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Mesto Prešov 

Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov 
proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 
9310/297 v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko 111/B za lanovým 

centrom) o výmere 17 130m2 občianskemu združeniu 
v v v 

DE TOM PRESOV A PRE RADOST, o. z. na 20 rokov 
za l € za rok 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo XLIX. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Vydanie: 

dňa:28.4.2014 číslo: ... /2014 

k prerokovaniu petície obyvateľov mesta Prešov proti dlhodobému prenájmu časti pozemku 
parc. č. KNC 9310/297 v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko 111/B za lanovým centrom) o výmere 
17 130 m2 občianskemu združeniu DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z. na 20 rokov za l € 
za rok 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 

petíciu obyvateľov mesta Prešov proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 
v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko IIIIB za lanovým centrom) o výmere 17 130m2 občianskemu združeniu 
DEŤOM PREŠOV A PRE RADOSŤ, o. z. na 20 rokov za l € za rok; 

k o n š t a t u j e, ž e 

petícii obyvateľov mesta Prešov proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 
v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko IIIIB za lanovým centrom) o výmere 17 130 m2 občianskemu združeniu 
DEŤOM PREŠOV A PRE RADOSŤ, o. z. na 20 rokov za l € za rok, 

v y h o v u j e l n e v y h o v u j e. 
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Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov 

proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 
9310/297 v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko 111/B za lanovým 

Mesto Prešov centrom) o výmere 17 130m2 občianskemu združeniu 
v v v 

Vydanie: 

DETOM PRESOV A PRE RADOST, o. z. na 20 rokov 
za l € za rok 

Dôvodová správa 

Mestu Prešov bola doručená petícia obyvateľov mesta Prešov proti dlhodobému prenájmu časti 
pozemku parc. č. KNC 9310/297 v k. ~· Prešov (lokalita sídlisko III!~ za lanovým centrom) o výmere 
17 130m občianskemu združeniu DETOM PRESOVA PRE RADOST, o. z. na 20 rokov za l € za rok, 
ktorú predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Prešove. Petícia bola predložená na rokovanie Mestskej 
rady v Prešove dňa 14. 4. 2014, ktorá k nej neprijala uznesenie. 

Petícia je podanie, ktorým sa fyzická osoba sama alebo s inými obracia vo veciach verejného 
alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, 
návrhmi a sťažnosťami. 

Procesný postup pri výkone petičného práva, náležitosti petície, príslušnosť na vybavenie 
petície upravuje zákon o petičnom práve, pričom subsidiárne sa primerane aplikujú ustanovenia 
zákona o sťažnostiach. 

Podľa § S o petičnom práve, ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej 
poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, 
petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy. 

Predmetom petície je verejný záujem, ktorý patrí do pôsobnosti mestského zastupiteľstva. 

Subjektom oprávneným vybaviť petíciu je Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 

V rámci materiálu je predložený iba opis petície, petícia s podpisovými hárkami sa nachádza na 
oddelení mestského majetku a bude k dispozícii k nahliadnutiu na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Strana 1/1 

F- MsÚ/SP-01/23/1 
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Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov proti 

Vydanie: 
dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 

9310/297 v k. ú. Prešov (lokalita sídlisko 111/B za 
Mesto Prešov lanovým centrom) o výmere 17 130m2 občianskemu 

v v v Strana združeniu DE TOM PRESOV A PRE RADOST, o. z. 
111 

na 20 rokov za l € za rok 

PETÍCIA PET -3-2014 
obyvateľov mesta Prešov proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 v k. ú. 

Prešov (lokalita sídlisko 111/B za lanovým centrom) o výmere 17 130 m2 občianskemu združeniu 
DEŤOM PREŠOV A PRE RADOSŤ, o. z. na 20 rokov za l € za rok 

Petíciu podporilo 229 občanov, súčasťou petície je 21 petičných hárkov s podpismi občanov. 
Osoba určená na styk s orgánmi verejnej správy: MUDr. Vasiľ Janko. 

K majetkovému prevodu, proti ktorému petícia smeruje, uvádzame nasledovné: 
Na základe žiadosti občianskeho združenia DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z. o dlhodobý 
prenájom časti pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatná plocha o výmere cca 17 130 m2

, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Sídl. IIIIB - za lanovým centrom, na dobu 20 rokov, za účelom vytvorenia areálu 
trávenia voľného času so zameraním na hendikepované deti a ich integráciu do spoločnosti, po obdržaní 
súhlasných stanovísk oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania MsÚ v Prešove 
a Výboru mestskej časti č. l bol tento majetkový prevod prerokovaný na zasadnutiach komisie MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta, Mestskej rady v Prešove a Mestského zastupiteľstva v Prešove. 

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 501/2014 zo dňa 20.2.2014 bol schválený 
zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
podpory hendikepovaných detí a mládeže a začlenenia do spoločenského života, a to časti pozemku parc. 
č. KNC 9310/297, ostatná plocha o výmere cca 17 130 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní 
GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sídl. IIIIB - za lanovým centrom, na dobu 20 rokov pre 
občianske združenie DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z., Jarková 57, 080 Ol Prešov, IČO: 
42341485, za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

Na základe schváleného zámeru bol vypracovaný geometrický plán č. 26/2014, ktorým bola 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatná plocha, vytvorená parc. č . KNC 9310/979, ostatná 
plocha o výmere 17 124m2

, LV č . 6492, k. ú. Prešov. 

Záver: Vzhľadom na skutočnosť, že petíciou nie sú napádané skutočnosti , ktoré by mali byt' predmetom 
ďalšieho prešetrovania či preskúmavania, ale znie výlučne na nesúhlas s prenájmom nehnuteľnosti, 

ktorého zámer bol Mestským zastupiteľstvom v Prešove schválený, predkladáme petíciu bez ďalšieho na 
prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Prešove, v ktorého kompetencii je rozhodnúť, či petícii 
vyhovie alebo nevyhovie. 

Prílohy: 
01/1-2 Žiadosť s prílohou zo dňa 19. 9. 2013 
01/2-2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa ll. 7. 2013 
01/3 Stanovisko ODEaŽP zo dňa 10. 7. 2013 
01/4 Kópia z kat. mapy 
01/5-2 Geometrický plán zo dňa 19. 3. 2014 
0116-3 Obrazová dokumentácia 
01/7-3 Uznesenie MsZ č. 50112014 zo dňa 20. 2. 2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



MESTO PREŠOV PRÍLGfA C. 01/'1 -1 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spdločnosti : 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa : 

e-mailová adresa: 

Týmto žiadam o nájom pozemku 

Katastrálne územie: 

Lokalita (ulica a pod.) 

Číslo parcely: 

Výmera v m2
: 

Účel nájmu: 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

ĎEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o.z. 

Jarková ulica č. 57, 08001, Prešov 

0911/693883 

detompresovapreradost@gmail.com 

Prešov 

Sídlisko 111 

9310/297 

17130 m2
• 

Vytvorenie areálu trávenia voľného času určeného 

pre oddych a zmysluplné trávenie voľného času 
ŕ 

tx> l)·tT Nli \l lf V'\ : '2 0 r:x> V::..Ov širokej verejnosti, hlavne mládeže a detí. - .".- ,-- . 

- ;- tf- r~o ilrt]>o~A Oé?Ntr NlľJíl V} : 1
1
oo ~ } V't~Cv. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovánhn osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa J.~J· .. C?..~.·:.'?o 1 (] 

Príloha: 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku ,. 
stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, oddelenia hlavného architekta mesta 
a územného plánovania k danému zámeru 
vysvetlenie účelu budúcej prevádzky 

F -MsÚ/SP - 52/4/1 



' l Príloha č.3: PRľLOHA Č . 01}-J-2_ 

Vysvetlenie účelu budúcej prevádzky 

l. Predmetom činností vnesenom areáli a prevádzke nebude komerčná činnosť v duchu 

podnikateľských aktivít za účelom zisku, ale naopak bude nezisková na báze dobrovoľníctva. 

2. Predkladateľmi tejto žiadosti o nájom pozemku je občianske združenie, ktorého členovia majú 

hendikepované deti a ktoré vzniklo ako zástupca a na podnet rodičov hendikepovaných detí, ktoré 

· majú dlhodobo problém so začlenením sa do spoločenstva zdravých detí. 
3. Cieľom združenia je aj zamestnať rodičov týchto hendikepovaných detí, ktorí pre nutnú 

starostlivosť o svoje deti sú dlhodobo nezamestnaní. Prevádzka riešeného areálu ponúka možnosti 
vykonávať zamestnanie s účelom starostlivosti o hendikepované deti s priamou možnosťou postarať 
sa o svoje ale aj iné hendikepované a zdravé deti. 

4. Na základe prerokovania riešenia areálu na oddelení hlavného architekta mesta a úzenmého 
plánovania vyplynulo, že prípadné oplotenie vo vhodnom materiálovom riešení, členení a 
konštrukcií nie je vylúčené, ba priam získava na potrebnosti s ohľadom kontroly pohybu 
hendikepovaných detí, ochrany .detí .a mládeže pred -prípadnými negatívnymi vonkajšími vplyvmi 
a v neposlednej rade kvôli udržateľnosti poriadku a kontrolovanej prevádzky areálu v tak rozľahlom 
objeme. 

V Prešove dňa 10.·.-Qq_:Z.Qfýl ~~-. , ....................... ··············· 

.. po7 rhovateľa 

! 

.. ., ,<r 



MESTO PREŠOV 
~~'[.q..~,&'f?;ft1 Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarková 24, 080 01 Prešov , 

Váš list číslo l zo dňs: 
13.6.2013 

Naše číslo : 

B/9393/20 13 

. ' 

Vážený pán 
Ing. Marek Gmitro 
Deťom Prešova pre radosť, o.z. 
Jarková 57 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 
Ing. arch. Ligus 11.7.2013 
~ 3100 211 

Vec: Areál trávenia vol'ného času- sídlisko 111, Prešov- stanovisko k zámeru 

Dňa 17.6.2013 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
doručená žiadosť o vyjadrenie k zámeru výstavby Areálu vol'ného . času na sídlisku Ili, 
navrhovaného severovýchodne od areálu Lanového centra. 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania, vykonávajúce 
činnosti orgánu územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších · predpisov, v súlade s §4 ods.3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta Prešov č. 5/2013 a čl. 4, ods. 7 Organizačného 
poriadku Mestského úr~d~l v Prešove, dáva k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

1/ Pozemok navrhovanej stavby je podl'a Úze!Jlného plánu me~ta Prešov súčast'ou 
plochy urbanistickej zelene, pre ktorú platí regulatív RL G.2 záväznej časti Územného plánu 
mesta Prešov: · 

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

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

b) prípustná funkcia: 
- základné zariadenia súvisiacej občianskej vybav~iiosti - rekreačné a športové zaJiadenia, 

stravovacie zariadenia, sprievodné b)rvanie v objektoch vybavenosti , doplnková funkcia strešné 
fotovoltické elektrárne okrem pamiatkových území. Rekreačné ak.iivity vrátane príslušných 
objektov tvoriace vybavenosť parku (detské ihriská, športoviská, občerstvenie, atrakcie, \VC) 
úmerné veľkosti plochy 

c) neprípustné funkcie: 
- ostatné druhy občianskej vybavenosti, administratíva, priemyselná výroba, dopravné zcuiadenia, 
poľnohospodárska '')'roba, zariadenia na zneškodňovanie odpadov · . 

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

prírodný charakter, podiel domácich druhov má byt' prevažujúci, podiel vysokej zelene 
maximálne 50%. Plochy zelene môžu byť doplnené o pešie chodníh.')' a cyklistické cestičky 
s doplnkovými objektmi malej architektúry (prístrešky, lavičh')' a pod.) 

1 1 - na plochách urbanistickej zelene v Pamiatkovej rezervácii mimo hradobnej priekopy sú nové 
'pozemné stavby neprípustné 

Mestslcý úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 {51)31 00111 l Fax: +421 {51 )77336651 E-mail: mesto.radnic;;@presov.sk hvww.presov.sk 
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Sekcia stavebneho úradu a urbanistiky .. · . .· . 
Oddelenie hlavnéhO architekta mesta a územného plátlbVáhÍa 
Jarková 24, 080 01. Prešov 

2 .. 

- .. <Ji!t,•.· 

PR!LOHA Č.Oíj2-2 
~ .. ' -

.. ·' · ·"r: 

Navrhovaný zámer je v súlade s územným plánom mesta Prešov zá podmienky, že 
. všetky nezastavané plochy, . okrem účelových plôch športových ihrísk, budú IYarkovo 

upravené. 

--.. 2/ Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania SSÚaU Msú 
v Prešove súhlasí so zámerom výstavby Areálu trávenia voľného času sídlisko 111 za 
nasledujúcich podmienok: 

a) návrh bude dopracovaný o parkovú úpravu univerzálnej plochy v severnej časti 
áreálu (pravdepodobne SO 13) a izolačnú zeleň na západnom okraji areálu · 

b) pri výstavbe bude .zachovaný vzrastlý topoľ a v roku 2012 realizovaná výsadba 
drevín v juhovýchodnej časti riešeného územia . 

S pozdravom 

• •• 

. . 
.. ' 

.. ~ .• . . 



PRÍLOHA Č. 01) '!J 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

~ MESTO PREŠOV 

oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo : 
B -10291/2013 

Vec 

Deťom Prešova pre radosť o.z. 
Jarková 57 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 
Ing. Sýkorová 

05 1 3100207 

Prešov: 10.07.2013 

"Areál trávenia voľného času- Sídlisko 111." Bajkalská ulica, parc.č. KN-C 9310/297 k.ú. 
Prešov- stanovisko k dokumentácii stavebného zámeru. 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií podl'a ustanovenia §2 ods. 2 zákona NR SR č . 534/2b03 Z. z. o 
organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "cestný správny orgán"), vykonávajúci miestnu štátnu 
správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č . 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe 
§140a ods.1 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zaujíma k predloženej projektovej 
do.kumentácii stavebného zámeru stavby "Areál trávénia vol'ného času - Sídlisko 111." na 
Bajkalskej ulici , pozemok parc. č. KN-C 9310/297, k.ú. Prešov, spracovanej Ing . Marekom 
Gmitrom v 06/2013 nasledovné stanovisko : 

Cestný správny orgán súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavebného 
_zámeru predmetnej stavby. 

S pozdravom 

Ing. Marián Harčarík 
riaditel' se,kcie stavebného 

úradu á urbanistky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 1 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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/ Výkaz výmer 

Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Číslo D k od Druh 
Výmera Druh i Číslo Výmera pozemku 

Vlastník 
Pk.vl. Parcely parcele m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l č í slo čí slo ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

l l 
Stav právny je totožný s registrom C KN 

6492 9310!297 3 7971 ostatná plocha 9310!297 2 0798 ostatná plocha doteraJší 
29 

9310/979 l 7124 ostatná plocha Mesto Prešov 
29 

Spolu : 3 7971 37971 

Legenda: 
Kód spôsobu yyužívonia 29 - PozeiiKlk na ktorom Je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný paze1110k na 

rekreačné a poľovnícke VYUžívanie 

, ·' 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. 

Vyhotoviteľ Kraj 
P rešovský 

Okres 
Prešov l Obec Prešov 

je iGES ?L/\N l Kat. Čísl o 
26/2014 IMapový • 

územie Prešov plánu list č . PRESOV 5-3/21,22,23,24 
G E O PLAN Prešov, s. r.o. 
Konštantínova č. 3, 080 Ol PREŠOV 

, , 
lČO : 36485985, IČ DPH: SK2020015393 

GEOMETRICKY PLAN na oddelenie pozemku KN-C p.č. 9310/979 

"' 
.. 

Vyhotovil Autorizačne overi! Úradne overil 
Meno: l ng. Andrej Tarasovič 

Dňa: 1
1
Meno: Dňa: J Meno: Dňa:! i9 03 l014 ~ č~~~ ~1' f1D!.Y 11.3.2014 I ng. M iriama Bakoňová 1~;3;:.261-4:~~ Ing. Ľudovít Bakoň · 

1 .. ' p • -·~ ( ~ l,: l >'- - '•. 

Nové hranice boli v prírode označené 
~· . ... "\ ' ' . ' - ·· ~ 1. , . ' -~ •• 

Úradne g,v~§podr~;§'Qí:fátona NR SR ,č.2 1 5/1995 Ná~~žitosťai\li a pre~n~s(~u"iQdpovedá predpisom 
drevenými kolíkmi a plotom /ľ q?· c:{;." · O l L\ ., ;::- +

0 
\\ Z.z. o~\,lii.e~~j;.ak'áít,eg!Jl~i;~~\ 

// ,.::~ < ,::;.· ,---·--;:-_----~ "<'& "' \\ l' (; ~: .. ?-'- .rr~ \-:;. \. 
Záznam podrobňého merania (meračský náčrt) č . 

! , rl l ~JL., l c. ·l 
i ~J: r··-·-,-.·---· \:; f_ l c./ 

,, < l bt=; " li~ f ., i \! ; ., .. \~ 
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Mesto Prešov 

dňa: 20.2.2014 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

UZNESENIE 

zo XL VI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

zrušuje 

l. Uznesenie MsZ v Prešove č. 325/2013 zo dňa 30.1.2013 
v časti schvaľuje 
bod 7 

PRÍLDHA t. o~tq 

Strana 
1/13 

číslo: 50112014 

Zámenu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vzájomného 
vysporiadania vlastníctva, týkajúcu sa ľozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789 m , orná pôda, 
-parc. č. KNC 3133/95 o výmere 821m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere l 610 m2

, ktorým zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 577 a KNE 406, 
k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 080 05 Prešov, 
za 
- stavbu sú p. č. ll 064 na pozemku parc. č . KNC 164/2, 
-pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 316m2

, zastavaná plocha, 
L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Solivarská ul. (bývalé kino Prameň - terajší sklad), vo 
vlastníctve mesta Prešov 

- bez finančného vyrovnania. 

2. Uznesenie MsZ v Prešove č. 376/2013 zo dňa 14.5.2013 
v časti schvaľuje 
bod 5 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1396/18 o výmere 472 m2

, ostatné plochy, k. ú. Prešov, 
L V č. 7302, lokalita Ul. Murárska, od SR - Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 
36,81715 Bratislava ll, IČO: 17335345 
-za cenu 18 974,40 € (40,20 €/m2

). 

F- MsÚ/SP-01127/1 

-1 
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® Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory hendikepovaných deti a mládeže a začlenenia do spoločenského života, 
a to časti pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatná plocha o výmere cca 17 130 m1 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sídl. III/8 - za 
lanovým centrom, na dobu 20 rokov pre občianske združenie DEŤOM PREŠOV A PRE 
RADOSŤ, o. z., Jarková 57,080 Ol Prešov, IČO: 42341485 

·za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

31. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu investovania do majetku mesta Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 561,36 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP a II. NP v objekte so súp. č. 6525 
na Ul. Bernolákovej č. 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre ŠK Universal 
Prešov, Matice slovenskej 4762/5, 080 Ol Prešov, IČO : 37788558 
-za cenu 4 658,40 €/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 

s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 
4 000 €/ročne bez nároku na refundáciu od prenajímatel'a a zachovania účelu nájmu 
počas celej doby nájmu. 

32. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
obmedzených možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe "Parku 
umenia", týkajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere cca 239 m1 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska, 
vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 238, záhrada o výmere cca 239 m1 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), LV č. 373, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Ing. arch. Mariána Ferja a manželky PhDr. Marty Ferjovej , rod. Onderovej, 
Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 
- bez finančného vyrovnania. 

33. Nadobudnutie pozemkov: 
l) parc. č . KNC 1371, ostatné plochy o výmere 309m2

, 

parc. č . KNC 1372, orná pôda o výmere 651 m2, 

parc. č. KNC 1374, orná pôda o výmere 657m2, 

parc. č . KNC 13 75, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2, 

všetko na LV č. 1208, k. ú. Záborské, 
2) parc. č. KNC 2038/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 260 m2

, L V č. 1996, k. ú. 
Petrovany, 

od spoločnosti IPZ Prdov a. s., 082 53 Záborské 504, IČO: 36492841 
·bezodplatne. 

F- MsÚ/SP-01/27/1 

1-2 
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- nebytového priestoru č. l v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 4, 
č. poschodia O, o výmere 18m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. Prešov, 
LV č. 11823, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
o veľkosti 18/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 

-spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2
, zastavaná 

plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 18/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 

- nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 3, 
č. poschodia O, o výmere 20 m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, L V č. 11823, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
o veľkosti 20/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 

-spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2
, zastavaná 

plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 20/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 

- nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 4, 
č. poschodia O, o výmere 76 m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, L V č. 11823, 

-spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
o veľkosti 76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2
, zastavaná 

plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, L V č. 12353, o veľkosti 76/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom) 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 67 600 € s podmienkou bezodplatného 
zriadenia vecného bremena práva prechodu cez existujúce podchody, ktoré sú súčast'ou 
stavby s. č. 7543 umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 14330/28 a 14330/27, LV 
č. 6492 a stavby súp. č. 6620 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 14347, LV č. 11823, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova, v prospech mesta Prešov. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01127/1 

2 7. 02. 2014 
JUDr. Pavel HAGY A Rl 

primátor mesta 

Overovatelia: L _.. 
PhDr. Ivan Benko \~ '"'(] \ Q 

Ing. Igor Andrejčák i~ . ?r-1 a~ j 
Mgr. Peter Krajňák/ fJJv JL;;:: 00 


