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Rok 2015 je v dejinách Nižnej Šebastovej rokom mimoriadne významným. Ide to�ž o rok okrúhleho 700. výročia prvej písomnej 
zmienky o dedine či skôr usadlos� Nižný Šebeš. Pôvodný názov obce pla�l až do roku 1948. Po ňom sa začal používať dnešný názov. 

Aj keď je veľmi pravdepodobné, že usadlosť Nižný Šebeš existovala už minimálne v 13. storočí, teda pred rokom 1300, prvá 
písomná zmienka o nej je až z roku 1315. Práve rok 1315 sa preto pokladá za začiatok oficiálnej existencie Nižnej Šebastovej. 

Významné tohtoročné jubileum je vhodnou príležitosťou opätovne si pripomenúť počiatky a niektoré ďalšie významné etapy 700 
ročnej histórie Nižnej Šebastovej v kontexte počiatkov a vybraných etáp histórie jej bezprostredných susedov – Vyšnej Šebastovej, 
Ľubo�c, Fin�c a Kapušian. Takéto vzájomné historické porovnanie môže oboha�ť  naše poznanie o niektoré významné historické 
fakty a získať komplexnejší pohľad na históriu regiónu, v ktorom žijeme.

Nižná Šebastová (Nižný Šebeš, * 1315)    a     Vyšná Šebastová (Vyšný Šebeš, * 1307) 

Zachované historické dokumenty prinášajú písomné svedectvo o tom, že vtedajší uhorský kráľ Karol Róbert potvrdil vlastníctvo 
viacerých majetkov na území Šariša miestnemu šľach�covi Sinkovi. Medzi majetkami sa uvádza aj Vyšný Šebeš a Nižný Šebeš. 

Obe spomenuté usadlos� obsahujú v názve základ Šebeš, v minulos� Sebes, čo v maďarčine znamená bystrý, prudký. To by podľa 
odbornej historickej literatúry mohlo odkazovať na potok pretekajúci obomi usadlosťami, dnes známy ako Šebastovka. Od neho 
bol odvodený základ názvov oboch usadlos�. Podľa polohy ich území,  vzhľadom na smer toku od prameňa k ús�u potoka, bol k 
spoločnému základu Sebes priradený prívlastok Vyšný či Nižný.

Prvá známa písomná zmienka o Vyšnom Šebeši je  historicky staršia.  Pochádza už z roku 1307. Vtedy sa usadlosť stala 
vlastníctvom spomínaného šľach�ca Sinka, ktorý ju získal zámenou od oligarchu Omodeja. 

Historicky staršia písomná zmienka o Vyšnom Šebeši v porovnaní s Nižným Šebešom je prekvapujúca, keďže obvyklý postup 
osídľovania smeroval hore údolím potoka, čo by znamenalo, že osídlenie Nižného Šebeša predchádzalo osídleniu Vyšného 
Šebeša. Rozhodujúce sú však zachované písomné zmienky. Tie hovoria v prospech susednej obce.

Názov oboch usadlos�, odvodený z maďarského slova sebes, by mohol naznačovať, že na vzniku usadlos� sa podieľala miestna 
maďarská vojenská stráž, ktorá tu pôsobila v 11. storočí, resp. v prvej polovici 12. storočia. 

Po šľach�covi Sinkovi prechádzalo vlastníctvo usadlos� na jeho potomkov. Tí sídlili najprv na hrade Šebeš stojacom nad dedinou 
Podhradík. Dnes sú na mieste niekdajšieho hradu už len ruiny. 

Začiatkom 16. storočia si však Sinkovi potomkovia zriadili svoje hlavné sídlo v novopostavenom kaš�eli priamo v Nižnom Šebeši. 
Kaš�eľ, v súčasnos� žiaľ postupne chátrajúci, sa stal ozajstnou dominantou obce.

Už pred vybudovaním šľach�ckého sídla existoval v dedine Nižný Šebeš aj kostol. Presný dátum výstavby pôvodného kostola síce 
nepoznáme, predpokladá sa však, že určite existoval už v 13. storočí, ba možno aj skôr. 

Podľa zachovaných dokumentov bol na sklonku 16. storočia Nižný Šebeš stredne veľkou dedinou s dvadsia�mi štyrmi obývanými 
poddanskými domami. Okrem kostola, kaš�eľa, majerských budov či mlyna tu stáli aj fara a škola. 

V rovnakom čase, teda koncom 16. storočia, bol aj Vyšný Šebeš stredne veľkou dedinou. Stálo tu dvadsaťpäť poddanských domov, 
jeden až dva šoltýsske domy a mlyn. Obyvateľmi dediny boli teda najmä poddanské rodiny a rodiny šoltýsov.

Nižná Šebastová (* 1315) a jej susedia
K 700. výročiu  prvej písomnej zmienky o Nižnej Šebastovej                                                           



Ľubo�ce (Kelemeš, * 1298)

Pôvodný názov dnešných Ľubo�c bol až do roku 1948 Kelemeš. Prvá spoľahlivá písomná správa o Kelemeši je z roku 1298 a súvisí s 
darovaním usadlos� Šalgovík, ktorého územie susedilo s územím Kelemeša. Aj v prípade Kelemeša pla�, že usadlosť existovala 
skôr, ako sa o nej zmieňujú písomné historické dokumenty.

Názov obce pochádza z maďarského slova kelemes, čo v preklade znamená príjemný, lahodný. Možno predpokladať, že aj táto 
usadlosť vznikla po usadení maďarských vojenských strážnych družín v 11. až 12. storočí. Pôvodný kostol tu postavili 
pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia alebo začiatkom 14. storočia. Koncom 13. storočia boli majiteľmi obce šľach�ci 
Bokšovci, po nich Pušovci. V 14. až 16. storočí patrila podľa historických prameňov časť dediny aj zemanom z Kendíc, Dobszy a 
Farkašovcom z Haršágu, dnešného Záborského. 

Koncom 16. a začiatkom 17. storočia, bolo v Kelemeši až tridsaťjeden obývaných poddanských domov, okrem nich aj zemianska 
kúria, kostol, fara a škola. Išlo teda o pomerne veľkú dedinu, v ktorej žilo prevažne poddané obyvateľstvo.

Fin�ce (Finta, * 1272)

Prvá písomná zmienka o Fin�ciach pochádza z roku 1272. Uhorský kráľ Štefan V. daroval v tomto roku územný majetok Fin�c 
slavónskemu šľach�covi Gudovi. Išlo o územie osídlené predtým strážcami pohraničia, ktorí ho opus�li po vybudovaní 
kráľovských hradov v Šariši (hrad Kapušany a hrad Šariš).

Pôvodný názov obce Finta, používaný v písomnos�ach z 13. až 16. storočia, predstavoval maďarizovaný tvar pôvodného 
slovenského názvu. Ten typologicky patril k názvom starobylých slovenských dedín ako Jarovnice či Koja�ce existujúcich už pred 
11. storočím.  

Až do roku 1272 boli Fin�ce súčasťou kráľovských majetkov hradu Šariš. Od uvedeného roku sa stali majetkom šľach�cov zo 
Slavónska, ktorí sídlili v miestnej kúrii. V roku 1373, po vymre� Gudovcov, daroval uhorský kráľ Ľudovít I. Fin�ce  šľach�com  z 
Monoku. Tí ich vlastnili ešte aj v priebehu 15. storočia. V 16. storočí patrili Fin�ce Darholcovcom. 

V 14. storočí boli Fin�ce farnosťou s kostolom, ktorý tu pravdepodobne existoval už pred 13. storočím. V 15. storočí sa   Fin�ce, 
podľa historických prameňov, stali nielen jednou z najväčších dedín v okolí, ale patrili dokonca k najväčším dedinám v Šarišskej 
stolici. 

Koncom  16. storočia  mali Fin�ce, ako o tom svedčia historické materiály, tridsaťštyri obývaných poddanských domov. Zostávali 
teda aj naďalej veľkou dedinou, v ktorej bola okrem poddanských domov aj kúria miestnych pánov Darholcovcov, majerské 
budovy, kostol, fara a škola.

Kapušany (Kapy, * 1248)

Najstaršia písomná správa o Kapušanoch pochádza z roku 1248. Podľa  nej  existovali už dávnejšie a boli kráľovským majetkom.

V dobových písomnos�ach z 13. až 16. storočia sa obec spomína pod maďarským názvom Kapy odvodeným z maďarského slova 
kapu, čo v preklade znamená brána, vráta. Od neho bol odvodený neskorší slovenský názov Kapušany. 

Z pôvodného maďarského názvu je zrejmé, že usadlosť vznikla pri bráne a strážnom zariadení krajinskej cesty vedúcej údolím 
Sekčova. Vybudovali ju maďarskí strážcovia, ktorí sa tu presunuli pravdepodobne z Fin�c a dali usadlos� v pohraničnom pásme 
maďarský názov. V polovici 13. storočia nemali už obyvatelia Kapušian vojenské (strážne) povinnos�, stali sa z nich poddaní. 

Z inicia�vy kráľa sa pri kapušianskej bráne už v 12. storočí vyberalo mýto. Podľa historických prameňov boli od jeho platenia od 
roku 1212 oslobodení príslušníci kláštora križovníkov v Chmeľove a neskôr od roku 1332 napríklad aj mešťania z Hanušoviec.

Podľa lis�ny z roku 1248, v ktorej je prvá zmienka o Kapušanoch, sa dá usúdiť, že tu okrem fary bol aj kostol zasvätený svätému 
Mar�novi, ktorý vznikol už v 12. storočí z inicia�vy uhorského kráľa. 

Už v 15. storočí mali Kapušany charakter mestečka potvrdený v roku 1410 kráľovskou kanceláriou. Kráľ Žigmund im v roku 1418 
potvrdil právo na konanie dvoch trhov a jedného jarmoku ročne. Miestni obyvatelia dostali tak príležitosť na predaj a kúpu tovaru 
či výrobkov. Osoh z toho mali však aj miestni zemepáni, a to v podobe zisku z mýtnych a trhových poplatkov.

Miestne obyvateľstvo sa živilo roľníctvom, najmä obilninárstvom, čo potvrdzuje existencia zemepanského mlyna v mestečku. Žilo 
tu však aj zopár rodín remeselníkov (obuvník, kováč, zlatník a iní).

Koncom 16. storočia bolo v Kapušanoch päťdesiatpäť obývaných domov, v ktorých žili roľníci, remeselníci a želiari. Mestečko malo 
v tom čase okrem kostola a fary aj mlyn a krčmu. Neskôr sa však postupne počet domov znižoval a Kapušany sa zaradili medzi 
menšie mestečká v Šariši.

Dominantou stojacou na skalnatom kopci nad Kapušanmi je oddávna hrad pôvodne nazývaný Mogluch (Maglovec). Bol 
vybudovaný na príkaz uhorského kráľa pravdepodobne už v 13. storočí na ochranu krajinskej cesty a pohraničného pásma v údolí 
Sekčova. Hrad bol najprv vlastníctvom uhorských kráľov. Na začiatku 14. storočia ho však spravoval odbojný šľach�c Henrich z 
Brezovice. Vojsko kráľa Karola Róberta ho preto muselo dobýjať, čo sa mu v roku 1315 aj podarilo. Hrad bol vážne poškodený, 
zostal neopravený a do konca 14. storočia postupne spustol. Obnovený bol až v rokoch 1410 - 1412 po nariadení kráľa Žigmunda. 
Po obnovení dostal nový hrad názov podľa Kapušian. 

                       Marián Bilý



V�p

Profesor sa pýta na skúške študenta: 

- A teraz by ste sa mohli pokúsiť vysvetliť, 

  kam smeruje transformácia spoločnos�. 

- Pán profesor, ešte pred hodinou som to 

  vedel, ale zabudol som to. 

- Človeče nešťastný, ste jediný človek, 

  ktorý to vedel a vy to zabudnete?

Krea�vita, prezentácia tvorby 
tvorcov bez rozdielu veku

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová plánuje 
zorganizovať prehliadku výsledkov tvorivej činnos� miestnych obyvateľov. 
Vyzývame preto všetkých našich spoluobčanov  venujúcich sa akejkoľvek 

tvorivej činnos�, aby sa zapojili do verejnej prezentácie výsledkov svojej tvorivej práce.
Cieľom plánovanej prezentácie je predstaviť produkty tvorivej práce šikovných rúk všetkých  

Šebastovčanov bez rozdielu veku a pohlavia. 
Prezentácia produktov tvorivých ak�vít v oblas� výtvarného či úžitkového umenia bude spojená s možnosťou 

ich kúpy alebo výmeny.
Oblas� prezentácie: plagátová  tvorba,   fotografia,   počítačová  grafika,   obrazová tvorba, tvorba z kože, patchwork 
(tvorba z tex�lných zvyškov),  tex�lné výrobky, tvorba  šperkov, aranžovanie, výrobky z dreva a rôzne  iné  techniky.

Účasť všetkých vystavovateľov treba nahlásiť do 29. februára 2016 na adrese: nasaniznasebastova@gmail.com, 
www.nasaniznasebastova.sk

Prezentované produkty tvorivej práce nebude hodno�ť žiadna porota. 
Nebudú súťažiaci, nebudú víťazi, nebudú  porazení.                            

Malo by to byť stretnu�e tvorivých ľudí a predstavenie výsledkov ich tvorivej práce spojené s výmenou skúsenos� 
z najrôznejších oblas� tvorivej činnos�.

OZ Naša Nižná Šebastová pozýva na prehliadku všetkých miestnych ak�vnych tvorcov, ale aj milovníkov a 
obdivovateľov výtvarného a úžitkového umenia.

13. decembra 2015 o 10:00 hod. v hale Bowland v Ľubo�ciach
3. ročník Vianočného bowlingového turnaja pre všetkých Šebastovčanov 

3. ročník Vianočného bowlingového turnaja

Záujemcovia môžu nahlásiť svoju účasť telefonicky na čísle 0905 226 495, 

mailom na adrese: hajdukpintea@centrum.sk

alebo osobne v deň konania turnaja 

najneskôr 15 minút pred jeho začiatkom, t. j. do 9:45 hod. 

Štartovné je 5,- EUR pre každého súťažiaceho. 

Tešíme sa na Vašu účast.

bez rozdielu veku a pohlavia o Putovný pohár OZ NNŠ. 
Zúčastniť sa ho môžu všetci, muži, ženy, chlapci a dievčatá. 

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová v spolupráci 

so slovenským reprezentantom Stanislavom Hajdukom organizujú

Produkty tvorivej práce budú prezentované  v Pizerii Markela     
1. apríla 2016 (piatok) o 18.00 hodine.



Členovia Občianskeho združenia 

Naša Nižná Šebastová 

želajú všetkým obyvateľom 

a priateľom Nižnej Šebastovej

príjemné prežitie vianočných sviatkov 

naplnených láskou, radosťou  

a pohodou v kruhu najbližších, 

veselú rozlúčku so starým rokom

a úspešné vykročenie do nového roka 2016. 

PF2016
PF2016
PF2016

kontaktná osoba na zakúpenie vstupenky 
Janko Želasko, 
tel. kontak:  0911 213 397
e-mail: janko.zelasko@gmail.com

Občianske združenie

  Naša Nižná Šebastová

si Vás dovoľuje pozvať na 

Šebešský ples
00dňa 30. januára 2016 o 19  hod. v reštaurácii Išľa

Cena vstupenky 25,- €

* Hudba, kultúrny program 
     * Tombola 

                                                 * Bohaté občerstvenie



Za�aľ čo pri zrode šebastovskej futbalovej tradície stálo iba zopár futbalových nadšencov, ktorí podchy�li 
a postupne do organizovanej podoby pretavili veľký záujem miestnej mládeže o futbal, v priebehu niekoľkých 
rokov vyrástlo v šebastovskom futbale viacero osobnos�. Práve � výraznou mierou prispeli k nebývalým 
úspechom futbalového �mu Slovan Nižná Šebastová a zlatej ére šebastovského futbalu. Radi by sme 
predstavili postupne aspoň niektorých z nich.

Trénersky mág Edo Holinga 
Patril medzi tých, ktorí sa nesporne najväčšou mierou zaslúžili o úspechy šebastovského futbalu. 

Nezabudnuteľný tréner, skvelý stratég a tak�k. Poznal kvalitu a individuálne schopnos� svojich zverencov a 
vedel pre nich „namiešať“ tak�ku, dodržiavanie ktorej prinášalo úspech pre mužstvo a potešenie z 
predvádzanej hry pre šebastovských futbalových fanúšikov. 

Vďaka jeho trénerskym schopnos�am mu „prischla“ prezývka Herrera, po slávnom španielskom 
futbalistovi a trénerovi. Bol prvým trénerom novosformovaného mužstva, ktoré začalo v ročníku 1963/64  
pôsobiť v najnižšej futbalovej súťaži, t. j. v IV. triede.  Pri kormidle neustále úspešne napredujúceho �mu v 
„zlatej ére“ šebastovského futbalu pôsobil Edo Holinga neuveriteľných dvanásť sezón, v ročníkoch 1963/1964 
až 1974/1975. 

Jeho cieľavedomá a systema�cká práca s priebežne vhodne formovaným a dopĺňaným mužstvom 
prinášala úspech v podobe každoročného postupu do stále vyššej futbalovej súťaže. Šebastovské futbalové 
mužstvo pod jeho vedením začalo tak už v ročníku 1969/1970 pôsobiť v súťaži Krajských majstovs�ev medzi 
renomovanými a finančne podstatne lepšie zabezpečenými mestskými futbalovými mužstvami nielen z 
blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia. Materiálne a finančné podmienky šebastovského �mu boli síce oveľa 
skromnejšie, svojimi výkonmi však šebastovské mužstvo za ostatnými nielenže nezaostávalo, ale často ich aj 
prevýšilo.

Z galérie osobnos� šebastovského futbalu 

Edo Holinga bol Šebastovčanom „telom i dušou“ oddaným futbalu. V mlados� bol aj sám ak�vnym futbalistom. Učňovské 
futbalové roky strávil v Bra�slave, kde v tom čase študoval, a to ako brankár v dorasteneckých mužstvách Spojov a Slovana Bra�slava. 
Po návrate domov bol niekoľko rokov brankárom v neďalekej Demjate. Po skončení ak�vnej činnos� sa venoval futbalu ako tréner.

V trénerskej praxi dokázal skĺbiť vlastné skúsenos� z futbalu so skvelými manažérskymi schopnosťami. Pri formovaní mužstva 
dával prednosť domácim odchovancom, ktorí tvorili „kostru“ mužstva a boli zárukou zodpovedných výkonov, pretože 
reprezentovanie „šebastovských farieb“ pokladali za svoju česť. Ak bolo treba mužstvo na niektorých postoch predsa len posilniť 
hráčmi „zvonka“, očakával aj od nich rovnaké nasadenie a oduševnenie. 

Zárukou úspechov šebastovského mužstva vedeného v jeho „zlatej ére“ trénerom Edom Holingom boli okrem tvrdej tréningovej 
práce akiste aj dobré vzťahy a vzájomná dôvera medzi všetkými aktérmi �mu, hráčmi, trénerom a funkcionármi. Šebastovčania v 
tom čase doslova žili futbalom. Nemalú zásluhu na tom mal aj Edo Holinga, ktorý sa tak natrvalo zapísal do dejín šebastovského 
futbalu a do sŕdc všetkých miestnych futbalovových fanúšikov. 

                      Marián Bilý

Každý volebný obvod v Prešove má svojich zástupcov - poslancov v mestskom zastupiteľstve, ktorí boli legi�mne zvolení v 
komunálnych voľbách.  Ľudia im dali svoj hlas v nádeji, že na pracovných stretnu�ach mestského zastupiteľstva budú presadzovať 
okrem iného aj realizáciu akútnych potrieb a problémov v danom volebnom obvode. Rovnako to bolo aj v prípade volebného 
obvodu číslo 3, do ktorého patrí aj Nižná Šebastová (volebný obvod č. 3: sever mesta, Šidlovec, Dúbrava, Surdok, Kúty, Nižná 
Šebastová).

Výbor mestskej čas� číslo 3 zasadá raz v mesiaci. Na verejnom zasadnu� poslanci prijímajú podnety, návrhy a pripomienky 
prítomných občanov. 

Občania chodia na zasadnu�a a predkladajú pripomienky a návrhy čo je potrebné urobiť, zmeniť, opraviť v mestskej čas� Nižná 
Šebastová.

Poslanci prijímajú požiadavky, zodpovedne ich evidujú v zápisniciach a potom ich adresujú príslušným vedúcim odborov Mestského 
úradu v Prešove. 

A to je tak všetko. Tam sa to končí, tým je vec zdá sa uzavretá.

Ľudia opätovne chodia na zasadnu�a, poukazujú na nedostatky, sťažujú sa, poslanci to opäť zaevidujú a život ide ďalej bez zmeny. 
Problémy sa neriešia.

A keď už „pohár trpezlivos�“ pretečie, uchopia ľudia veci do vlastných rúk a snažia sa využiť zákonné možnos�, aby sa konečne veci 
dali do pohybu. 

Takýto postup si boli nútení zvoliť aj obyvatelia na ulici Pažica. Ing. Jozef Bubanec inicioval preto pe�ciu a sám zozbieral podpisy 
nespokojných občanov miestnej čas� Nižná Šebastová za opravu ulice Pažica. Ulica má v súčasnos� asi najviac poškodený asfaltový 
koberec zo všetkých šebastovských ulíc (ak sa tu vôbec ešte dá o asfaltovom koberci hovoriť). 

Podpísané hárky potom osobne doručil na Mestský úrad v Prešove. 

V nádeji, že sa problém konečne začne riešiť.

Prejav nespokojnos� občanov
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Územný plán  mesta Prešov
V májovom čísle Šebešských noviniek sme našich čitateľov informovali o Územnom pláne mesta Prešov. Mesto Prešov, ako 

orgán územného plánovania podľa §16 Stavebného zákona, oznámilo občanom mesta Prešov, že Mestské zastupiteľstvo v 
Prešove uznesením  č. 60/2015 zo dňa 30. 03. 2015 schválilo obstaranie zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prešov. Návrhy 
a námety pre zmeny a doplnky Územného plánu mesta Prešov občania, fyzické osoby a právnické osoby mohli podávať v termíne 
do 15. 05. 2015 na MsÚ v Prešove, Odbor územného plánovania a stavebného úradu, Oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu.

Na mestský úrad bolo doručených 161 podnetov od obyvateľov, vyše 50 návrhov bolo zapracovaných z vlastných poznatkov 
pracovníkov Oddelenia územného plánovania a urbanizmu MsÚ a doručené boli aj podnety z 12 orgánov, organizácií a okolitých 
obcí. Podklady s najnovšími poznatkami o území prišli napr. od Krajského pamiatkového úradu, Štátnej ochrany prírody či 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý zaslal aktualizovaný dokument záplavových území, kde dochádza v niektorých 
lokalitách  k  ich  rozšíreniu  (v  čas�  Pod  Kamennou  baňou  a  na  Sekčove).

Najväčší počet zaslaných návrhov sa týkal požiadaviek o zmenu územia na individuálnu bytovú výstavbu, plôch na bývanie, ale 
napríklad  aj  na  rekreáciu. 

Po spracovaní a vyhodnotení všetkých podnetov poskytol MÚ návrh zmien a  doplnkov v tlačenej forme v plnom rozsahu pre 
verejnosť na internetovej stránke mesta a na nahliadnu�e aj na Oddelení územného plánovania a urbanizmu.

V rámci obdobia určeného na podávanie pripomienok sa uskutočnilo aj verejné prerokovanie návrhu s odborným výkladom  
(Ing. arch. Mária Čutková – hlavný architekt mesta Prešov, Ing. arch. Vladimír Ligus a Ing. arch. Katarína Štofanová), ktoré bolo 
prístupné pre všetkých občanov a záujemcov, uskutočnilo sa  5. augusta 2015 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Prešove.

Občianske združenie Naša Nižná Šebastová ako právny subjekt tak�ež podalo návrh na zmenu a doplnok územného plánu v 
mestskej čas� Nižná Šebastová a to na  vymedzenie územia pre nové futbalové ihrisko – športovisko.

Prílohou nášho návrhu bola ortofotomapa z Gisplánu mesta Prešov s vyznačením pia�ch alterna�vnych miest na výstavbu 
nového  športoviska  (mul�funkčného  ihriska).

Na verejnom prerokovávaní návrhu bol účastný aj člen Občianskeho združenia NNŠ. Z pia�ch navrhovaných alterna�v na 
výstavbu nového športoviska kompetentní akceptovali dve alterna�vy. Jednou z alterna�v je územie za Leteckou základňou na 
Herlianskej  ulici  a  druhou  územie  za  železničnou  traťou  pri  miestnej  čis�čke  odpadových  vôd.

Po verejnom prerokovaní boli akceptované pripomienky občanov zapracované do Návrhu územného plánu s tým, že v mesiaci 
február 2016 sa uskutoční opätovné verejné prerokovávanie, o konaní ktorého budú občania včas informovaní a budú naň 
prizvaní.  Defini�vne schválenie návrhov do nového Územného plánu mesta Prešov je plánované až na mesiac september 2016.

V roku 2011 sa vlastníci pozemkov pod bývalým futbalovým ihriskom na  Fin�ckej ulici  nedohodli s užívateľom plochy a 
futbalové ihrisko, ktoré slúžilo takmer päťdesiat rokov, dali rozorať. Žiadali, aby bola plocha preklasifikovaná v Územnom pláne 
mesta  Prešov  a  mohla  sa  na  nej  začať  individuálna  bytová  výstavba.

V roku 2012 mohli občania podávať návrhy a námety na zmeny a doplnky  Územného plánu mesta Prešov, ktoré boli schválené 
v máji 2013. V novoschválenom územnom pláne zostala plocha bývalého futbalového ihriska vymedzená ako športovisko a ako 
priestor určený na športové účely by mala táto plocha zostať aj naďalej. Takto to to�ž stanovuje aj novonavrhovaný Územný plán 
mesta  Prešov.


