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Mesto Prešov 

Prerokovanie petície obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja 
(prenájmu) pozemkov parc. č. KN-C 14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 
14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 14302/207 v k. ú. Prešov na výstavbu 

súkromnej stavby "Garážový dom Prešov- Sekčov, Sibírska ulica" pre 
Sell Slovakia, s.r.o., Letecká l, 040 Ol Košice- Sever 

Návrh na 

UZNESENIE 

z LIV. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Vydanie: 

dňa: 19.9.2014 číslo: ... /2014 

k prerokovaniu petície obyvatel'ov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozemkov 
parc. č. KN-C 14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 14302/207 
v k. ú. Prešov na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov - Sekčov, Sibírska ulica" 
pre Sell Slovakia, s. r.o., Letecká l, 040 Ol Košice- Sever 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 

petíciu obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozemkov parc. KN-C 143021109, 
KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 14302/207 v k. ú. Prešov na výstavbu 
súkromnej stavby "Garážový dom Prešov- Sekčov, Sibírska ulica" pre SeU Slovakia, s. r. o. , Letecká l , 
040 O l Košice - Sever; 

k o n š t a t u j e, ž e 

petícii obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozemkov parc. KN-C 14302/109, 
KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 14302/207 v k. ú. Prešov na výstavbu 
súkromnej stavby "Garážový dom Prešov - Sekčov, Sibírska ulica" pre SeU Slovakia, s. r. o. , Letecká l , 
040 O l Košice - Sever 

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 za neschválenie 
predaja (prenájmu) pozemkov parc. č. KN.,.C 14302/109, KN-C 

14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 14302/207 v k. ú. 
Prešov na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov - Vydanie: 

Mesto Prešov Sekčov, Sibírska ulica" pre Sell Slovakia, s. r.o., Letecká l, 040 Ol 
Košice - Sever 

Dôvodová správa 

Mestu Prešov bola doručená petícia obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) 
pozemkov parc. č. KN-C 14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 
14302/207 v k. ú. Prešov na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov - Sekčov, Sibírska 
ulica" pre SeU Slovakia, s.r.o. , Letecká l , 040 Ol Košice- Sever. 

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 § 5 zákona 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 
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PETÍCIA PET-13-2014 
obyvateľov mesta Prešov za neschválenie predaja (prenájmu) pozemkov parc. č. KN-C 

14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 14302/207 v k. ú. Prešov 
na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov- Sekčov, Sibírska ulica" pre Sell 

Slovakia, s.r.o., Letecká l, 040 Ol Košice- Sever 

Petíciu podporilo 374 občanov, súčasťou petície je 28 petičných hárkov s podpismi obyvateľov 
mesta Prešov, ktorí žiadajú Mestské zastupiteľstvo v Prešove, aby neschválilo predaj (prenájom) 
pozemkov KN-C 14302/109, KN-C 14302/214, KN-C 14302/4, KN-C 14302/215, KN-C 14302/207 
v k. ú. Prešov na výstavbu súkromnej stavby "Garážový dom Prešov- Sekčov, Sibírska ulica" pre 
Sell Slovakia, s. r. o., Letecká l, 040 Ol Košice- Sever a primátora mesta Prešov, aby nepodpísal 
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove o predaji (prenájme) uvedených pozemkov, a to 
z dôvodov: 
- zhoršenia životného prostredia hlukom a prachom, 
- výrubu stromov a likvidácie oddychovej zóny a zelene, 
- nevykonania prieskumu záujmu o využitie garážového domu mestom Prešov, 
- umiestnenia stavby v tesnej blízkosti obytných domov (12,5 mod bytového domu č. 34 až 38), 
- zrušenia verejných parkovacích miest na ul. Sibírska č. 34 až 38 na úkor súkromných (odhadovaná 

cena parkovacieho boxu cca 8000- 9000 Eur, parkovacieho miesta cca 4000- 4500 Eur) v dôsledku 
riešenia vjazdu (výjazdu) do a z "Garážového domu" od bytového domu č. 34 až 38, 

- nesúhlasu s riešením vjazdu (výjazdu) do a z "Garážového domu" cez podchod bytového domu 
č. 16 až 20 a cez existujúce štrkové parkovisko. 

K majetkovému prevodu, ktorého sa petícia týka, uvádzame nasledovné: 
Spoločnosť Sell Slovakia, s. r. o., požiadala o odkúpenie časti uvedených pozemkov za účelom 
výstavby garážového domu, na ktorý bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby: "Garážový dom 
Prešov - Sekčov, Sibírska ulica". Zároveň má úmysel vedľa garážového domu vybudovať detské 
ihriská a oddychovú zónu spojenú s výsadbou vzrastlých stromov a kríkov v hodnote cca 50 tis. €, 
ktoré bezodplatne odovzdá do vlastníctva mesta Prešov. Navrhovaná kúpna cena žiadateľom je l O 
€/m2. 

Zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
výstavby garážového domu pre obyvateľov mesta Prešov, týkajúci sa časti pozemkov: 
- parc. č. KNC 14302/4, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. KNC 14302/109, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č . KNC 14302/207, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. KNC 14302/214, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. KNC 14302/215, zastavané plocha a nádvoria, 

o výmere cca l 800 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
pre Sell Slovakia, s. r. o., Letecká l, Košice- sever 040 Ol, IČO: 46 514 511, 

bol predložený na zasadnutie Komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 23 . 7. 2014, ktorá 
uznesením č. 11/2014 rozhodla dať ho do najbližšej výjazdovej komisie (plánovaná na 17. 9. 2014). 

Záver: Vzhľadom na to, že petíciou nie sú napádané skutočnosti, ktoré by mali byť predmetom 
ďalšieho prešetrovania či preskúmavania, ale znie výlučne proti predaju (prenájmu) vyššie 
špecifikovaných nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov, predkladáme petíciu bez ďalšieho na 
prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Prešove, v ktorého kompetencii je rozhodnúť, či petícii 
vyhovie alebo nevyhovie. 
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