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Prešov, lokalita Tably, Družstevná ulica, pozemok parc. č. KNC 1498/2 v k. ú.  
Nižná Šebastová, novostavba objektu autoservisu pre opravy osobných 
automobilov, malých úžitkových vozidiel a nákladných automobilov,   
dokumentácia pre územné rozhodnutie, navrhovateľ MAM AUTO, spol. s  r. o.  
- stanovisko k predloženej dokumentácii  

___________________________________________________________________ 
 

Mestu Prešov, Mestskému úradu v Prešove, Odboru územného plánovania a stavebného 
úradu, Oddeleniu územného plánovania a urbanizmu bola predložená žiadosť o stanovisko 
k dokumentácii pre územné rozhodnutie  novostavby s názvom: „MAM AUTO Autoservis, umiestnenej 
na Družstevnej ulici v Prešove, na pozemku parc. č. KN-C 1498/2 v k. ú. Nižná Šebastová, v lokalite 
Tably“ (ďalej v texte len „stavba“ v príslušných gramatických tvaroch). Žiadateľom je spoločnosť MAM 
AUTO, spol. s r.o.  Dokumentáciu stavby spracoval zodpovedný projektant Ing. arch. Dušan Maňák 
v máji  2015.  

Jedná sa o navrhovanú novostavbu dvojpodlažného nepodpivničeného objektu, zastrešeného 
šikmou strechou, bez využitia podkrovia. Funkčné využitie objektu je pre poskytovanie základných 
služieb v oblasti opráv  automobilov.  

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 platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, 
schválených Mestským zastupiteľstvom  v  Prešove uznesením  č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 
a uznesením  č. 468/2013  dňa  25. 11. 2013, sa pozemok parc. č. KN-C 1498/2 v k. ú. Nižná 
Šebastová, na ul. Družstevná  v Prešove nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná 
plocha rodinných domov.   

2. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Prešov č. 5/2013 v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov č. 11/2013, platí pre danú plochu záväzný regulatív RL 
B.1. 

3. Výbor v mestskej časti č.3 sa k uvedenej stavbe vyjadril nesúhlasne (Zápisnica z 8. Riadneho 
zasadnutia VMČ č.3, ktoré sa konalo 31.08.2015). 

4. Navrhované funkčné využitie stavby je v zmysle regulatívu RL B.1b) záväznej časti Územného 
plánu Mesta Prešov prípustnou funkciou v danom území ako  nevýrobná služba.  

5. Po posúdení  predloženej dokumentácie  stavby  žiadame dodržať a splniť nasledovné 
podmienky: 

a) k územnému konaniu navrhovateľom doložiť kladné stanoviská k navrhovanej stavbe 
od fyzických alebo  právnických osôb, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva 
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k susediacim resp. stavbou dotknutým rodinným domom na pozemkoch parc. č.  KN-
C 1494,  KN-C 1496,  KN-C 1500 v k. ú. Nižná Šebastová   

b) prevádzka autoservisu nesmie negatívne ovplyvniť kvalitu (pohodu a intimitu) bývania 
v danej lokalite  a to predovšetkým hlukom, zápachom, produkciou výfukových plynov, 
nebezpečnými odpadmi a statickou dopravou nad normou stanovenými prípustnými 
hodnotami (v zmysle regulatívu RL B.1 Záväznej časti územného plánu mesta 
Prešov) 

c) na východnej a južnej strane stavebného pozemku parc. č. KN-C 1498/2 v k. ú. Nižná 
Šebastová, od pozemkov parc. č. KN-C 1498/3 a KN-C 1498/1 v k. ú. Nižná 
Šebastová, navrhnúť a zrealizovať účinný biofilter (napríklad izolačnú vzrastlú 
vegetáciu) 

d) na východnej a južnej fasáde navrhovanej stavby, od pozemkov parc. č. KN-C 1498/3 
a KN-C 1498/1 v k. ú. Nižná Šebastová,  riešiť pevné, neotváravé okná so 
zvukovoizolačnou výplňou, zabraňujúce priamym pohľadom na susedné 
nehnuteľnosti 

e) funkčné využitie objektu riešiť  pre poskytovanie základných služieb v oblasti opráv 
osobných automobilov, dodávkových automobilov (skupina 1 - podskupina 01 a 02), 
malých a stredných nákladných automobilov a malých autobusov (skupina 2 – 
podskupina N1) 

f) zo služieb autoservisu vylúčiť klampiarske, karosárske a lakovnícke práce. 
 

6. Súhlasné stanovisko orgánu územného plánovania k územnému konaniu navrhovanej stavby 
bude vydané až po preukázaní splnenia vyššie uvedených podmienok.  

 
S pozdravom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Ing. arch. Mária Čutková 
        vedúca odboru ÚPaSÚ 

              hlavný architekt mesta           

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie: VMČ č.3  

Stavebný úrad 
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