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Zoznam lokalít navrhovaných na zmenu  
Návrhu zmien a doplnkov 2015 Územného plánu mesta Prešov 

 
 
Lokalita č. 1  
Územie severne od mosta na Bajkalskej ulici po katastrálnu hranicu s Veľkým Šarišom  
Prekládka vodného toku Torysy 
Súčasná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia: vodný tok - návrh 
 
Lokalita č. 2  
Plocha medzi tokom Torysy a jestvujúcimi rodinnými domami na ulici Pod Bikošom  
Súčasná funkcia: les – podľa katastra stavu C 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 3 
Juhozápadná časť areálu veterinárnej nemocnice  
Súčasná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné - občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
 
Lokalita č. 4  
Severná časť Kráľovej hory južne od kopca Bikoš 
Súčasná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh, plochy krajinnej zelene - 
   návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 5 
Plocha na Kráľovej hore nad severnou časťou ulice Mirka Nešpora (podľa štúdie 
protipovodňových opatrení) 
Súčasná funkcia:        obytné plochy rodinných domov – návrh   
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – návrh 
 
Lokalita č. 6 
Plocha na Kráľovej hore západne od ulice Mirka Nešpora č. 44  
Súčasná funkcia: plochy krajinnej zelene – návrh, obytná plocha rodinných domov – 
   návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – návrh  
 
Lokalita č. 7 
Severná časť Kráľovej hory  
Vyznačenie zosuvných území – existujúci stav 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená 
 
Lokalita č. 8 
Západný okraj Kráľovej hory popri katastrálnej hranici – bývalá poľná cesta 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav  
 
Lokalita č. 9 
Plocha na Kráľovej hore nad strednou časťou ulice Mirka Nešpora (podľa štúdie 
protipovodňových opatrení) 
Súčasná funkcia:        obytné plochy rodinných domov – návrh   
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – návrh 
 
Lokalita č. 10 
Koridory navrhovaných komunikácií na Kráľovej hore, Hrabovskom jarku a Rúrkach  
Súčasná funkcia:        obytné plochy rodinných domov – návrh   
Navrhovaná funkcia: koridor komunikácií - návrh 
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Lokalita č. 11  
Plocha v strednej časti Kráľovej hory  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav  
 
 
Lokalita č. 12 
Objekt Policajného zboru SR Prešov – Sever na ulici Mirka Nešpora  
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  občianska vybavenosť – existujúci stav 
 
Lokalita č. 13  
Doplnenie sprievodnej líniovej zelene pozdĺž ulíc Volgogradská a Prostejovská  
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav, plochy občianskej 
   vybavenosti a plochy – existujúci stav, plochy priemyselné, výrobné 
   a skladovacie – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 14  
Plocha v južnej časti Kráľovej hory  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav  
 
Lokalita č. 15 
Areál bývalého VUKOVa na Volgogradskej ulici 
Súčasná funkcia: plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné - občianska vybavenosť + výroba – existujúci stav  
 
Lokalita č. 16 
Plocha severne od bývalého veľkoskladu zeleniny na konci Tehelnej ulice 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných a bytových domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav  
 
Lokalita č. 17  
Dve plochy juhozápadne od kopca Rúrky 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh, plochy krajinnej zelene - 
   návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 18  
Plocha na západnom okraji lokality Hnevlivá dolina  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 19  
Plocha v strednej časti lokality Hnevlivej doliny 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 20 
Doplnenie umiestnenia starého banského diela v lokalite Borsučej hory 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená 
 
Lokalita č. 21 
Plocha východne popri komunikácii na Cemjate smer Bzenov 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
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Lokalita č. 22 
Plocha západne popri komunikácii na Cemjate severne od domu dôchodcov 
Súčasná funkcia:  plocha lesa – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav  
 
Lokalita č. 23  
Plocha bývalého arboréta na Cemjate – Ortáše 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – arborétum – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy rekreácie a športu – návrh 
 
Lokalita č. 24  
Plocha v severnej časti územia ohraničeného zákrutou cesty na Cemjatu – Pod Ortášmi 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
 
Lokalita č. 25 
Plocha na ulici Vydumanec, južne od komunikácie 
Súčasná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 26 
Dve plochy na Vydumanci  na Zajačej a Malkovskej ulici 
Súčasná funkcia:        plochy záhrad a záhradkárskych osád - existujúci stav    
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh   
 
Lokalita č. 27 
Južná časť Malkovskej ulice 
Súčasná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 28 
Plocha na konci Terchovskej ulice 
Súčasná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – návrh 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
 
Lokalita č. 29 
Plocha situovaná východne od predĺženia Terchovskej ulice severným smerom 
Súčasná funkcia:        plochy záhrad a záhradkárskych osád – návrh 
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh   
 
Lokalita č. 30 
Plocha na Vydumanci južne od trasy D1 
Súčasná funkcia:        plochy záhrad a záhradkárskych osád – návrh, plochy záhrad a  
   záhradkárskych osád - existujúci stav    
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh   
 
Lokalita č. 31 
Plocha západne od IBV na Levočskej ulici č. 143-145 pod VN vedením 
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – návrh 
 
Lokalita č. 32  
Plocha Halperová južne od Levočskej ulice a nad Átriovou ulicou 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh, plochy urbanistickej zelene - 
   návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
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Lokalita č. 33 
Areál bývalej predajne Automont na Levočskej ulici  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh, plochy krajinnej zelene –  
   existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 34 
Plocha pozdĺž južnej strany Levočskej ulice v úseku od ČSPHM Shell smerom ku križovatke 
Vydumanec, medzi cestou I/18 a obslužnou miestnou komunikáciou 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene - existujúci stav 
 
Lokalita č. 35 
Dve plochy Halperová južne od Levočskej ulice a nad Átriovou ulicou 
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav, obytné plochy rodinných 
   domov – návrh, obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
 
Lokalita č. 36 
Bytový dom na ulici Marka Čulena č. 47, 49, 51 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 37 
Areál rehabilitačného zariadenia na ulici Marka Čulena  
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav, obytné plochy  
   rodinných domov - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 38 
Dve plochy pozdĺž južnej strany Levočskej ulice v úseku od križovatky Marka Čulena ku 
železničnému priecestiu a jedna plocha pozdĺž severnej strany Levočskej ulice od križovatky 
Obrancov mieru po železničné priecestie  
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav, plochy občianskej 
   vybavenosti – návrh, plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 39 
Areál existujúcej nefunkčnej trafostanice na Nábrežnej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy rekreácie a športu – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné - občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
 
Lokalita č. 40 
Areál stacionára seniorov na ulici Fraňa Kráľa 
Pôvodná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 41 
Plocha južne od Čerešňovej ulice 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene - existujúci stav 
 
Lokalita č. 42 
Plocha západne od Ekoparku na Botanickej ulici 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád - existujúci stav 
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Lokalita č. 43  
Plocha južne od Ekoparku na Botanickej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 44 
Plocha severne od ulice Ku brezinám na Kalvárii  
Súčasná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád - existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh  
 
Lokalita č. 45 
Plocha medzi ulicami Ku brezinám a Turistickou na Kalvárii  
Súčasná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád - existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh  
 
Lokalita č. 46 
Plochy záhrad rodinných domov v južnej časti ulice Pod Kalváriou pri cintoríne Kalvária 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 47  
Plocha medzi Botanickou ulicou a ulicou Pod Kalváriou 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav, plochy občianskej  
   vybavenosti – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 48  
Plocha na Kollárovej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 49 
Dve plochy popri ulici Za Kalváriou 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov– existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 50 
Plocha obchodno-prevádzkového objektu na Športovej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy rekreácie a športu – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 51 
Plocha východne od zimného štadióna a velodromu 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné - občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy rekreácie a športu - návrh 
 
Lokalita č. 52 
Dve plochy z oboch strán Torysy na ulici Pod Kalváriou a od ulice Sedliackeho povstania po 
most na Škultétyho ulici 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci 
stav,  plochy     občianskej vybavenosti – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 53 
Plocha pozdĺž Torysy pri Bulharskej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – návrh 
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Lokalita č. 54 
Plocha na konci ulice Pod Kamennou baňou 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
                                                                                                                                                                           
Lokalita č. 55 
Dve plochy pozdĺž Torysy pri ulici Pod Wilec hôrkou 
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav, obytné plochy rodinných 
   domov - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
 
Lokalita č. 56 
Areál tlačiarní a VOP na Čapajevovej ulici  
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – existujúci stav 
 
Lokalita č. 57 
Plocha v západnej časti Bjornsonovej ulice 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov  – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 58 
Plocha medzi Lipovou ulicou a Mudroňovou ulicou 
Súčasná funkcia: obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 59 
Pozemok bývalého školského ihriska na Narcisovej ulici 
Súčasná funkcia:        obytné plochy bytových domov – návrh   
Navrhovaná funkcia: plochy rekreácie a športu – návrh   
 
Lokalita č. 60 
Plocha na okraji Veselej ulice 
Súčasná funkcia:  plocha urbanistickej zelene - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 61 
Plocha východne od Murárskej ulice ku záhradkárskej osade VUKOV 
Súčasná funkcia: obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
 
Lokalita č. 62 
Plocha na rohu Sabinovskej a Jesenského ulice 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 63 
Plocha v severnej časti Sabinovskej ulice 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav, obytné plochy rodinných 
   domov – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  plochy dopravy - návrh 
 
Lokalita č. 64 
Plocha jestvujúcich rodinných domov na Jánošíkovej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 65 
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Plocha jestvujúceho objektu bývalej pekárne na Jánošíkovej ulici  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 66 
Plocha Kúty - Rybníčky  
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh 
 
Lokalita č. 67 
Plocha Kúty - Rybníčky – zmena návrhu hranice zastavaného územia 
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  ostáva nezmenená 
 
Lokalita č. 68 
Pozemok severozápadne od areálu Preliky na Kútoch  
Súčasná funkcia:        plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav   
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh   
 
Lokalita č. 69 
Zrušenie dopravného prepojenia Dúbrava – Kanaš 
Súčasná funkcia:  ostáva zachovaná 
 
Lokalita č. 70 
Úprava trasy tunela Okruhliak na trase R4 pod úrovňou terénu  
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená   
 
Lokalita č. 71 
Plocha južne pred osadou Surdok 
Súčasná funkcia:  plocha krajinnej zelene – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh 
 
Lokalita č. 72 
Dve plochy severne od priemyselného areálu Širpo 
Súčasná funkcia:  plochy výrobné, priemyselné a skladovacie - návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav 
 
Lokalita č. 73 
Pásy zelene popri odvodňovacích kanáloch východne od rieky Sekčov a západne a južne od 
čistiarne odpadových vôd v Nižnej Šebastovej 
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav, plochy krajinnej 
   zelene – návrh, plochy technickej a komunálnej infraštruktúry – návrh, 
   plochy priemyselné, výrobné a skladovacie - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 74 
Úprava trasy dopravného prepojenia ulice Ku vykládke a preložky cesty I/68 (K5) 
Súčasná funkcia:  ostáva zachovaná  
 
Lokalita č. 75 
Plocha severne od čistiarne odpadových vôd v Nižnej Šebastovej 
Súčasná funkcia:  plochy technickej a komunálnej infraštruktúry – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy rekreácie a športu – návrh 
 
Lokalita č. 76 
Areál čistiarne odpadových vôd v Nižnej Šebastovej 
Súčasná funkcia:  plochy  priemyselné, výrobné a skladovacie – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy technickej a komunálnej infraštruktúry – existujúci stav 
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Lokalita č. 77 
Plocha medzi železničnou traťou a priemyselným areálom na Širpe  
Súčasná funkcia:  plochy  priemyselné, výrobné a skladovacie – existujúci stav, plochy 
   priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene - návrh  
 
Lokalita č. 78 
Plocha južne od potoka Šebastovka v južnej časti priemyselného areálu na Širpe 
Súčasná funkcia:  plochy  priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene - návrh  
 
Lokalita č. 79 
Plocha v severnej časti Fintickej ulice popri potoku Išľa  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav  
 
Lokalita č. 80 
Plocha medzi upravenou trasou prepojenia Vranovskej ulice na R4, Fintickou ulicou 
a železničnou traťou 
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh, plochy krajinnej 
   zelene – návrh, koridor komunikácie - návrh  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh 
 
Lokalita č. 81 
Plocha západne od upravenej trasy prepojenia Vranovskej ulice na R4 južne od železničnej 
trate 
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – návrh 
 
Lokalita č. 82 
Plocha západne od upravenej trasy prepojenia Vranovskej ulice na R4 a východne od 
kúpeľov Išľa 
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh, koridor  
   komunikácie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – návrh 
 
Lokalita č. 83 
Úprava trasy dopravného prepojenia Vranovskej ulice na R4  
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  koridor komunikácie 
 
Lokalita č. 84 
Plocha jestvujúcej predajne potravín na Lúčnej ulici 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 85 
Plocha jestvujúcich rodinných domov na Lúčnej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 86 
Dve plochy verejnej zelene na Lúčnej ulici  
Súčasná funkcia:        obytné plochy rodinných domov – existujúci stav     
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – existujúci stav    
 
Lokalita č. 87 
Plocha odvodňovacieho rigolu severne od cintorína Nižná Šebastová  
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Súčasná funkcia:        obytné plochy rodinných domov – návrh   
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – existujúci stav   
 
Lokalita č. 88 
Dve plochy severne od cintorína na Vranovskej ulici v ochrannom pásme cintorína 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
 
Lokalita č. 89 
Dve plochy západne od upravenej trasy prepojenia Vranovskej ulice na R4 
Súčasná funkcia:  koridor komunikácie – návrh, plochy priemyselné, výrobné a  
   skladovacie - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
 
Lokalita č. 90 
Plocha západne od upravenej trasy prepojenia Vranovskej ulice na R4 a severne od ulice Ku 
prameňu 
Súčasná funkcia:  koridor komunikácie – návrh, obytné plochy rodinných domov – návrh, 
   plochy občianskej vybavenosti - návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – návrh 
 
Lokalita č. 91 
Plocha západne od upravenej komunikácie prepojenia Vranovskej ulice na R4  
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene – návrh  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh  
 
Lokalita č. 92 
Grófske 
Úprava plochy archeologickej lokality podľa KPÚ Prešov 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená  
 
Lokalita č. 93 
Plocha na východnom okraji letiska na Vranovskej ulici, úprava hranice funkčnej plochy 
podľa hranice pozemku 
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy dopravy – existujúci stav  
 
Lokalita č. 94 
Plocha na východnom okraji letiska na Vranovskej ulici, úprava hranice funkčnej plochy 
podľa hranice pozemku 
Súčasná funkcia:  plochy dopravy – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav  
 
Lokalita č. 95 
Plocha na východnom okraji letiska na Vranovskej ulici, zmena hranice zastavaného územia  
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  ostáva nezmenená  
 
Lokalita č. 96 
Plocha za areálom letiska na Herlianskej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy rekreácie a športu - návrh 
 
Lokalita č. 97 
Plocha za areálom letiska na Herlianskej ulici – zmena návrhu hranice zastavaného územia 
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  ostáva nezmenená 
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Lokalita č. 98 
Dve plochy popri komunikácii Vranovskej a Herlianskej ulice pozdĺž areálu letiska  
Súčasná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 99 
Dve plochy severne od Vranovskej ulice pri križovatke s Herlianskou 
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy dopravy – návrh 
 
Lokalita č. 100 
Plocha na rohu ulíc Vranovská a Herlianska  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 101 
Plocha záhrady areálu kostola na Slánskej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 102 
Areál jestvujúcich bytových domov na Šebastovskej ulici a Haburskej ulici 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
  
Lokalita č. 103 
Plocha na Družstevnej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – existujúci stav 
 
Lokalita č. 104 
Plocha na západnej strane Šebastovskej ulice  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav  
 
Lokalita č. 105 
Plocha na rohu Šebastovskej a Strážnickej ulice 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 106 
Plocha medzi Strážnickou ulicou a Haburskou ulicou 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav, plochy polyfunkčné – 
   občianska vybavenosť + výroba – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav                        
 
Lokalita č. 107 
Areál bývalého kultúrneho strediska na Haburskej ulici 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 108 
Plocha jestvujúcich rodinných domov na Slánskej ulici pri kaštieli 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 109 
Úprava trasy predĺženia Poľnej ulice do k.ú. Ľubotice 
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Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená 
 
Lokalita č. 110 
Plocha východne od čistiarne odpadových vôd v Nižnej Šebastovej 
Súčasná funkcia:  dopravný koridor 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 111 
Východná časť Šibenej hory  
Vyznačenie zosuvných území – existujúci stav 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená  
  
Lokalita č. 112 
Nárožie Levočskej ulice a Remschaidskej ulice  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie - návrh 
 
Lokalita č. 113 
Líniová zeleň na Okružnej ulici a Remscheidskej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 114 
Plocha medzi Okružnou ulicou a Baštovou ulicou v hradobnej priekope 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – návrh 
 
Lokalita č. 115 
Plocha na východnej strane ulice Tarasa Ševčenka 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav, obytné plochy  
   rodinných domov - existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 116 
Plocha areálu na ulici Protifašistických bojovníkov 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie - návrh  
 
Lokalita č. 117 
Dve plochy medzi Jarkovou ulicou a Baštovou ulicou  
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 118 
Plocha medzi Jarkovou ulicou a Tkáčskou ulicou  
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
 
Lokalita č. 119 
Plocha západnej časti Tkáčskej ulice 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  koridor miestnej komunikácie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 120 
Plocha na Baštovej ulici južne od križovatky ulíc Baštová a Tkáčska  
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
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Lokalita č. 121 
Plocha jestvujúceho administratívneho areálu na Kúpeľnej ulici oproti ZŠ 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 122 
Štyri plochy pozdĺž Kúpeľnej ulice a ulice 17.novembra v trase Mlynského náhonu 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav, plochy občianskej 
   vybavenosti –  existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 123 
Štyri plochy na Pavlovičovom námestí  
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav   
 
Lokalita č. 124 
Plocha na Dilongovej ulici 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
 
Lokalita č. 125 
Plocha severne od Vodárenskej ulice 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov - návrh, plochy občianskej vybavenosti 
   – návrh, plochy krajinnej zelene – existujúci stav, plochy urbanistickej 
   zelene – existujúci stav  
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
 
Lokalita č. 126 
Dve plochy pozdĺž pravého brehu rieky Sekčov od Duklianskej ulice po Vodárenskú ulicu  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav, plochy občianskej 
   vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – návrh 
 
Lokalita č. 127 
Plocha západne od supermarketu Hruška na Duklianskej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene, mokraď – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti - návrh 
 
Lokalita č. 128 
Plocha na konci Vodárenskej ulice pri železničnej trati 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene - návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy dopravy - návrh 
 
Lokalita č. 129 
Dve plochy severne od ulice Pod Táborom pri areáli Glasko a predajni KIA  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – návrh  
 
Lokalita č. 130 
Plocha na ulici Pod Táborom pri železničnej trati 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav 
 
Lokalita č. 131 
Plocha južne od Rusínskej ulica a východne o Východnej ulice 
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene, mokraď – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia: obytné plochy bytových domov – návrh  
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Lokalita č. 132 
Plocha bývalého areálu Solivarov na Košickej ulici 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
 
Lokalita č. 133 
Plocha na západnej strane Košickej ulice pri križovatke Košická - Jilemnického 
Súčasná funkcia:  plocha urbanistickej zelene - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plocha dopravy – existujúci stav 
 
Lokalita č. 134 
Plocha na Petrovianskej ulici pri potoku Delňa 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – návrh,  
   plochy  priemyselné, výrobné a skladovacie - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – existujúci stav 
 
Lokalita č. 135 
Tri plochy v južnej časti priemyselnej zóny Lominová  
Súčasná funkcia:  plochy  priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – návrh 
 
Lokalita č. 136 
Plocha v západnej časti priemyselnej zóny Lominová pri Košickej ulici  
Súčasná funkcia:  plochy  priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy dopravy – návrh 
 
Lokalita č. 137 
Dve plochy na ľavom brehu Torysy od ústia rieky Sekčov po k.ú. Haniska  
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – existujúci stav, plochy 
   polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 138 
Plocha západne od Dlhej ulice 
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy - existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
 
Lokalita č. 139 
Plocha západne od Dlhej ulice – zmena návrhu hranice zastavaného územia 
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  ostáva nezmenená 
 
Lokalita č. 140 
Plocha na severnej strane Švábskeho potoka v lokalite Vyšné žliabky   
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy - existujúci stav 
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita č. 141 
Dopravné prepojenie Zlatobanská ulica – Stavenec, vyznačenie zbernej miestnej 
komunikácie na Obytný súbor Stavenec  
Súčasná funkcia:  koridor komunikácie – návrh – je vo výkrese č. 4 Doprava 
Navrhovaná funkcia:  koridor komunikácie - návrh  
 
Lokalita č. 142 
Plocha severného a východného okraja lokality Stavenec  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh, plochy polyfunkčné –  
   občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene - návrh 
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Lokalita č. 143 
Plocha medzi Košickou ulicou a riekou Sekčov  
Úprava plochy archeologickej lokality podľa KPÚ Prešov 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená  
 
Lokalita č. 144 
Plocha jestvujúcich záhrad rodinných domov na Chalúpkovej ulici 
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene .- návrh, plochy občianskej vybavenosti - 
   existujúci stav, obytné plochy rodinných domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 145 
Šesť plôch plochy pozdĺž Švábskej ulice 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov - existujúci stav, plochy polyfunkčné – 
   občianska vybavenosť + bývanie - existujúci stav, plochy občianskej 
   vybavenosti - existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav  
                                                                                                                                                                            
Lokalita č. 146 
Plocha na ľavom brehu rieky Sekčov medzi Solivarskou ulicou a Soľným potokom 
Súčasná funkcia:  plochy technickej a komunálnej infraštruktúry – návrh, obytné plochy 
   rodinných domov - návrh   
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – návrh 
 
Lokalita č. 147 
Plocha Na Tajchu na Zborovskej ulici  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy rekreácie a športu – existujúci stav 
 
Lokalita č. 148 
Tri plochy jestvujúcej zástavby na ulici Na brehu 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti  – návrh, plochy urbanistickej zelene – 
   existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita č. 149 
Plocha územia Soľnej bane 
Oprava hranice pamiatkovej zóny podľa KPÚ Prešov 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená  
 
Lokalita č. 150 
Plocha záhrad jestvujúcej zástavby na konci Okrajovej ulice   
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti - návrh, obytné plochy bytových domov 
   - návrh  
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – existujúci stav  
  
Lokalita č. 151 
Plocha na Okrajovej ulici od ulice Arm. gen. L. Svobodu po rieku Sekčov   
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov - návrh  
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene - návrh  
 
Lokalita č. 152 
Dve plochy medzi Arm. gen. L. Svobodu a riekou Sekčov 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov - návrh  
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene - návrh  
 
Lokalita č. 153 
Plocha v areáli SOŠE na ulici Pavla Horova 
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Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia: plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav  
 
Lokalita č. 154 
Plocha medzi Zimnou ulicou a Smetanovou ulicou 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav  
 
Lokalita č. 155 
Plocha severovýchodného a juhovýchodného okraja areálu základných škôl Májového 
povstania a Zimná  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav  
 
Lokalita č. 156 
Dve plochy západne od Kauflandu a južne od Mobelixu na ulici Arm. gen. L. Svobodu 
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita č. 157 
Plocha na južnej strane Sekčovskej ulice   
Súčasná funkcia:  obytné plochy bytových domov – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – existujúci stav  
  
Lokalita č. 158 
Areál tenisových kurtov na Višňovej ulici  
Súčasná funkcia:  plochy rekreácie a športu – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia: obytné plochy rodinných domov – návrh  
 
Lokalita č. 159 
Plocha na ľavom brehu Sekčova južne od ulice Pod Táborom 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene – návrh  
 
Lokalita č. 160 
Plocha južne od ulice Pod Táborom západne od ČSPHM Luk Oil 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav
  
Lokalita č. 161 
Plocha severne od ulice Pod Táborom na ľavom brehu Sekčova  
Súčasná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti - návrh 
 
Lokalita č. 162 
Plocha na ľavom brehu rieky Sekčov za poliklinikou Reimanus   
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene - návrh  
  
Lokalita č. 163 
Plocha medzi ulicou Arm. gen. L. Svobodu a riekou Sekčov, severne od polikliniky Reimanus 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + bývanie – návrh  
 
Lokalita č. 164 
Plocha medzi ulicou Arm. gen. L. Svobodu a riekou Sekčov južne od centrálnej kotolne 
Sekčov  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
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Navrhovaná funkcia: plochy urbanistickej zelene - návrh  
 
Lokalita č. 165 
Plocha na ľavom brehu Sekčova západne od McDonald 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene - návrh  
 
Lokalita č. 166 
Doplnenie sprievodnej líniovej zelene pozdĺž ulice Arm. Gen. L. Svobodu 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné občianska vybavenosť + bývanie – existujúci stav, 
   plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav, plochy občianskej 
   vybavenosti – návrh,  obytné plochy bytových domov - existujúci stav, 
   obytné plochy bytových domov - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav, plochy urbanistickej  
   zelene – návrh  
 
Lokalita č. 167 
Štyri plochy medzi OC Max a základnou školou Sibírska 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné –  občianska vybavenosť + bývanie – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene - návrh  
 
Lokalita č. 168 
Plocha na rohu Karpatskej ulice a Exnárovej ulice  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  plochy urbanistickej zelene – existujúci stav  
 
Lokalita č. 169 
Plocha na východnom okraji bývalého hospodárskeho dvora v Šalgovíku medzi Lastovičou 
ulicou a Labuťou ulicou 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
 
Lokalita č. 170 
Šalgovík Kliny 
Úprava plochy archeologickej lokality podľa KPÚ Prešov 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená  
  
Lokalita č. 171 
Dve plochy západne od upravenej trasy východného obchvatu Chraste  
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene – návrh, koridor komunikácie - návrh 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
 
Lokalita č. 172 
Štyri plochy pozdĺž obidvoch strán upravenej trasy východného obchvatu 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh, plochy krajinnej zelene - 
   návrh   
Navrhovaná funkcia: plochy krajinnej zelene - návrh  
  
Lokalita č. 132 
Plocha východne od upravenej trasy východného obchvatu 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy rekreácie a športu – návrh  
 
Lokalita č. 174 
Zrušenie dopravného prepojenia Šalgovík – Ľubotice západne od ihriska 
Súčasná funkcia:  ostáva zachovaná 
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Lokalita č. 175 
Upravená trasa východného obchvatu v k.ú. Solivar a k.ú. Šalgovík podľa ÚPN VÚC 
Prešovského kraja 
Súčasná funkcia:  plochy poľnohospodárskej pôdy – existujúci stav, obytné plochy  
   rodinných domov – návrh, plochy krajinnej zelene – návrh 
Navrhovaná funkcia: koridor komunikácie - návrh  
 
Lokalita č. 176 
Doplnenie a úprava ochranného pásma diaľnice, rýchlostných ciest a ciest I., II., a III. triedy  
mimo súvislo zastavané územie mesta 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená 
 
Lokalita 177 
Celé územie mesta Prešov popri vodných tokoch Torysa, Sekčov a Šebastovka 
Vyznačenie záplavových území podľa mapy povodňového ohrozenia 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená  
 
Lokalita č. 178 
Hranica prieskumného územia geotermálnej energie 
Súčasná funkcia:  ostáva nezmenená 
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Zoznam lokalít, v ktorých súčasná funkcia ostáva zachovaná a mení sa 
grafická značka z „návrhu“ na „existujúci stav“, a ktoré sú súčasťou  

Návrhu zmien a doplnkov 2015 územného plánu mesta Prešov 
 
 
Lokalita A1 
Plocha na konci ulice Pod Bikošom, plocha zrealizovanej výstavby 
Súčasná funkcia:   obytné plochy rodinných domov - návrh 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita A2  
Plocha severne od OD Kaufland na Levočskej ulici, plocha zrealizovanej výstavby 
Súčasná funkcia:   plochy občianskej vybavenosti - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti  – existujúci stav 
 
Lokalita A3  
Plocha pred OD Kaufland a OD COOP Jednota na Levočskej ulici, plocha zrealizovanej 
výstavby (parkoviská) 
Súčasná funkcia:   plochy občianskej vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti  – existujúci stav 
 
 
Lokalita B1  
Plocha južne od Levočskej ulice pred križovatkou Vydumanec  
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
Lokalita B2  
Plocha v strede územia ohraničeného zákrutou cesty na Cemjatu – Pod Ortášmi 
Súčasná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy záhrad a záhradkárskych osád – existujúci stav 
 
Lokalita B3 
Plocha ulíc Srnčej a Jelenej, plocha zrealizovanej výstavby 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav  
 
Lokalita B4 
Plocha južne na ulici Jána Pavla II., plocha zrealizovanej výstavby 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav  
 
Lokalita B5  
Koridor Nábrežnej komunikácie od Pražskej ulice po križovatku ZVL, rozostavaná stavba  
Súčasná funkcia:  trasa komunikácie – návrh  
Navrhovaná funkcia:  trasa komunikácie – existujúci stav 
 
 
Lokalita C1 
Plocha medzi Duklianskou ulicou a Ku Starej tehelni 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti  – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita C2 
Plocha pri križovatke ulíc Bardejovská a Ku Surdoku  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
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Lokalita C3 
Plocha zástavby na Nemčíkovej ulici a Bendíkovej ulici 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav  
 
Lokalita C4 
Plocha jestvujúceho areálu v priemyselnej zóne Grófske 
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – existujúci stav 
 
Lokalita C5 
Plocha severne od areálu Išľa  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav  
 
Lokalita C6 
Tri plochy na Fintickej ulici a na ulici Ku prameňu  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita C7  
Plocha na nároží ulíc Vranovskej a Na Tablách  
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – existujúci stav 
 
Lokalita C8  
Plocha na pravom brehu rieky Sekčov severne od Duklianskej ulice  
Súčasná funkcia:  plochy krajinnej zelene – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy krajinnej zelene – existujúci stav 
 
 
Lokalita D1 
Plocha medzi Rusínskou ulicou a ulicou Pod Táborom  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita D2 
Jestvujúci areál na Solivarskej ulici a Ku Škáre 
Súčasná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy polyfunkčné – občianska vybavenosť + výroba – existujúci stav  
 
Lokalita D3 
Plocha na nároží Dilongovej ulice a Šafárikovej ulice 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
 
Lokalita E1 
Plocha priemyselnej zóny Lominová  
Súčasná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – návrh  
Navrhovaná funkcia:  plochy priemyselné, výrobné a skladovacie – existujúci stav  
 
Lokalita E2 
Jestvujúca zástavba na Suchoňovej ulici 
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – návrh  
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
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Lokalita F1 
Plocha na nároží Rusínskej ulice a ulice Arm. gen. L. Svobodu 
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
 
Lokalita G1 
Plocha na severnej strane ulice Pod Táborom  
Súčasná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy občianskej vybavenosti – existujúci stav 
 
Lokalita G2 
Dve plochy východne od ulice Pod Šalgovíkom  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita G3 
Plocha Pávej ulice  
Súčasná funkcia:  obytné plochy rodinných domov - návrh 
Navrhovaná funkcia:  obytné plochy rodinných domov – existujúci stav 
 
Lokalita G4 
Plocha severne od základnej školy Sibírska 
Súčasná funkcia:  plochy rekreácie a športu - návrh 
Navrhovaná funkcia:  plochy rekreácie a športu – existujúci stav 


