodovej k 
SOŠ dopravnej) 
3. Ulica Moyzesova vstup k cintorínu - chodník 
4. Ulica 17.novernbra 100 - 106 • chodník 
5. Ulica Železničiarska - chodník súvislá údržba 

V Prešove dňa 24.07.2015 

Ing. Renáta F~dorčíkov~-- Č" 	 Ing. Marek V.arga~ 
sekretár VMC č.pred""" VMC č 4 ~/ 
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