
MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

 
                                        
        Rímskokatolícka cirkev 

 farnosť sv. Mikuláša 
  Hlavná 81 

 080 01 Prešov 
 

 
 22.10.2015      B/15891/2015               Ing. Palková                               29.10.2015
                        051/3100275    
 
  
              
 
„Zatrubnenie priekopy, Prešov Šidlovec“ 
-  s t a n o v i s k o   k dokumentácii pre územné rozhodnutie 
 

 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 predloženej dokumentácii nasledovné stanovisko: 

 V zmysle platného Územného plánu mesta Prešov sa záujmové územie stavby 
nachádza  na ploche funkčne určenej ako obytná plocha rodinných domov, pre ktorú platí 
regulatív RL B.1 Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch. 
 
 S dokumentáciou pre územné rozhodnutie „Zatrubnenie priekopy, Prešov 
Šidlovec“, predmetom ktorej je návrh zatrubnenia priekopy občasného bezmenného potoka 
na parcele č. 1671/21 k.ú. Prešov  ŽB rúrou DN 800 dĺžky 52,60 m v súvislosti s plánovanou 
výstavbou prepojenia kanalizácie v rámci plánovanej stavby VVS a.s. „Prešov, Pustá dolina, 
ul. Stavbárska - Jahodová, prepojenie kanalizácie“ 
  
 

súhlasíme 
 
s týmito pripomienkami: 

 
• v rámci kolaudačného konania odovzdať  stavebnému úradu mesta údaje výsledného 

operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných 
sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (ďalej len „porealizačné zameranie 
stavby“), vypracované oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, 
1x v tlačenej a 1x v digitálnej forme 

 
 
 
 



 
 
 
 
• oprávnená osoba vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby 

a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou č. 1 „Metodika 
tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov“, ktoré sú prístupné na 
internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ing. arch. Mária Čutková 
       vedúca odboru ÚP a SÚ 
        hlavný architekt mesta 
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