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Prešov, Näbreiná ulica, pozemky parc. č. KN- C 843511 a KN-C 843512 v k. ú.Vec 
Prešov, Rezidencia Nábrežná 

žiadosť o vyjadrenie 


Dňa 23.05.2016 bola Mestu PreSov, Mestskému úradu v Pre~ove, Odboru hlavného architekta 
mesta doručená tiadosť o záv!lzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby" 
Rezidencia Nábrežná", umiestnenej na pozemkoch parc. Č. KN-C 8435/1 a KN-C 8435/2 
v katastrálnom územi PreSov (ďalej v texte len "stavba" v prisluSných gramatických tvaroch). 

Predložený investičný zámer navrhuje výstavbu: 
• 	 troch podpivničených, samostatne stojacich štvorpodl8Žných bytOVýCh domov, 

zastrešených plochou strechou 
• 	 pristupovej komunikácie a priľahlých spevnených plOch 
• napojenie stavieb na technickú infra~truktúru. 

Podra platného Územného plánu mesta Pre~ov sa pozemky na parcelách e. KNC 8435/1 
a 8435/2 v katastrálnom územi Prešov nachádzajú na polyfunkčných plochách 
málopodl8Žného bývania a občianskej vybavenosti a na plochách urbanistickej zelene. 
Podľa VSeobecne závazného nariadenia mesta Prešov č.11/2013, ktorým sa meni a doplňa 
Vi'leobecne záväzné nariadenie mesta Prei'lov Č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje závazná časf 
Územného plánu mesta Pr'li'lť)v v znen I Zmien a doplnkov 2012 pre tieto funkcie platia 
záväzné regulatfvy: . 

3.B) PR/PUSTNÉ, OBMEDZWÚCE A VYLUČUJÚCE PODMIENKY PRE VYUtJTIE JEDNOTLIVÝCH 
FUNKčNÝCH PLOCH 

Pre výstavbu na jednotlivých funkčných plochách na území mesta Prešov platia závilzné regulatIvy 
podľa Ozemného plánu. Základným regulativom je funkčné využitie plochy, ktoré je znázomené vo 
výkrese Č. 2 grafickej časti územného plánu s názvom "Komplexný urbanistický návrh" pr/slušnou farbou 
a štruktúrou plochy alebo jej ohraničenia (vysvet1enie je v legende výkresu) a jeho podrobnejšie 
vymedzenie vo výkrese Č. 3 II názvom "Schéma regula/ivov". Pr/pustné funkcie sú doplnkové funkcie 
k hlavnej fUnkcii. Pre jednotlivé funkčné plochy sO stanovené nasledujúce regu/ativy (RL): 

RL A 	Územie polyfunkčné (funkčne zmiešané) 
Polyfunkčná zástavba vytvára podmienky pre rozvoj minimálne dvoch hlavných funkcii v územi. 

RL A.2 Polyfunkčné plochy málopodlainé bývanie I občianska vybavenosť 
a) hlavná funkcia: 

. bývanie v rodinných a málopoc/lafných bytových domoch, občianska vybavenosť základná a vyššia 
mestská okrem lôžkových zdravotnlckych zariadeni v samostatných objektoch, polyfunkčné domy 

b) ptfpustná funkcia: 
- nevýrobná prevádzka, ktorá nie je zdrojom zhoršenia kvality bývania, areály verejnej zelene, llportové 

a relaxačné zariadenia, strešné fotovo/tické elektráme 
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c) neprlpustná funkcia: 
- priemyselná výroba ťažká, hlučná a znečisťujúce prostredie, poľnohospodárska výroba, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov 

d) ostatné podmienky: 
- zastavaf10sťpozemkov budovami minimálne 25%, Podležnosť maximálne štyri nadzemné podlažia pri 

doddani nonny na osvedenie budov na bývanie 
- parkovanie musi byť riešené na pozemku jednotlivých objektov, počet odstavných miest musi byť 
dostatočný pre ich zamestnancov aj návštevníkov a pre daný počet bytov, 

RL G Plochy verejnej a súkromnej zelene 
Hlavnou funkciou je udlŽiavanie plôch verejnej a súkromnej zelene pre zabezpečenie ich pozitivnych 
účinkov na životné prostredie, 

RL G.2 Plochy urbanistickej zelene 
a) hlavná funkcia: 

- parky, parky so športovými zariadeniami. malé parkovo upravené plochy, arboréta 

b) prIpustná funkcia: 
- základné zariadenia súvisiacej občianskej vybavenosti - rekreaéné a športové zariadenia, stravovacie 

zariadenia, sprievodné bývanie vobjekloch vybavenosti, doplnková funkcia streŠ1é fotovo/tieké 
elektráme okrem pamiatkových tlzemí. Rekreaéné aktivity vrátane príslušných objektov tvoriace 
vybavenosťparku (detské ihriská, športoviská, občerstvenie, atrakcie, WC) úmemé veľkosti plochy 

c) neprIpustné funkcie: 
- ostatné druhy občianskej vybavenosti, administratíva, priemyselná výroba, dopravné zariadenia, 
poľnohospodárska výroba, zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

d) ostatné podmienky: 
- Budovami zastavané plochy do 10%, objekty max. dvojpodlažné s podkrovfm. Zeleň má maťprfrodný 

charakter, podiel domácich druhov má byť prevažujtlci, podiel vysokej zelene maximálne 50%. Plochy 
zelene môžu byť doplnené o pešie chDdnlky a cyklistické cestičky s doplnkovými objek/mi malej 
arr:hifeklúry (prístrešky, lavičky a pod.) 

- na plochách urbanistickej zelene v Pemiatkovej rezervácii mimo hradobnej priekopy sú nové pozemné 
stavby neprípustné. 

V zmysle článku Č. I ,Zásad uplat~ovania vyjadrenI VMC v stanoviskách mesta Prešov v územnom 
a stavebnom konani' Vás žiadame o vyjadrenie k navrhovanej investičnej činnosti z hladiska jej 
prijaternosti dotknutou skupinou obyvateľov. 

S pozdravom 
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