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 „Prešov, Nižná Šebastová - prekládka trafostanice, úprava VN, NN siete a DP“ 
-  s t a n o v i s k o   k dokumentácii pre územné rozhodnutie 
 
 Mesto Prešov – Odbor hlavného architekta mesta 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 toto stanovisko: 
 
1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa záujmová oblasť od vodného toku Šebastovka po 

miestnu komunikáciu Slanská nachádza na ploche urbanistickej zelene, pre ktorú platí regulatív 
G.2, od Slanskej ulice ku rodinným domom sa nachádza na obytnej ploche rodinných domov, pre 
ktorú platí regulatív RL B.1. 

2. Záujmová oblasť sa nachádza v ochrannom pásme pamiatok a zároveň sa nachádza na ploche 
evidovaných a predpokladaných archeologických nálezísk a akákoľvek stavebná činnosť sa môže 
diať len so súhlasom príslušného orgánu pamiatkovej starostlivosti. 

 
 S predloženou dokumentáciou „Prešov, Nižná Šebastová - prekládka trafostanice, úprava 
VN, NN siete a DP“ 
 

súhlasíme 
 
s týmito podmienkami:  
 

1. v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a 
STN 837010 o ochrane prírody žiadame trasu VN a NN vedení situovať min. 2,5 m od päty 
kmeňov existujúcej vzrastlej zelene 

2. podmienky realizácie výkopov v súlade s STN 837010 Vám určí správca verejnej zelene 
a mestských komunikácií t.j. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia 
a komunálnych služieb, oddelenie komunálnych služieb a spoločného obecného úradu 

3. pred začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov požiadať Odbor 
dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného 
prostredia o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva 
a verejnej zelene najneskôr 30 dní pred začatím prác 

 
 
 



 
 

4. v rámci kolaudačného konania odovzdať Stavebnému úradu mesta Prešov 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 

5. oprávnená osoba vypracuje porealizačné zameranie stavby v súlade so zásadami tvorby 
a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. 1 „Metodika tvorby 
a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov“, ktoré sú prístupné na internetovej 
stránke mesta Prešov www.presov.sk (klientske centrum - pracovisko 3 - stavebné činnosti - 
kolaudačné rozhodnutie - prílohy). 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
     Ing. arch. Mária Čutková 
                              hlavná architektka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie:  

1. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 
dopravy a životného prostredia, Jarková 24, Prešov 

2. Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie 
komunálnych služieb a spoločného obecného úradu, Jarková 24, Prešov 

3. VMČ 3  
 

http://www.presov.sk/�
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