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Prešov – časť Nižná Šebastová, lokalita Kamenec, Herlianska ulica , 
pozemok parc. č. KN-C 626/4 k. ú. Nižná Šebastová, novostavba 
elektroservisu automobilov a služobného bytu, dokumentácia pre  
stavebné  povolenie, MSupport servis spol. s r.o. 
- stanovisko 

___________________________________________________________________ 
 

Dňa 23.07.2015 bola Mestu Prešov, Odboru územného plánovania a stavebného úradu,  
Oddeleniu územného plánovania a urbanizmu doručená žiadosť o  stanovisko k dokumentácii  pre 
stavebné povolenie stavby „Novostavba elektroservisu automobilov a služobného bytu, pozemok parc. 
č. KN-C 626/4 v k. ú. Nižná Šebastová“ (ďalej v texte len „stavba“ v príslušných gramatických 
tvaroch), pre stavebníka – MSupport servis, spol. s r.o. Dokumentáciu pre  stavebné povolenie stavby  
spracoval zodpovedný projektant - Ing. Erika Štúriková v júni 2015.  

Predložený projekt rieši novostavbu jednopodlažného nepodpivničeného objektu haly 
elektroservisu pre automobily a služobného bytu, zastrešeného systémom šikmých – pultových 
striech, bez využitia podkrovia. Výstavba je navrhnutá  kontajnerovým systémom typu Rikostav. 

Mesto Prešov, Odbor územného plánovania a stavebného úradu, Oddelenie  územného 
plánovania a urbanizmu, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
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 z hľadiska ním sledovaných záujmov nasledovné 
stanovisko. 

1. Podľa Územného plánu mesta Prešov sa pozemok stavby  nachádza na ploche  funkčne 
určenej pre priemyselnú výrobu a sklady, pre ktorú platí záväzný regulatív RL D.1. 

2. Funkčné využitie:  
a) navrhovanej prevádzky elektroservisu pre automobily je v  súlade s  Územným plánom 
mesta Prešov, s regulatívom RL D.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 
5/2013 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 11/2013, ako zariadenie 
občianskej vybavenosti - služba. 
b) navrhovaného služobného bytu nie je v  súlade s  Územným plánom mesta Prešov, s 
regulatívom RL D.1, písm. c) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 11/2013. V zmysle uvedeného 
regulatívu je bývanie neprípustnou funkciou na plochách pre priemyselnú výrobu a sklady. 

3. Po posúdení predloženej dokumentácie žiadame splniť  nasledovné podmienky: 
a) dokumentáciu upraviť tak, aby bola v súlade s Územným plánom mesta Prešov - vo vzťahu 
k funkčnému využitiu navrhovanej stavby (neprípustná funkcia služobného bytu)  
b) dokumentáciu dopracovať v rozsahu  §3 a §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. tak, aby 
z nej bolo jednoznačne zrejmé začlenenie navrhovanej stavby do územia,  odstupy a väzby   
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na susedné nehnuteľnosti, priľahlý vodný tok  Šebastovka a dopravné napojenie stavby na 
Herliansku ulicu  
c) zdokumentovať  vodozádržné opatrenia na zachytávanie zrážkových vôd na pozemku 
stavby v zmysle regulatívu RL 2.5  Záväznej časti územného plánu mesta Prešov, vyhlásenej 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013 v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov č. 11/2013  
d) zdokumentovať spôsob nakladania s nebezpečným odpadom, ak takýto odpad bude 
vznikať pri navrhovanej prevádzke 
e) v dokumentácii špecifikovať typy a skupiny automobilov, pre ktoré sa prevádzka 
elektroservisu navrhuje   
f) preukázať splnenie podmienok pre minimálne odstupy stavieb vo vzťahu k nehnuteľnostiam 
umiestneným na susedných pozemkoch v zmysle § 6 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 
(stavba je osadená na hranice susedných pozemkov)  
g) zosúladiť numerickú a grafickú hodnotu mierky, uvádzanej v jednotlivých výkresoch 
(napríklad výkres č. 1 Situácia) 
h) prevádzka elektroservisu pre automobily nesmie negatívne ovplyvniť kvalitu životného  
prostredia  a to predovšetkým hlukom, zápachom, exhalátmi, nebezpečnými odpadmi  
a statickou dopravou nad normou stanovenými prípustnými hodnotami v zmysle regulatívu RL  
D.1 Záväznej časti územného plánu mesta Prešov  
f) zdokumentovať návrh počtu a umiestnenie odstavných a parkovacích stojísk pre  
navrhovanú stavbu v zmysle § 8 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a bodu 16.3.10 STN 73  
6110. 

4. Dokumentáciu stavby, doplnenú a upravenú v zmysle podmienok uvedených v tomto 
stanovisku,  žiadame  predložiť na posúdenie orgánu územného plánovania.  
 
S pozdravom 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                            Ing. arch. Mária Čutková  

                               vedúca OÚPaSÚ  
                            hlavný architekt mesta 
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