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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,   
územné konanie, navrhovateľ MAM AUTO, spol. s  r. o.  
- stanovisko k územnému konaniu  

___________________________________________________________________ 
 
Dňa 05.11.2015 bolo Mestom Prešov, príslušným stavebným úradom  v ústnom pojednávaní spojenom 

s miestnym zisťovaním vykonané prejednanie návrhu navrhovateľa MAM AUTO, spol. s r.o. (ďalej v texte len 
„navrhovateľ“ v príslušných gramatických tvaroch) na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „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). 

  
Predmetom návrhu je dvojpodlažná nepodpivničená novostavba, zastrešená šikmou strechou, bez 

využitia podkrovia. Funkčné využitie stavby je pre účely poskytovania základných služieb v oblasti opráv  
automobilov. Dokumentáciu stavby spracoval zodpovedný projektant Ing. arch. Dušan Maňák v máji  2015.  

 
Mesto Prešov, Odbor územného plánovania a stavebného úradu, Oddelenie  územného plánovania 

a urbanizmu (ďalej v texte len „orgán územného plánovania“ v príslušných gramatických tvaroch), ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) 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 územnému 
konaniu, v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, nasledovné stanovisko. 

 
1. Podľa Územného plánu mesta Prešov sa pozemok parc. č. KN-C 1498/2 v k. ú. Nižná Šebastová, na 

Družstevnej ulici  v Prešove, nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha rodinných domov.   
 

2. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta  Prešov č. 11/2013, ktorým sa mení   a dopĺňa  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu mesta Prešov (ďalej v texte len „Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov“ v príslušných 
gramatických tvaroch), platí pre danú plochu záväzný regulatív RL B.1 v nasledovnom znení: 

RL B.1  Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch 

a) hlavná funkcia: 
- bývanie v rodinných domoch, podiel podlažných plôch nadzemných podlaží v domoch  na  bývanie pre 

túto funkciu musí byť minimálne 75% 
b) prípustná funkcia: 

- bývanie v málopodlažných bytových alebo polyfunkčných domoch do 4 podlaží s využiteľným 
podkrovím alebo ustupujúcim podlažím, zariadenia základnej občianskej vybavenosti: predškolské, 
školské, zdravotnícke, sociálna starostlivosť, maloobchod do 150 m

2
 predajnej plochy, administratíva, 

nevýrobné služby a výrobné prevádzky remeselného charakteru, nenáročné na zásobovanie (vozidlá 
do 3,5 t), neprodukujúce hluk, zápach a nebezpečný odpad, nevýrobná prevádzka ktorá nie je zdrojom 
zhoršenia kvality bývania 
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c) neprípustné funkcie: 
- veľkokapacitné zariadenia občianskej vybavenosti a výroby, lôžkové zdravotnícke a sociálne 

zariadenia, veľkoobchody, sklady, radové a hromadné garáže, zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
d) ostatné podmienky: 

- stavby rodinných domov môžu byť maximálne dvojpodlažné s plochou resp. so šikmou strechou s 
využitým podkrovím, v centrálnej mestskej zóne minimálne dvojpodlažné. Pri zástavbe samostatne 
stojacimi domami zastavanosť pozemku budovami do 50%, pri zástavbe radovými objektmi 
zastavanosť pozemku do 66%, pri terasovej a átriovej zástavbe do 100%  

- garážovanie musí byť riešené na pozemku jednotlivých domov, počet odstavných miest musí byť 
minimálne zhodný s počtom bytov v objekte. 
 

3. Výbor v mestskej časti č.3 mesta Prešov (ďalej v texte len „VMČ“) sa k uvedenej stavbe vyjadril 
nasledovne:  

a) „VMČ č.3 nesúhlasí s výstavbou autoservisu“ (Zápisnica z 8. riadneho zasadnutia VMČ č.3, 
ktoré sa konalo 31.08.2015) 

b) „VMČ č.3 súhlasí v prípade, že spĺňajú všetky stanovené podmienky“ (Zápisnica z 9. riadneho 
zasadnutia VMČ č.3, ktoré sa konalo 09.11.2015). 

 
4. Navrhované funkčné využitie stavby je v zmysle regulatívu RL B.1b) záväznej časti Územného plánu 

mesta Prešov prípustnou funkciou pri dodržaní podmienok stanovených  všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, technickými normami a Územným plánom mesta Prešov.  

 
5. Po posúdení  predloženej dokumentácie  stavby, po zoznámení sa s priebehom územného konania, 

orgán územného plánovania, v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, nesúhlasí 
s navrhovanou stavbou z dôvodu, že k termínu územného konania nebolo preukázané splnenie 
podmienky stanoviska orgánu územného plánovania k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby, 
vydané pod evid. č.: B/10288/2015 zo dňa 09.10.2015 v bode 5. a).  
 

6. K územnému konaniu navrhovanej stavby predložili záporné záväzné vyjadrenia účastníci územného 
konania, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim resp. stavbou dotknutým rodinným domom 
na pozemkoch parc. č. KN-C 1494 v k. ú. Nižná Šebastová, parc. č. KN-C 1496 v k. ú. Nižná Šebastová 
a parc. č. KN-C 1500 v k. ú. Nižná Šebastová.     

 
7. Predchádzajúce stanoviská orgánu územného plánovania k predmetnej veci  sa týmto  stanoviskom 

dopĺňajú.   
 

8. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu územného plánovania pre konanie nasledujúce podľa  
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

 
S pozdravom 

 
 
 
 
 
 

                                                             Ing. arch. Mária Čutková 
        vedúca odboru ÚPaSÚ 

              hlavný architekt mesta           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:   Záväzné vyjadrenia účastníkov územného konania 
Na vedomie:     Stavebný úrad 
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