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9 
Mesto Prešov 

dňa: 19.9.2014 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z LIV. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 

Vydanie: 

číslo: .. ./2014 

l. Informáciu o neúspešnom výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe 
uznesenia MsZ v Prešove č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 22, ktorým bol schválený zámer 
predaja: 

- pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622m2
, LV č. 338, k. ú. Valkov, lokalita 

Bžany, okr. Stropkov, 
- hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke a bunka 

mobilná). 

2. Informáciu o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na základe 
uznesenia MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 bod č. 8, ktorým bol schválený zámer 
predaja nehnutel'nosti- pozemku parc. č. KNE 1143/8, orná pôda o výmere 469m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C'' zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15430/1, záhrada o výmere 
469m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata. 

zrušuje 

3. Uznesenie MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 
v časti mení 
bod 5 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schval'uje 
bod 20 
Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a tvorby nových pracovných miest, týkajúci sa časti pozemku 
parc. č. KNC 1428/1, ostatná plocha o výmere cca 35 000 m2

, LV č. 721 , k. ú. Záborské, pre 
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8 Návrh Vydanie: 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

spoločnosť Funderia Condals S. A. , Carretera de Abrera a Manresa km 25 Manresa 
(Barcelona) 082 41 Spain, IČO : A08420879 
- za cenu 28 €/m2 pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande o spolupráci, 
ktoré je prílohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového kalendára 

na 

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a tvorby nových pracovných miest, týkajúci sa časti pozemku parc. 
č. KNC 142811, ostatná plocha o výmere cca 50 226 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní 
GP), L V č. 721, k. ú. Záborské, pre spo ločnosť SKC foundry s. r. o., Soľnobanská 7, 080 OS 
Prešov, IČO: 46 123 474 
- za cenu 28 €/m2 pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande o spolupráci, 
ktoré je prílohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového kalendára. 

schvaľuje 

4. Odkúpenie pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Volgogradská, špecifikovaných v prílohe tohto 
uznesenia, o celkovej výmere (zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom) 7SO m2

, vytvorených 
GP č. 29/2014 zo dňa 24. 3. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o. , Konštantínova 
3, 080 Ol Prešov, od vlastníkov uvedených v prílohe tohto uznesenia, resp. ich právnych 
nástupcov 

- za cenu l €/m2
• 

S. Predaj pozemku parc. č. KNC 5016/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20m2
, LV č . 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Ul. Lesík delostrelcov, 
Ing. Gabriele Val'ovej, rod. Filip-Kuchárovej, Dr. Leščáka č. l, 082 21 Vel'ký Šariš, ako 
vlastníčke stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu l 320 € (66 €/m2

). 

6. Predaj časti pozemku - dielu l o výmere 3 m2
, odčleneného z pozemku parc. č. KNC 9476/5, 

zastavaná plocha a nádvorie, L V č . 6492, k. ú. Prešov a pričleneného k pozemku parc. č. KNC 
6662/4, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2748, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č . 26/2014 
zo dňa 10. 3. 2014, vyhotoveným Štefanom Vargom- geodetické práce, Boženy Nemcovej 12, 
080 05 Prešov, lokalita Ul. Horárska, 
Mgr. Bc. Márii Čumovej, rod. Čumovej, Horárska 7, 080 Ol Prešov, ako vlastníčke stavby 
stojacej na tomto pozemku 
- za cenu 93 € (31 €/m2

). 

7. Predaj pozemku parc. č. KNC 5391/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m2
, LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, do spoluvlastníctva MVDr. Petrovi Augustínovi, 
Štefánikova 13, 080 Ol Prešov, v podiele Yz a RNDr. Tomášovi Augustínovi, Magurská 8, 
080 Ol Prešov, v podiele Yz, ako spoluvlastníkom stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu 1188 € (66 €/m2

). 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

8. Predaj pozemku parc. č. KNC 241, zast. plocha o výmere 49 mZ, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Baštová, priamym predajom Ing. Mikulášovi Gazdovi a manž. Ing. Viere Gazdovej, 
rod. Sajkovej, Železničná 7, 093 03 Vranov nad Topl'ou 

-za cenu 3 800 € (77,55 €/m2
). 

9. Predaj pozemku parc. č. KNC 3328/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2
, LV č. 1192, 

k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Limbová, priamym predajom 
Mgr. Zlatici Prokopovej, rod. Prokopovej, Prostejovská 5, 080 Ol Prešov 
- za cenu 4 100 € (50 €/m2

). 

10. Predaj pozemku parc. č. KNC 5092/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78m2
, LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dostojevského, priamym predajom 
Ministerstvu obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572 
- za cenu 4 850 € (62,18 €/m2

). 

ll. Predaj pozemku parc. č. KNC 5686/3 , zast. plocha o výmere 158 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul. Protifašistických bojovníkov, priamym predajom 
MUDr. Karolovi Gurskému, Protifašistických bojovníkov 5, 080 Ol Prešov 
-za cenu 8 510 € (53,86 €/m2

). 

12. Predaj pozemku parc. č. KNC 2600/137, zast. plocha o výmere 70m2
, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 

lokalita Ul. Švábska, priamym predajom 
spoločnosti SPRA VBYTKOMFORT, a. s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 
31718523 
-za cenu 3 300 € (47,14 €/m2

). 

13. Predaj pozemkov: 
- parc. č. KNC 2975/7, zastavaná plocha o výmere 96m2

, 

- parc. č. KNC 2975/8, záhrada o výmere 132m2
, 

- parc. č . KNC 2975/9, zastavaná plocha o výmere 18m2
, 

spolu o výmere 246 m2
, ktoré boli vytvorené GP č . 2/2013 zo dňa 16. 9. 2013, 

vyhotoveným GEODET- Ing. Andrej Lelko, Soľná 3, 080 05 Prešov, overeným Správou katastra 
Prešov dňa 30. 9. 2013, LV č. 2065 , k. ú. Solivar, lokalita Ul. Janáčkova, priamym predajom 
Ing. Františkovi Girmalovi a manž. Ing. Márii Girmalovej, rod. Bernátovej, Janáčkova l, 
080 05 Prešov 

- za cenu ll Oll € (44,76 €/m2
) s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutých 

pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne. 

14. Predaj pozemku parc. č . KNC 1396/86, ostatná plocha o výmere 180m2
, vytvoreného GP 

č. 306/2013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveného GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8, ostatná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita medzi Ul. Murárskou a Ul. K Starej tehelni, na základe obchodnej verejnej súťaže Ing. 

Alexandrovi Ducárovi, Murárska 10, 080 Ol Prešov 
- za cenu 4 120 € (22,89 €/m2

). 

15. Predaj: 
-stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/A, s. č. 11068, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 

2861/19, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

- pozemku parc. č. KNC 2861/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287m2
, LV č. 2065, 

k. ú. Solivar, 
na základe obchodnej verejnej sút'aže Ing. Markovi Jakubovi- RINK, Švábska 28, 080 05 
Prešov, IČO: 30651999 
- za cenu 55 000 €. 

16. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/9, orná pôda o výmere 241 m2
, LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15433/2, záhrada o výmere 
241 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

17. Zámer predaja pozemku parc. č . KNE 1143/7, orná pôda o výmere 264 m2
, LV č . 6492, k. ú. 

Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č . KNC 15427/3, záhrada o výmere 
264m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia, spôsobom priameho predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

18. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/6, orná pôda o výmere 342 m\ LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15422/3, záhrada 
o výmere 342m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

19. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/29, orná pôda o výmere 215 m2
, LV č . 6492, k. ú. 

Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15404/2, záhrada o výmere 
215m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia, spôsobom priameho predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

20. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/4, orná pôda o výmere 278 m2
, LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15411/2, záhrada o 
výmere 278m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata -Ul. Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

21. Zámer predaja pozemku parc. č. KNCE 1143/30, orná pôda o výmere 186m\ LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15407/2, záhrada 
o výmere 186 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 
užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

22. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/5, orná pôda o výmere 259m2
, LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15414/2, záhrada 
o výmere 259m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

23. Zámer predaja pozemku parc. č . KNC 16336110, zastavaná plocha o výmere 155m2
, 

vytvoreného GP č. 16336/10 zo dňa 19. 2. 2014, vyhotoveného GeoReal Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 16336/1, zastavaná 
plocha, L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

24. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m2
, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

25. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
- pozemku parc. č . KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere ll 185 m2

, 

- pozemku parc. č . KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m\ 
- pozemku parc. č . KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m2

, 

-časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 560m2
, 

- stavieb bez súp. č. stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 
9310/901 , KNC 9310/902, KNC 9310/957, 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Antona Prídavka, 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 

uznesenia. 

26. Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, a to: 
-bytu č. 23 o rozlohe 78m2

, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793 , 
na Ul. Važeckej č. 14 v Prešove, LV č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku parc. č. 
KNC 2600/46, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
78/3480, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 569m2

, LV č. 2716, k. ú. Solivar, o veľkosti 78/3480, 
pre Alžbetu Rolandovú, Važecká 14, 080 05 Prešov 
-za cenu 2 000 €. 

27. Zámer dlhodobého prenaJmU nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu výstavby parkovacích miest pre verejnost', a to časti pozemku parc. 
č. KNC 9310/543 , ostatná plocha o výmere cca l 505 m (presná výmera bude známa po 
vyhotovení GP), L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, na dobu 30 rokov pre DAMI, 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

spoločnost' s ručením obmedzeným, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36469912 
- za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej 

prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

28. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemku parc. č. KNC 4070117, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 453m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Hurbanistov, 
na dobu 10 rokov pre spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol 
Prešov, IČO: 47387939 

- za cenu 2 718 €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia investície 
do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 15 000 € do l roka od uzatvorenia 
zmluvy, bez nároku na refundáciu od prenajímateľa. 

29. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
podpory a pomoci abstinujúcim obyvateľom mesta Prešov, a to nebytového priestoru 
(kancelárie č. 4) o celkovej výmere 30,23 m2

, nachádzajúceho sa na l. NP stavby so súp. 
č. 3967 na Ul. Požiarnickej č. 17, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre občianske 

združenie Klub prešovských abstinentov, Mudroňova 8, 080 Ol Prešov, IČO: 42379458 
- za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

30. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48 m2(presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), L V č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 
58, 080 Ol Prešov 

s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) 
za cenu 10 €/m2

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za 
obdobie dvoch rokov spätne. 

31. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a skutkového stavu, týkajúci sa časti 

pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostatná plocha o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, vo vlastníctve 
mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 9310/971, ostatné plochy o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 15015, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, 
v spoluvlastníctve Ing. Dušana Michalčíka, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, v podiele 1/2 
a Ingrid Michalčíkovej, rod. Michalčíkovej, Banícka 8, 080 05 Prešov, v podiele 1/2 
- bez finančného vyrovnania. 

32. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
časť parc. č. KNC 282311, záhrada o výmere 41 m2 (po schválení v MsZ bude vypracovaný 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

GP), LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Chalupkova, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
parc. č. KNE 554/2, orná pôda o výmere 20 m2

, L V č. 2703, 
parc. č. KNE 555/101, orná pôda o výmere 21 m2,LV č. 2135 , 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jesenná, 
v spoluvlastníctve Boženy Potočňákovej, Chalupkova 2, 080 OS Prešov, v podiele 114 a 3/8 
a Marty Pirohárovej, P.Horova 4, 080 Ol Prešov, v podiele 3/8 
- bez finančného vyrovnania. 

neschvaľuje 

33. zmenu Uznesenia MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 
v časti s c h v a l' u j e 
bod 10 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
využitia na športovú činnost', a to nebytových priestorov o výmere l 360,07 m2

, nachádzajúcich 
sa na I. NP a II. NP v objekte na Ul. Bernolákovej č. 21, súpisné č. 6795, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu l roka pre Slovenský zväz bedmintonu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 
30811546 
- za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

na 

Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
využitia pre potreby gymnázia a základnej školy, a to nebytových priestorov o výmere 
l 360,07 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP a II. NP v objekte na Ul. Bernolákovej č. 21, súpisné 
č. 6795, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu určitú do 31.8. 2029 pre Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov, IČO: 00179205 
-za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

34. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 14330/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
cca 480 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Exnárova, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

35. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s deťmi na 
území mesta Prešov, a to bytu č. l na prízemí bytového domu so súp. č. 4640, nachádzajúceho sa 
na Engelsovej ul. č. 14, k. ú. Prešov, LV č. 10452, na dobu 25 rokov pre Dorka n. o., 
Hemerkova 28, 040 Ol Košice, IČO: 35582171 
- za cenu l €/mesačne +úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. 
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Príloha k bodu č. 4 

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby: "Vybudovanie chodníka na Volgogradskej ulici (pred Vukovom)" 

Zoznam vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou: 

Vlastník LV č. Pôv. parcela Vytvorená m2 Podiel číslo ZP cena celkom v € 
KNC parcela KNC zo dňa v zmysle ZP 

l. SPINEA, s. r.o., Okrajová 33 , 8737 9112/41 9112/136 300 1/1 71/2014 20 800,-
080 05 Prešov, IČO : 31 687 580 zast. plocha 2.6.2014 

II. l.TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 14971 9112/42 9112/42 190 
080 Ol Prešov, IČO: 36 480 924 zast. plocha 9112/133 44 72/2014 

9112/135 209 118 2.62014 30 800,-
2. ASV REAL, s. r. o., Púchovská 8, 

831 06 Bratislava, IČO: 35 749 725 detto 1/4 

3. PALA Centrum, s.r.o., Volgogradská 13, detto 1/4 
080 Ol Prešov, IČO: 36 465 593 

4. Pneumat trading, s.r.o., Volgogradská 9, detto 
080 Ol Prešov, IČO: 36 478 571 118 

III. Pneumat trading, s.r.o., Volgogradská 9, 13131 9112/121 9112/132 7 1/1 70/2014 
080 Ol Prešov, IČO: 36 478 571 zast. plocha 2.6.2014 485,-

Cena spolu: 52 085,-



" MESTO PRESOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 , 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere ll 185 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

Príloha k bodu č. 25 

- pozemku parc. č . KNC 9310/90 l , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 560 m2
, 

- stavieb bez súp. č . stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 9310/90 l , 
KNC 9310/902, KNC 9310/957, 
spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l . predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností na obdobie najviac 15 rokov, a to: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere ll 185 m2
, 

- pozemku parc. č . KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/901, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 560 m2
, 

- stavieb bez sú p. č. stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 9310/90 l , 
KNC 9310/902, KNC 9310/957, 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka; 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že v predmetnom areáli sa bude prevádzkovať letné kúpalisko, vrátane 
poskytovania občerstvovacích služieb a zabezpečenia podmienok pre rekreačné športové aktivity jeho 
návštevníkov; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú ročnú výšku nájomného, ako aj celkovú výšku investícií do 
predmetu nájmu, vrátane vecného a časového rozpisu ich realizácie tak, aby minimálne 50 % ním 
navrhovaných finančných prostriedkov bolo preinvestovaných v časovom rozsahu do 2 rokov od 
účinnosti nájomnej zmluvy; 

4. súťažiaci prijíma podmienku, že preinvestuje ním uvedené finančné prostriedky podľa vecného a 
časového rozpisu uvedeného v odseku 3 bez nároku na ich refundáciu zo strany vyhlasovateľa a bude 
riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 3, a to vždy k 15 .l. každého roka vopred 
na príslušný kalendárny rok, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od nájomnej zmluvy; 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
v zmysle odseku 3, po ukončení rekonštrukcie zabezpečí vypracovanie energetického certifikátu 
podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

6. súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu bude zabezpečovať na vlastné 
náklady, vrátane vykonávania všetkých jeho opráv; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
7. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

l 



do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx14", zábezpeku minimálne vo výške 10 % zo 
sumy ním navrhovanej výšky investícií podľa odseku 3, inak jeho návrh nebude do súťaže 
zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci ako nájomca splní podmienku realizácie 50 % ním 
navrhovaných investícií v prvých dvoch rokoch trvania nájmu v zmysle odseku 3, 
zábezpeka mu bude vrátená- bez zbytočného odkladu po splnení podmienky, v opačnom 
prípade prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa. Ak úspešný súťažiaci odmietne 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupiteľstvom podľa odseku 16, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia 
lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený ; 

8. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051 /3100229, resp . správca PREŠOV REAL, s.r.o. , t. č.: 051/7732084; 

9. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia majetková 
a ekonomická, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OMM- Obchodná 
verejná súťaž - nehnuteľnosť č. xx - neotvárat"'. Zalepená obálka bude ďalej obsahovať : 
identifikačné údaje sút'ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej 
osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

l O. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže , teda do xxxx 2014 do 15 .30 hod; 

ll . vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 
písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže ; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

12. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
13. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
14. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 

15 . vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti, 
prípadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä za účelom 
zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou; 

16. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Prešove; 
oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na 
ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 

2 



CJ Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 1/3 

Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 9/2014, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 7. riadnom zasadnutí 

dňa 18.6.2014 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

schváliť 

Bod č. 5 
Predaj pozemku parc. č. KNC 539116, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, do spoluvlastníctva MVDr. Petrovi Augustínovi, 
Štefánikova 13, 080 Ol Prešov, v podiele Yz a RNDr. Tomášovi Augustínovi, Magurská 8, 080 Ol 
Prešov, v podiele Yz, ako spoluvlastníkom stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu 1188 € (66 €/m2

). 

Bod č. 6 
Predaj pozemku parc. č. KNC 241, zast. plocha o výmere 49m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Baštová, priamym predajom Ing. Mikulášovi Gazdovi a manž. Ing. Viere Gazdovej, rod. 
Sajkovej, Železničná 7, 093 03 Vranov nad Topl'ou 
- za cenu 3 800 € (77 ,55 €/m2

). 

Bod č. 7 
Predaj pozemku parc. č. KNC 1396/86, ostatná plocha o výmere 180m2

, vytvoreného GP č.306/2013 
zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveného GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8, ostatná plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita medzi 
UL Murárskou a Ul. K Starej tehelni, na základe obchodnej verejnej súťaže Ing. Alexandrovi 
Ducárovi, Murárska 10, 080 Ol Prešov 
- za cenu 4 120 € (22,89 €/m2

). 
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Mesto Prešov 

Bod č. 19 
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, a to: 
-bytu č . 23 o rozlohe 78m2

, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793, na Ul. 
Važeckej č. 14 v Prešove, LV č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 2600/46, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
78/3480, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
569m2

, LV č. 2716, k. ú. Solivar, o veľkosti 78/3480, 
pre Alžbetu Rolandovú, Važecká 14, 080 05 Prešov 
-za cenu 2 000 €. 

Bod č. 24 
Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
čast' pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48 m2(presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafiny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 58, 
080 O l Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za 
cenu 10 €/m2

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

neschválit' 

Bod č. l 
Ná vrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 
v časti s c h v a ľ u j e 
bod 10 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
využitia na športovú činnost', a to nebytových priestorov o výmere l 360,07 m2

, nachádzajúcich 
sa na I. NP a II. NP v objekte na Ul. Bernolákovej č. 21, súpisné č. 6795, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu l roka pre Slovenský zväz bedmintonu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 
30811546 
- za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

sa mení na 

Zámer prenaJmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
využitia pre potreby gymnázia a základnej školy, a to nebytových priestorov o výmere 
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l 360,07 m2
, nachádzajúcich sa na I. NP a II. NP v objekte na Ul. Bernolákovej č. 21, sup1sné 

č. 6795, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu určitú do 31.8. 2029 pre Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov, IČO: 00179205 
-za cenu l €/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Bod č. 23 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z 
dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s det'mi na území 
mesta Prešov, a to bytu č. l na prízemí bytového domu so sú p. č. 4640, nachádzajúceho sa na 
Engelsovej ul. č. 14, k. ú. Prešov, LV č. 10452, na dobu 25 rokov pre Dorka n. o., Hemerkova 28, 
040 Ol Košice, IČO: 35582171 
- za cenu l €/mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. 

JUDr. Katarína Juricová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnosť výpisu: 1./ 
JUDr. Katarína Jurico(ÁIC 
vedúca oddelenia mestského majetku 

MUDr. Karol Kyslan, PhD., v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. ťudovít Malaga, v. r. 

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 
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Mesto Prešov 

výpis 

z uznesenia č. 11/2014, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 12. mimoriadnom 

zasadnuti dňa 23.7.2014 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

zobrať na vedomie 

Bod č. l 
Informáciu o neúspešnom výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe 
uznesenia MsZ v Prešove č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 22, ktorým bol schválený zámer 
predaja: 
- pozemku parc. č . KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622m2

, LV č. 338, k. ú. Valkov, lokalita 
Bžany, okr. Stropkov, 

- hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke a bunka 
mobilná). 

Bod č. 2 
Informáciu o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na základe 
uznesenia MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 bod č . 8, ktorým bol schválený zámer 
predaja nehnuteľnosti- pozemku parc. č. KNE 1143/8, orná pôda o výmere 469m2

, LV č . 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15430/1 , záhrada o výmere 
469m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata. 

schváliť 

Bod č. 3 
Ná vrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 
v časti mení 
bod 5 
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Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23.9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod 20 

Strana 
2/6 

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a tvorby nových pracovných miest, ttkajúci sa časti pozemku parc. 
č. KNC 1428/1, ostatná plocha o výmere cca 35 000 m, LV č. 721, k. ú. Záborské, pre 
spoločnosť Funderia Condals S. A., Carretera de Abrera a Manresa km 25 Manresa (Barcelona) 
082 41 Spain, IČO: A08420879 
- za cenu 28 €/m2 pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande o spolupráci, 
ktoré je prílohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového kalendára 

na 

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory 
rozvoja regiónu a tvorby nových pracovných miest, týkajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 
142811, ostatná plocha o výmere cca 50 226 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V 
č. 721, k. ú. Záborské, pre spoločnosť SKC foundry s. r. o., Sol'nobanská 7, 080 05 Prešov, IČO: 
46123 474 
- za cenu 28 €/m2 pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande o spolupráci, 
ktoré je prílohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového kalendára. 

Bod č. 4 
Odkúpenie pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Volgogradská, špecifikovaných v prílohe tohto 
uznesenia, o celkovej výmere (zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom) 750 m2

, vytvorených 
GP č. 29/2014 zo dňa 24. 3. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, od vlastníkov uvedených v prílohe tohto uznesenia, resp. ich právnych nástupcov 
- za cenu l €/m2

• 

Bod č. 6 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5016/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2

, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Lesík delostrelcov, 
Ing. Gabriele Val'ovej, rod. Filip-Kuchárovej, Dr. Leščáka č. l, 082 21 Veľký Šariš, ako 
vlastníčke stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu l 320 € (66 €/m2

). 

Bod č. 7 
Predaj časti pozemku - dielu l o výmere 3 m2

, odčleneného z pozemku parc. č. KNC 9476/5, 
zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov a pričleneného k pozemku parc. č. KNC 
6662/4, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2748, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 26/2014 zo 
dňa 10. 3. 2014, vyhotoveným Štefanom Vargom- geodetické práce, Boženy Nemcovej 12, 
080 05 Prešov, lokalita Ul. Horárska, 
Mgr. Bc. Márii Čumovej, rod. Čumovej, Horárska 7, 080 Ol Prešov, ako vlastníčke stavby stojacej 
na tomto pozemku 
- za cenu 93 € (31 €/m2

). 

Bod č. 8 
Predaj pozemku parc. č. KNC 3328/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
82 m2

, vytvorený GP č. 137/2013 zo dňa 17. 6. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, overeným Správou katastra Prešov dňa l. 7. 2013, 



8 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 3/6 

Mesto Prešov 

odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3328/1, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 1192, k. ú. Nižná 
Šebastová, lokalita Ul. Limbová, priamym predajom 
Mgr. Zlatici Prokopovej, rod. Prokopovej, Prostejovská 5, 080 Ol Prešov 

- za cenu 4 100 € (50 €/m2
). 

Bod č. 9 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5092/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dostojevského, priamym predajom 
Ministerstvu obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572 
- za cenu 4 850 € (62,18 €/m2

). 

Bod č. 10 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5686/3, zast. plocha o výmere 158m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Protifašistických bojovníkov, priamym predajom 
MUDr. Karolovi Gurskému, Protifašistických bojovníkov 5, 080 Ol Prešov 
-za cenu 8 510 € (53,86 €/m2

). 

Bod č.12 
Predaj pozemkov: 

- parc. č . KNC 2975/7, zastavaná plocha o výmere 96m2
, 

- parc. č. KNC 2975/8, záhrada o výmere 132m2
, 

- parc. č. KNC 2975/9, zastavaná plocha o výmere 18m2
, 

spolu o výmere 246 m2
, ktoré boli vytvorené GP č. 2/2013 zo dňa 16. 9. 2013, 

vyhotoveným GEODET- Ing. Andrej Lelko, Soľná 3, 080 05 Prešov, overeným Správou katastra 
Prešov dňa 30. 9. 2013, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Janáčkova, priamym predajom 
Ing. Františkovi Girmalovi a manž. Ing. Márii Girmalovej, rod. Bernátovej, Janáčkova l, 
080 05 Prešov 
- za cenu ll 011 € (44,76 €/m2

) s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutých 
pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č.13 
Predaj: 
- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/ A, s. č. ll 068, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 

2861119, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
- pozemku parc. č. KNC 2861119, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287m2

, LV č. 2065, 
k. ú. Solivar, 
na základe obchodnej verejnej sút'aže Ing. Markovi Jakubovi- RINK, Švábska 28, 080 05 
Prešov, IČO: 30651999 

- za cenu 55 000 €. 

Bod č. 14 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/9, orná pôda o výmere 241m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15433/2, záhrada o výmere 
241 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 
užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 
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Bod č. 15 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/7, orná pôda o výmere 264 m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15427/3, záhrada 
o výmere 264 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia 

náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 16 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/6, orná pôda o výmere 342 m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15422/3, záhrada o 
výmere 342 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia 

náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 17 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/29, orná pôda o výmere 215 m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15404/2, záhrada o 
výmere 215 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia 

náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 18 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/4, orná pôda o výmere 278 m2

, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C'' zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1541112, záhrada o 
výmere 278m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata -Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 19 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/30, orná pôda o výmere 186 m2

, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15407/2, záhrada 

o výmere 186 m2
, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom 

priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 20 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/5, orná pôda o výmere 259m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15414/2, záhrada 
o výmere 259m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 
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Bod č. 21 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 16336/10, zastavaná plocha o výmere 155m2

, 

vytvoreného GP č. 16336/10 zo dňa 19. 2. 2014, vyhotoveného GeoReal Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 16336/1, zastavaná 
plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 22 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m2

, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 23 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere ll 185 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 560m2
, 

- stavieb bez súp. č. stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 
9310/901, KNC 9310/902, KNC 9310/957, 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Antona Prídavka, 
- spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 

uznesenia. 

Bod č. 25 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu výstavby parkovacích miest pre verejnosť, a to časti pozemku parc. č. KNC 
9310/543, ostatná plocha o výmere cca l 505 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), 
LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, na dobu 30 rokov pre DAMI, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36469912 

za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej 
prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

Bod č. 26 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na zosúladení právneho a skutkového stavu, týkajúci sa časti pozemku 
parc. č. KNC 9310/543, ostatná plocha o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, vo vlastníctve mesta 
Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 9310/971, ostatné plochy o výmere cca 160m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 15015, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, v 
spoluvlastníctve Ing. Dušana Michalčíka, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, v podiele 112 
a Ingrid Michalčíkovej, rod. Michalčíkovej, Banícka 8, 080 OS Prešov, v podiele 112 
- bez finančného vyrovnania. 
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Bod č. 27 
Zámer dlhodobého prenaJmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemku parc. č. KNC 4070/17, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 453 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Hurbanistov, na dobu 10 rokov pre spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod Šalgovíkom 8, 
080 Ol Prešov, IČO: 47387939 

za cenu 2 718 €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia investície do 
predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 15 000 € do l roka od uzatvorenia 
zmluvy, bez nároku na refundáciu od prenajímateľa . 

.JUDr. Katarína .Juricová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnosť vypisu: " l /) 
ruDr. KatarínaJuricováf fv// 
vedúca oddelenia mestského majetku 

MUDr. Karol Kyslan, PhD., v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. l:udovít Malaga, v. r. 

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 
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Mesto Prešov 

výpis 

z uznesenia č. 14/2014, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 13. riadnom zasadnutí dňa 

20.8.2014 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

schváliť 

Bod č. 7 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory a pomoci abstinujúcim obyvatel'om mesta Prešov, a to nebytového priestoru (kancelárie 
č. 4) o celkovej výmere 30,23 m2

, nachádzajúceho sa na I. NP stavby so súp. č. 3967 na Ul. 
Požiarnickej č. 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie Klub 
prešovských abstinentov, Mudroňova 8, 080 Ol Prešov, IČO: 42379458 
- za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Bod č. 8 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
čast' parc. č. KNC 2823/1, záhrada o výmere 41 m2 (po schválení v MsZ bude vypracovaný GP), 
LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Chalupkova, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
parc. č. KNE 554/2, orná pôda o výmere 20m2

, LV č. 2703, 
parc. č. KNE 555/101, orná pôda o výmere 21m2

, LV č. 2135, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jesenná, 
v spoluvlastníctve Boženy Potočňákovej, Chalupkova 2, 080 05 Prešov, v podiele 114 a 3/8 
a Marty Pirohárovej, P.Horova 4, 080 Ol Prešov, v podiele 3/8 
- bez finančného vyrovnania. 
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neschváliť 

Bod č. 2 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 14330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
cca 480 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Exnárova, spôsobom priameho predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

JUDr. Katarína Juricová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnosť výpisu : f]t /J 
JUDr. Katarína Juricová l/Jľ./ 
vedúca oddelenia mestského majetku 

MUDr. Karol Kyslan, PhD., v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Stanislav Ferenc, v. r. 

Ing. Juraj Basa/a, v. r. 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh na schválenie majetkových prevodov. 
Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 
18. 6. 2014, 23. 7. 2014 a 20. 8. 2014 (výpisy z uznesení sú súčasťou materiálu) a následne boli 
prerokované Mestskou radou v Prešove dňa 12. 9. 2014. 
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P. č. l /Bod č. l - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Informatívna správa 

Al Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením č. 50112014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 22 schválilo 
zámer predaja: 

-pozemku parc. č . KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622m2
, LV č . 338, k. ú. Valkov, lokalita 

Bžany, okr. Stropkov, 
- hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke a bunka 

mobilná), 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže (minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku). 

B/ Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 22, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu. Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená na 
úradnej tabuli mesta, v regionálnej tlači, ako aj na www. stránke mesta v dňoch 10. 6. 2014 až 
l. 7. 2014. Vzhľadom na to, že nebola doručená žiadna ponuka, OMM odporúča informáciu 
o výsledku obchodnej verejnej súťaže prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta. 

Cl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča informatívnu správu zobrať na vedomie. 

Dl Príloha: 
0111 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 13/2014 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Zápis č. l ?lf-O 14 z vyhodnotenia ponúk 
. 

. . - . . ·-. l ~ Verejná obchodná súťaž -Uznesenie č. 501/2014 bod 22 z XLVI. : 

Mesto Prešov riadneho zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 2. 7. 2014 komisia v zloženi: 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie: 

Ing. Ľudovft Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
Ing. František Šarišský 

Strana 
1/1 

pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622m2
, LV č. 338, k. ú. Valkov, lokalita 

Bžany, okr. Stropkov, 
lmuteľných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke 
a bunka mobilná), 

spôsobom verejnej obchodnej súťaže, schválenej umeserúm MsZ č. 501/2014 bod 22 zo dňa 
20. 2. 2014, vyhlásenej na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 
10. 6. 2014 až l. 7. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 17 200 € 

Záujemca: žiadny 

Ponúknutá cena: -

Rozhodnutie lc<omisie: 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 2. 7. 2014 

Vzhľadom na to, že nebola doručená žiadna ponuka, komisia odporúča 
informáciu o výsledku verejnej obchodnej súťaže prerokovať v Komisii' 
MsZ pre disponovanie s majetkom mesta. 

\--.----' 

;········: · ··························· ......... ť., ....................... . 
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P. č. 2 /Bod č. l - Výpis z uznesenia č . 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Informatívna správa 

AJ Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 bod č. 8 schválilo 
zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/8, orná pôda o výmere 469m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15430/1 , záhrada o výmere 469m2

, bez 
založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata, spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku 
za obdobie dvoch rokov spätne. 

B/ Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č . 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 bod č . 8, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu. Zámer priameho predaja bol vyhlásený na 
úradnej tabuli mesta, v regionálnej tlači, ako aj na www. stránke mesta v dňoch 2. 6. 2014 až 
18. 6. 2014. K zámeru priameho predaja nebola doručená žiadna ponuka. 
OMM odporúča informáciu o výsledku zámeru priameho predaja prerokovať v komisii MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta. 

Cl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča informatívnu správu zobrať na vedomie. 

Dl Príloha: 
0211 Zápis z vyhodnotenia ponúk č . 15/2014 

F- MsÚ/SP-01 /1211 
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PR.íLDHA Č. 02.j 1 

Zápis č. 15~20 14 z vyhodnotenia ponúk 
Strana E; 

Priamy predaj - Uznesenie č. 514/2014 bod 8 z XLVIII. riadneho 111 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 2. 7. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie pozemku: 

-parc. č. KNE 1143/8, orná pôda o výmere 469m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" 

zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1543011, záhrada o výmere 469m2
, bez založeného listu 

vlastníctva, lokalita Cemjata, 

spôsobom priameho predaja, schváleného umesením MsZ č. 51412014 bod 8 zo dňa 7. 4. 2014, 
vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 2. 6. 2014 
až·18. 6. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudl'U: 7 000 € 

Záujemca: žiadny 

Ponúknutá cena: -

Rozhodnutie komisie: 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 2. 7. 2014 

Vzhľadom na to, že nebola doručená žiadna ponuka, komisia odporúča 
informáciu o výsledku zámeru priameho predaja prerokovať v Komisii 
MsZ pre disponovanie s majetkom mes~ 
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P. č. 3 /Bod č. 3 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 
v časti mení 
bod 5 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23.9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod 20 
Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a tvorby nových pracovných miest, týkajúci sa časti pozemku parc. 
č. KNC 142811 , ostatná plocha o výmere cca 35 000 m2

, LV č. 721 , k. ú. Záborské, pre spoločnost' 
Funderia Condals S. A., Carretera de Abrera a Manresa km 25 Manresa (Barcelona) 082 41 Spain, 
IČO: A08420879 
- za cenu 28 €/m2 pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande o spolupráci, 
ktoré je prílohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového kalendára 

na 

Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a tvorby nových pracovných miest, týkajúci sa časti pozemku parc. 
č. KNC 142811 , ostatná plocha o výmere cca 50 226 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní 
GP), LV č. 721 , k. ú. Záborské, pre spoločnost' SKC foundry s. r. o., Sol'nobanská 7, 080 05 
Prešov, IČO: 46 123 474 
- za cenu 28 €/m2 pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande o spolupráci, 
ktoré je prílohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového kalendára. 

Dôvod: Investor odstúpil od investičného zámeru výstavby zlievarenského závodu v priemyselnom 
parku IPZ Prešov- Záborské. 

B/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zrušit' uznesenie. 

Cl Príloha: 
0311-2 List zo dňa 17. 6. 2014 

F- MsÚ/SP-01/1211 



VEC: Projekt SKC foundry, /PZ Záborské - Prešov 

Vážený pán Primátor, 

Vážený pán 
JUDr. Pavel Hagyari 
Primátor mesta Prešov 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
Slovenská republika 

Manresa, 17. júna 2014 

V súvislosti s našim investičným zámerom plánovaným v /PZ Záborské -
Prešov, posledné mesiace boli vel'mi intenzívne, a to hlavne kvôli odmietavým 
postojom niektorých okolitých obcí k nášmu pojektu. Z posledných udalostí 
konkrétne možno pripomenúť požiadavku z odboru starostlivosti o životné 
prostredie na vypracovanie velkej ElA napriek málo početným objektívnym a 
technickým opodstatneniam, petícia proti investičnému zámeru s vyzbieraním 
viac ako 2 000 podpisov, posledné zasadnutie mestského zastupite/'stva dňa 
28. mája v Prešove, atď .. .. 

Naša spoločnosť prijala rozhodnutie odstúpiť od umiestnenia zámeru v 
/PZ Záborské, po dlhotrvajúcom období rokovaní ktoré dorazili do konečného 
štádia a po preinvestovaní takmer 200 000 eúr na štúdie, zmluvy, povolenia, 
inžinierskú činnosť, cestovné náklady a pod. 

Napriek tomu, tak ako sme sa aj reiterovane vyjadrili, stratégia nášho 
investičného zámeru sa nemení a naďalej máme záujem usadiť sa v 
prešovskom regióne. 

To je dôvodom, prečo sme nakoniec získali súhlas a podporu Obecného 
úradu Petrovany na kúpu pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce a nachádza sa 

A - ., 
TUVRhelnland 

"""••m•nl r::'I.U! '"il SyUe m L:.I ~J~ L:.l 
ISO 1-l00 1:200.t • l' · ·~ 
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. CTRA. ABRERAA MAN RESA, Km. 25 - 18J Apartado de Correos 397, fi' +34 938720266 - Fax +34 93872011 7 -ISDN. +34 938752106 

E-Mail : funcosa@funcosa.es - Internet: ~.fl![];;Q§~c~• E-08240 MAN RESA (Spain) 
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Hoja nr. B-10463, lnsc. s• - C. I.F. ES A08420879 RE-13-1-070: v1: 12.08.201 3 



v ich obecnom katastrálnom území, vo vzdialenosti približne 1 km od pôvodne 
plánovaného pozemku v /PZ. 

Chceme sa touto cestou poďakovať celému Mestskému zastupitel'stvu v 
Prešove za všetko úsilie vynaložené na uskutočnenie nášho zámeru, za 
spoluprácu mnohých pracovní/wv mestského úradu, ktorých tu nechcem 
doslovne menovať aby som niekoho nechtiac nevynechal, a samozrejme Vám, 
pán Primátor, za vynaloženú námahu a záujem. 

Napriek všetkému, neodchádzame ďaleko a budeme relatívne blízko pri 
Prešove. 

Želame si aby vzťahy medzi Prešovom a SKC foundry aj naďalej ostali 
priaznivé, aby náš priemysel bol na prospech obyvatel'om Prešova a prispel 
k rozvoju s/'ubnej budúcnosti regiónu. 

So srdečným pozdravom, 

Josep M Noguera 

Subdirector 

á 
Mo1n:t gemont 

-~ 
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P. č. 4 /Bod č . 4 - Výpis z uznesenia č. 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Volgogradská, špecifikované v prílohe tohto materiálu, 
o celkovej výmere (zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom) 750 m2

, vytvorené GP č. 29/2014 
zo dňa 24. 3. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, od 
vlastníkov uvedených v prílohe tohto materiálu, resp. ich právnych nástupcov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie uvedených pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania líniovej inžinierskej 
(verejnoprospešnej) stavby: "Vybudovanie chodníka na Volgogradskej ulici (pred Vukovom)", na 
ktorú bolo vydané územné rozhodnutie č. BS 3184/2014 zo dňa 7. 4. 2014, vzhľadom na to, že jej 
realizácia je plánovaná v roku 2014. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť odkúpenie predmetných nehnuteľností za účelom realizácie stavby: 
"Vybudovanie chodníka na Volgogradskej ulici (pred Vukovom)", v príslušných spoluvlastníckych 
podieloch od jednotlivých vlastníkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom, pričom v prípade 
nemožnosti dosiahnutia dohody má mesto Prešov vzhľadom na verejnoprospešný charakter tejto 
stavby možnosť dotknuté pozemky vyvlastniť. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 18. 10. 2013: 
VMČ č. l súhlasí s majetkovým prevodom. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča odkúpenie pozemkov za cenu l €/m2

. 

FI Cena: 
Cena požadovaná vlastníkmi: v zmysle znaleckých posudkov zo dňa 2. 6. 2014 vypracovaných Ing. 

Dušanom Kvaskom (viď príloha). 
Navrhovaná cena komisiou: l €1m2

• 

GI Prílohy: 
04/1 Zoznam vlastníkov (vrátane ceny v zmysle ZP) 
04/2 Žiadosť Sekcie strategického rozvoja zo dňa 12. 7. 2013 
04/3 GP č. 29/2014 
04/4 LV č. 8737 
04/5 LV č . 14971 
04/6 LV č. 13131 

F- MsÚ/SP-0111211 



Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby: "Vybudovanie chodníka na Volgogradskej ulici (pred Vukovom)" 

Zoznam vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou: 

Vlastník 

I. SPINEA, s.r.o., Okrajová 33 , 
080 05 Prešov, IČO: 31 687 580 

II. l.TOP GASTRO, s~. r.o., Volgogradská 13, 
080 Ol Prešov, ICO: 36 480 924 

2. ASV REAL, s. r. o., Púchovská 8, 
831 06 Bratislava, IČO: 35 749 725 

LV č. Pôv. parcela 
KNC 

8737 9112/41 
zast. plocha 

14971 9112/42 
zast. plocha, 

detto 

3. PALA Centrum, s.r.o., Volgogradská 13, detto 
080 Ol Prešov, IČO: 36 465 593 

4. Pneumat tradin~, s.r.o., Volgogradská 9, detto 
080 Ol Prešov, ICO: 36 478 571 

III. Pneumat trading, s.r.o., Volgogradská 9, 13131 9112/121 
080 Ol Prešov, IČO: 36 478 571 zast. plocha 

Cena spolu: 

Vytvorená m2 Podiel číslo ZP cena celkom v € 
parcela KNC zo dňa v zmysle ZP 

9112/136 300 1/1 

9112/42 190 
9112/133 44 
9112/135 209 1/8 

1/4 

1/4 

1/8 

9112/132 7 1/1 

71/2014 
2.6.2014 

72/2014 
2.62014 

70/2014 
2.6.2014 

20 800,-

30 800,-

485,-

52 085,-
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.. 
MESTO PREŠOV 

Váš list čfslo l zo dňa: 

VEC 

Sekcia strategického rozvoja 
(oddelenie investičnej výstavby) 

MsÚ Prešov 
SMaE, odd. MM 
Jarkova 24 

PRíLDHA totr-}2-

Naše čfslo: Vybavuje /linka Prešov: 

R-1805/2013 p. Knap/3100259 12.07.2013 

"Chodník pred Vukovom a Pala Centrom"- žiadost' o majetkovoprávne vvsporiadanie 

MsÚ Prešov - SSR, oddelenie investičnej ·výstavby Vás týmto žiada o majetkovo

správne vysporiadanie pozemkov na predmetnú stavbu. 

S pozdravom 

"f,:;. ''" ""'.,;;·''"li'~ ~~ll!i"'~~~l 1i'J..~~· ii:L '~ .!!:.- y.;.~-~ 1-..Y\U~ -

h/\estský úrad 
SEKCIA S"f"RATEGIGKÉHO .ROZVOJA 

Oddelenie investičneJ vystavby .-:;'i • . , 

·· 080 01 Prešov ~~ / 

Ing. Milena Kollarčíková 
vedúca oddelenia investičnej výstavby 

Prílohv: 
lxPD 
LV 
l x snímok z katastrálnej mapy 

1 

. . 

l x príloha č. l - zoznam vlastlúkdvt. 

...... .... 

" 

-. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 !'080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail : mesto.radnica@pre!äPv.sk l www.presov.sk 



Výkaz výmer 

Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Clslo D k od Druh 
Výmera Výmera Vlastn ík 

Druh i parcele Ci s lo · pozemku 
Pk.vl. Parcely m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l člslo číslo ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

873T . 9J.l1/lll 3501 zostav. plocm 9J.l1/lll 

9l.l2/136 

llf.Jll 9ll2Jll2 523 zostav. Plocm 9ll2Jll2 

9112/133 

9JJ.2/l3ll 

9ll2/135 

13131 9l121121 919 zostav. plocm 9ill/121 

9ll2l132 

S!Xllu : 5ll3 

Legrroo: 
Kixl SIXisctxJ vyu![vm!o 25 - Pozam no ktorm Je rostO'I!!ľé ostotró 1nž1n1ersko stavbo o JeJ súčost1 

99 - Pozemlk vyu![vmý IXXIIll dntu IXlre!kU 

3200 zostav. Plocll! 

99 

300 zostav. plocm 

99 

l9J zostav. Plocll! 

99 

4ll zostav. Plocll! 

99 

19 zostav. Plocll! 

99 

2!Jl zostav. Plocm 
99 

9i'll zostav. Plocm 

25 

7 zostav. Plocll! 
99 

5ll3 

d:lteroJš[ 

~to Prešov 

~to Prešov 

~to Prešov 

~to Prešov 

~to Prešov 

d:lteroJší 

~to Prešov 

5 
:r 
:::J;> 

.r<' 
o . 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho staw výkazu výmer sú zhodné s údaj mi platných výpisov z katastra nehnutel ~ 

Vyhotoviteľ Kraj Prešovský Okres Prešov Obec Prešov c::;;-
I®J>IGEe?LJ\NI K c l . at. p l Is 0 9/20 4 Mapovy PREŠOV 3132 . re ov plánu 2 l hst č. 5-úzenuc 
GEOPLAN .Prešov, s.r.o. 
Kon!tantúoova č. 3, 080 Ol PREŠOV 

tl:o: J648~9S5,l ť: DPH: SKlOlOOl5393 GEOMETRICKÝ PLÁN na rozdelenie pozemov KN-C 
parc. l. 9112/41-42 a 9112/121 

Vyhotovil 

Dňa: Meno: 
24.3.2014 Ľubomfr Skir ka 

Nové hranice boli v prírode označené 

oceľovým i klinca mi v asfalte 

Záznam podrobného merania (meračský n áčrt) č . 

512316 

Súradnice bodov označených tlslami a ostatné meraeské 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumenttcil 

Dňa : 

Autorizačne overil 
l 

Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tara•ovič 



PRiLOHA ~ - 04-/~ 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres : Prešov 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 28.05.2014 

Katastrálne územie: Prešov Čas vyhotovenia: 10:22:06 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA c. 8737 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiesi. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

9112/41 3501 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

99 -Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

ČASŤ B: VLASTN!CJ A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

99 1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 SPIN\=A,s.r.o., Okrajová 33, Prešov, PSČ 080 05, SR 
IČO: · -

Titul nadobudnutia V 630/2014- kúpna zmluva 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

1 /1 

Vecne bremeno napravo prechodu cez parc.KN 9112/41 na parc.KN 9112/10 a KN 9112/25 v prospech 
VUKOV,a.s.Presov- V 116/98. 
V 527/2014- vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka povinného pozemku par. KNC č. 9112/41 strpieť 
umiestnenie elektrického vedenia a jeho príslušenstva v rozsahu podl'a G.P. č. 143/2013 (G1-1556/2013) v 
prospech oprávneného (in personam)- Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 
/36599361 podl'a podl'a zák. č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

' l 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho port-álu: 27.05.2014 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATA.STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 28.05.2014 

Čas vyhotovenia: 10:24:27 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 14971 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

91121 42 523 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

99 - Pozemok využívaný podf'a druhu pozemku 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územ{ obce 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A !Nt. OPRÁVNENt. OSOBY 

99 1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

Titul nadobudnutia V 392612011- kúpna zml. 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

2 ASV REAL s.r.o., Púchovská 8, Bratislava, PSČ 831 06, SR 
IČO: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V-289312012 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

3 PALA Centrum s.r.o., Volgogradská 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 421912010 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

4 PneUmat trading,s.r.o., Volgogradská 9, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 341012011 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

1 /8 

1./2 

1 l 4 

1 /8 

V 392512011- zml. o zriad. zálož.práva č. 340359,4340087200 pre VOLKSBANK Slovensko a.s.,Vysoká 9, 81 O OO 
BA 1173211231 na par. KNC č. 9112142 v podiele 118 vlast. B1. 

3 Zmluva o zál.práve V 43741201 O pre Tatra banku,a.s.Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava 1 IČ0:00686930 na 
parc.KN C 9112142 vlastníka pod B 3 v 1/4. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho port>álu: 27.05.2014 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 28.05.2014 

čas vyhotovenia: 10:27:33 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13131 
CASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiesi. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

9112131 140 Zastavané plochy a 16 
nádvoria 

9112174 289 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

9112/120 146 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

9112/121 979 Zastavané plochy a 25 
nádvoria 

. Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

25- Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným čfslom 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom územ! obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

9000 9112/31 1 sklad horľavín 
Legenda: 
Druh stavby: 

1 - Priemyseiná budova 

Kód umiestnenia stavby: 
1 -Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASŤ 8: VLASTN/Cl A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

1 

1 

1 

1 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto .trvalého pobytu (sídlo) vlastn/ka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Pneumat tradíng,s.r.o., Volgogradská 9, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

CASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

Kúpna zmluva V 2912008 
Kúpna zmluva V 721812010 
Kúpna zmluva V 341012011 

1 l 1 

Zmluva o zriadení vecr:óho bremena-právo prechodu po parc.KN 911211 v pro~pech vlastníka parc.KN 9112/31, 
9112/74 v rcu:sahu vyznačenom na g.p.č.7912005-V 547712005; 

Iné údaje: 

V 3194/2011-Zmluva o záložnom práve pre Tatra banka,a.s., Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava /00686930/ na 
parc.KN C 9112/31,9112/74,9112/120 a stavba-sklad horľavín čs 9000 na parc.KN C 9112/31; 
V-3375/2012- Zmluva o záložnom práve pre Tatra banka,a.s., Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava /00686930l. na 
parc.KN C 9112/31,9112/74,9112/120 a stavba-sklad horľavín čs 9000 na parc.KN C 9112/31; -

Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho pÓrtálu: 27.05.2014 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 5/38 

P. Č. 5 /Bod č . 6 - Výpis z uznesenia č. 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č . 9/2014 zo dňa 23 . 7. 2014/ 

A/ Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 5016/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Lesík delostrelcov, 
Ing. Gabriele Val'ovej, rod. Filip-Kuchárovej, Dr. Leščáka č. l, 082 21 Vel'ký Šariš. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Uvedený pozemok žiada odkúpiť vlastníčka garáže, ktorá je postavená na predmetnom pozemku 
a toho času ho žiadateľka užíva na základe Zmluvy o nájme pozemku č. ll /2013. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 26. 5. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 4 nemá námietky. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM navrhovaný predaj pozemku odporúča schváliť priamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona o majetku obcí, ktorý 
prípady predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod postupu 
stanoveného týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l 320 € (66 €/m2

) . 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 50/2014 zo dňa 13. 5. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je l 320 € (66 €/m2

) . 

Navrhovaná cena komisiou: l 320 € (66 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
0511 Žiadosť zo dňa 17. 2. 2014 
05/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 5. 2014 
05/3 Kópia mapy z GIS 
05/4 LV č. 15947 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Mesto Prešov 
Hlavná č . 73 
Prešov 

Žiadosť o odkúpenie parcely KNC č. 5016/5 zapís. na LV č. 6492 k. úz. Prešov 

Podpísaná Ing. Gabriela Vaľová, rod. Filip-Kuchárová, bytom Veľký Šariš, Dr. Leščáka č. l , 
týmto Vás žiadam o odkúpenie parcely KNC č. 5016/5 o výmere 20m2, zapís. na LV č. 6492 

k. úz. Prešov, do svojho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu 1.420€. 

Dôvodom tejto mojej žiadosti sú tieto rozhodujúce skutočnosti: 
l. V zmysle LV č. 15947 k. úz. Prešov, som sa výlučnom vlastníčkou stavby súp. č. 1901 

postavenej na parcele KNC č. 5016/5, druh stavby: 7, popis stavby: garáž, umiestnenie 
stavby: 1. 
Dôkaz č. 1: fot. LV č. 15947 k. úz. Prešov 

2. Na základe zmluvy o nájme pozemku č. 11/2013 zo dňa 17.1.2014 som nájomcom parcely 
KNC 5016/5 o výmere 20m2, zapís. na LV č. 6492 k.úz. Prešov. 

3. Na základe uzavretej zmluvy o nájme pozemku som si splnila všetky svoje záväzky voči 
Mestu Prešov a dňa 2 7 .1.2014 zaplatila som sumu vo výške 284€, ktorá predstavovala 
bezdôvodné obohatenie za obdobie dvoch rokov, zaplatila som sumu vo výške 133,84€, 
ktorá predstavovala nájomné za obdobie od 6.2.2014 do 31.12.2014, sumu vo výške 80€, 
ktorá predstavovala náklady za vyhotovenie znaleckého posudku č. 33/2013, vypracovaného 
súdnym znalcom Ing. Dušanom K vaskom, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu pozemku 
71 ,22€/m2. 

4. V zmysle znaleckého posudku č. 33/2013 vypracovaného súdnym znalcom Ing. Dušanom 
Kvaskom, zo dňa 1.4.2013, všeobecná hodnota parcely KNC č. 5016/5 činí čiastku vo výške 
1.420€. Táto všeobecná hodnota pozemku zodpovedá i pravidlám Mesta Prešov, ktorý na 
tieto pozemky si dal vypracovať znalecký posudok Ing. Dušanom K vaskom. 

5. Dôvodom mojej žiadosti je môj záujme ako i záujem Mesta Prešov, aby došlo k 
definitívnemu majetkoprávnemu vyporiadaniu stavebného pozemku dohodou podľa§ 135c 
OZ. 

Na základe horeuvedeného tvrdím, že mám predkupné právo ako vlastníčka stavby k 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve Mesta Prešov a taktiež tvrdím, že splnila som všetky 
podmienky stanovené Mestom Prešov na to, aby Mesto Prešov, ako predávajúci uzatvoril s 
mojou osobou ako kupujúcou kúpnu zmluvu, na základe ktorej dôjde k odpredaju parcely 
KNC č. 5016/5 do môjho výlučného vlastníctva za kúpnu cenu stanovenú znaleckým 
posudkom vo výške 1.420€. 

Zároveň, svojim podpisom potvrdzujem, že od Mesta Prešov, nebudem požadovať vrátenie 
alikvotnej časti zaplateného nájomného v prípade, že k prevodu vlastníckeho práva dôjde počas 
roka 2014, keď za tento rok mám zaplatenú celú výšku požadovaného nájomného. 

Za urýchlené vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem 

Ing. Gabriela Vaľová 'l 

rrJJvJ~. : 
.... ·,· -
'\~ . 



MESTO PREŠOV 

""'*""""-'L~ ..... ·.,. Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
-....".,.""...,."......:d Oddelenie hlavného architekta mesta a ú~emného plánovania 

M~fif,~/ zo dňa : 

Č .z.17171/2014 
Vec 

N~f4~~lti2014 
ev.č.19301/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka J á mg.arch. acov 
Prešov: 

26.05.2014 
~ 051/3100273 

Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5016/5 k. ú. Prešov s výmerou 
20 m2

, zastavaná plocha pod radovou garážou, Lesík delostrelcov v Prešove Ing. Gabriele 
Vaľovej, bytom Dr. Leščáka č.1, Veľký Šariš 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky,Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013,schvá
lených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11. 2013, radová garáž parc. č . KN-C 5016/5 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určene j 
ako obytná zástavba bytových domov 

2/ V súčasnosti jestvujúca radová garáž vo vlastníctve žiadateľky je súčasťou jestvujúceho 
garážového areálu vytvoreného z boxový~h garáži. · 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru od p o r ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 5016/5 k. ú. Prešov, 
s výmerou 20 m2

, zastavaná plocha pod radovou garážou, v lokalite Lesík delostrelcov 
v Prešove Ing. Gabriele Val'ovej, bytom Dr. Leščáka č.1, Veľký Šariš. 

S pozdravom 
~i1ES1ľt1i- PRE~l,.(b; '~' 

r~~~ 

Ing. Mari~n H a r č a r í k 
riaditEj) ľ Sekcie 

stavebného útadu a urbanistiky 

·{ 

\ 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 1 Tel. : +421(51 )31 00111 l Fax: +421 (51)77336651 E-mail : mesto.radnica@preso,v.sk) :WW·Presov.,sk 
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výlučné vlastníctvo 
:rtl podielové spoluvlastníctvo 

l':1l výlučné vlastníctvo 
:±:!l podielové spoluvlastníctvo 

N partely E 

N parcely c 
N vnútorná kresba 

M dôležité ulice a cesty 
fAfl dôležité ulice a cesty 
LÄ:9významné ulice a námestia 
fAfl u li ce a cesty 
:': iné kom un lkácie a chodníky 



PRÍLOHA ~ . OS/~ 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPISZ KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 17.02.2014 
čas vyhotovenia: 08:27:43 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15947 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele čislo Druh stavby Popis stavby 

1901 50161 5 7 garáž 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1901 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 

Legenda: 
Druh stavby: 

· 7 - Samostatne stojaca garáž 
Kód umiestnenia stavby: 

1 -Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASt B: VLASTN/Cl A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 
Por. čfslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čislo (IČO) a Spoluvlastnicky podiel 

miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Vaľpvá Gabriela r. Filip Kuchárová, Ing., Or.Leščáka 1, Veľký šariš, 
PSC 082 21, SR 

Dátum narodenia: 13.03.1958 

Titul nadobudnutia 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Z-655114- Zápis garáže-Rozh.Msú č.SIOK/201311497119011R/Oz, 
Osvedčenie o ded. O 718/94 
Osvedčenie o ded. O 719194 

1 l 1 

l 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu:> 14.02.2014 
," . 'l'W· l 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 6/38 

P. č. 6 /Bod č . 7 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

A/ Mesto Prešov predáva: 
čast' pozemku - diel l o výmere 3 m2

, odčleneného z pozemku parc. č . KNC 9476/5, zastavaná 
plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov a pričleneného k pozemku parc. č . KNC 6662/4, 
zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2748, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 26/2014 zo dňa 
10. 3. 2014, vyhotoveným Štefanom Vargom - geodetické práce, Boženy Nemcovej 12, 080 05 
Prešov, lokalita Ul. Horárska, 
Mgr. Bc. Márii Čumovej, rod. Čumovej, Horárska 7, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka ako vlastníčka susedných nehnuteľností realizovala výmenu starého, už nefunkčného 
oporného múrika za nový (na pôvodnom mieste). Po geometrickom zameraní realizovanej stavby 
zistila, že tento múrik zasahuje v rozsahu 3 m2 aj do pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 8. ll. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 7. ll. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM navrhovaný predaj pozemku odporúča schválit' pnamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona o majetku obcí, ktorý 
prípady predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod postupu 
stanoveného týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 93 € (31 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 62/2014 zo dňa 16. 5. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je 93 € (31 €/m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: 93 € (31 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
0611-2 Žiadosť zo dňa 17. 9. 2013 
06/2-2 Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav 
06/3 Kópia projektu - schéma umiestnenia oporných múrikov 
06/4 GP č. 26/2014 
06/5 Kópia mapy z GIS v súbore "C" 
06/6 Stanovisko OHAMaÚP 
06/7-2 LV č. 2748 

F- MsÚ/SP-01/1211 



. e MESTOPREŠOV 
PRÍLO l-IA~ . OGj 1-1 . 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol 
~ . 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická Msú 
oddeleniemestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

·-··. . . --~ 

" Ziadosť o kúpu poze tbku · MESTO PRE.SOV ju1 Mestský urad v r:J•e~ova 

·Žiada tel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Mgr. Bc. Mária Čumová 
Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu~ Horárska 7, 080 Ol Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 

e-mailová adresa:, 

Týmto žiadam o kúpu pozemku 

Pozemok sa nachádza na ulici : Horárska 
Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parcely: KN-C č. 9476/5 

Účel žiadosti: 

Číslo spisu: l Heg1s:r, ZNlčkll: 
Došlo: ,•,_ .. "''.: . :.-:_ :. ~ .' ,-.. ~ - ~-- 1 •.. Zr.ak a lehota 

17 .. os .. 2013 uloženia: 

Prílohy: j Vyt: ;;vuje: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 47..0 ;(" //' / 
/ 

Na parcelách KN-C č. 6657/7 a 6662/4 zapísaných na LV č . 2748, kat. úz. Prešov susediacich 

s parcelou KN-C č . 94 76/5 sa niekol'ko desiatok rokov nachádzal oporný betónový múrik a neukotVené 

prefabrikátory, čo slúžilo na stabilizáciu svahu. 

Vzhl'adom na značné zhoršenie stavu múrika ako aj prefabrikátorov, tieto prestávali plnit' svoju 

pôvodnú funkciu. Z uvedeného dôvodu bol tento stav sanovaný a múrik bol rekonštruovaný, čím sa 

stabilizovala situácia a došlo k značnému zmenšeniu pravdepodobnosti narušenia stability svahu 

a susediacej miestnej komunikácie. 

Po uskutočnení prác, ktoré bol} realizované výhradne na mieste pôvodne existujúceho 'mú~i ka som 
. . '~ 

·bola geodetom oboznámená so skutočnost'~u, že už zrekonštruovaný múrik , a teda aj pôvodne sa tam 

nachádzajúci múrik, zasahuje aj do parcely, ktorá je vo vlastníctve Mesta Prešov a to ploche približne 4m
2

• 

?. 

: 

L 

"" 



v. _,_,..: ... -: 
. '· -~-- · ~--t-~~~ -· · ""' 

Z uvedeného dôvodu, by som mala záujem o odkúpenie príslušnej časti parcely '1<N~o .. e, .. 9 ... 426/5, 
... "ff ... ._..""'~ 

zapísanej na LV č. 6492, kat.úz. Prešov. Všetky náklady súvisiace s vyhotovením príslušných podkladov, '"'"'"" 
• 

prípravy kúpnej zmluvy a príslušnými správnymi poplatkami by som hradila ja. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj .súhlas Mestu -Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu; v akom s.ú 
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 17.09.2013 

Prílohy: 
I .List vlastníctva 
2.Katastrálna mapa 
3.ty1estský úrad v Prešove,sekcia Stavebného úradu a urbanistiky 

~ 4.Statický posudok lng.Jozef Polák 
5.Statický posudok lng.Jozef Polák 

~~~iU. ............. ~ .... ~'?... ....... . 
podpis navrhovatel'a 

6. Staticko~dopravné stanovisko ku existujúcemu .stavu svahu a vjazdu Ing. František Tomko a lng.Rober Bemát 
?.Geologický posudok RNDr.Adrián Hamičár 
8.Geologický posudok RNDr.Ján Grech 

· 9.Rok havarijných zosuvov na Horárskej ulici 
l O. Fotodokumentácia pred rekonštrukciou a po rekÓnštrukcii 
I ).Geometrický plán 

J 

----........ 



·!>' ' 

. ,t 

.. 

-~-~ ... ~ " ~ 

. ·- ---~--~ •.. '·"-··--. .......... __ . 
MESJ'SKÝ ÚRAD V PREŠOVE . -·----._ .. ._ 

SEKCIA ST A VEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
Hlavná 73 , PSČ 080 Ol 
Císlo spisu: B/2013/6730 -Mk V Prešove 24. 04. 2013 

· OZNÁMENIE 
K OHLÁSENIU STAVEBNÝCH ÚPRA V 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. a) ods. 3 
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na 
obce a na vyššie územné celky a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia§ 
3a ods. · 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len 
cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný ·~o!i} v znení 

· neskorších predpisov na základe § 16 ods. 2 písm. a) cestného zákona pd ~!~hodnotení 
.. ·,;~x . ~. 

Vašej žiadosti zo dňa22. 04. 2013 2>' . 

nemá ná!flietky k stavebným úpravám pod označením: 

• "SO- OPORNÝ MÚR NA p~ č. 6662/4 (d'alej v texte len "stavebná úprava")" 

• na parc. č. 665717, 6662/4 v kat. území Prešov- ul. Horárska, 

• ktorých stavebničkou je: Mgr. Mária Čumová, Horárska 4248/7,080 Ol Prešov. 

Stručný technický popis, účel a rozsah stavebných úprav: 

,;{;}. 
Predmetom riešenia stavebnej úpravy je vyhotovenie monolitického opô~ého múr! : · 

pozdÍž časti prístupovej cesty k RD žiadatel'ky, ktorý zabezpečí výškové prevýšenie 
medzi predmetnými parcelami a spodnou miestnou komunikáciou /ul. Horárskou). 
Oporný múr je rozdelený do dvoch úsekov podľa výšky a to : "OM-2" výšky 2000mm, 
ktorého základ je šírky pOOmm; "OM-l" výšky 3000mm, kde jeho základ j ~ šírky) 
l500mm. Výška základu je l OOOmm. Horná časť múru je šírky 300mm (OM-2)! 

' .-1 
a 400mm (OM-l), výška je podľa sl!lonu terénu. Za múr sa osadí drenážne potrubie 
priemeru 160mm z dôvodu odvedenia prípadnej dažďovej vody. Drenáž sa osadí do 
štrkového zásypu, Oporný múr bude z betónu 825 a je bude v~stužený 2 x Kari sieť 

o 8/150-8/150. Účelom st~m~lp--i'li)'~~K~~1fte~~l!t~Wt,~~» 
·~~,-~ ~"''-"'41'~'" , . , . . · - -· ··~~·!\te'-_,14(;(""'-:'!?i!'~~1'iflli1ii.í!!~K~'Wt.:.?,-..".•,;--;t_\~~o/,!'"fl~"""lif• · · :<. $;1)rtV@}IJ.JcJ~m'e'llNi1il~:r..~!'i~~l!fiBfb~D@~~~~(J;'~e<~iiitlrEíli'l1tl !!Pi!i~$:~'<'fe<:ry·•"j'(il""'~llffft't~r>--y'fdl;lj"""'~'.Ý'ž'>l'@>K-j'ff>·· 

•$o~~~~i~i1t~~~%li~~~m:-~im&':@'ifn"f~ii!í~'i~fá~1l~ť"i!l 



2 

Vlastnícke právo stavebníč~a preukázala výpisom z LV č. 2748. 

Mesto Prešov, ako' špeciálny stavebný úrad upozorňuje stavebníčku, že predmetné 
stavebné úpravy na súčasti inžinierskej stavby môže vykonávať iba oprávnená osoba 
v zmysle ustanovenia § 44 ods. l stavebného zákona. 

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, 
vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotkn11týc_h orgánov a organizácií požadované 
podľa osobitných predpisov. 

Stavebný úrad zároveň upozomuJe stavebníčku na povinnosť dodržať pri 
uskutočňovaní stavebných úprav a. užívaní stavby príslušné slovenské technické normy . 

. ·· --. -~ ·- ~ -·- .• -·-- -------- ----- --· --- -,~-- - - .. ...• ---- ------ ---------··--;,;; ·· , ... - . , ~ -- ----. -- -- ··-··:;·- -k ·;· .,... . . , . ·- .. 
• v• _Povmnos~o~ stavebrucky Je za~ezpe~lt Sl v vytyc_eme vset ycJ?. eXIStUJUCiCh 
mztmerskych stetl a dbať nato, aby nedoslo k tch poskodemu. f 

. f 

Na základe § 57 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 
stavebník môže začat' uskutočňovat' stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa 
doručenia tohto oznámenia. 

Prílohy 

MESTO . PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO Ú~ADU A URSAiliSnKY 
030 01 Prešov ~ 

Ing. 
ria iteľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

l. Overený situačný výkres, resp. statický posudok (l x pre stavebníčku a l x stavebný 
úrad). 

~ Doručí sa 080~1 l. Mgr. Mária Čumová Horárska 7 Prešov 
Na vedomie 
2. OÚ ŽP v Prešove Nám. mieru 2 080 Ol Prešov 
3. VVS a. s. OZ Prešov Levočská 3 080 Ol Prešov 
4. Slovak Telekom a. s. Karadžičova l O 825 13 Bratislava 
5. SPP a. s. OZ Ke!_:;. ice Rozvojová 6, POBox 87 040 .! l Košice 
6. Východoslovenská distribučná a. s Mlynská 31 042 91 Košice 
7. STATIC STUDIO B&P l Hällanderova 6 080 Ol Prešov 
8. os~o comp a.s. Strojnícka 18 080 06 Prešov 
9. MsU Prešov, SMaE Jarková 24 080 Ol Prešov -
IO. MsÚ Prešov, SSÚaU, odd . HAMaÚP Jarková 24 080 Ol Prešov 
Il. Msú Prešov, SSÚaU, odd . DEaŽP Jarková 24 080 Ol Prešov 
12 . MsÚ Prešov, SSÚaU Odd. stavebného poriadku --Pre spis 
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VÝKAZ VÝMER PR( LDI-fA t OGILt 
Doterajši Stav ,. ,;....;.;;:. .• ,_ ... ,"":"- :~: ·~'""·kmenl Nový stav 

Čfslo . Vlastnil< 
PK Parcely 

' 
Výmera. druh Diel k od Č !s lo Výmera druh nájomca -držitel' 

vložky .pc;z.emku · parcele , ,' parcely ,parcely pozemku (adresa) 
LV PK KN ha m číslo m~ číslo ·m· ·: haJ m kód 

' t 1 .. l 

Stav p _cávny Je totožný 5 registrom C t<N: 
' 

6492 . 9476/5 4387 zastpl. 1 666214 3 9476/5 . 4384 zastpl. Doteraj!l: 
22: Mesto Prešov 

2748 666214 63 ost.pt 1 . 947615 3 6662/4 66 za stp l. · tumová Mária, Mgr. 
22 

' 
Prešo v, HOJárska 7 

Spolu: 4450 3 3 4450 

Leaenda: kDd spasob11 využlvania 22- pozamok, oa Jdmom je postavená irďjnierSka stavba - cestná, miestna a lit:elová komunikácia, poTná cesta, chodnfk 

- ·-·- ·-

-ft 
6662/3 

A 
6662/7 

d 

.//. 94 76/ l 
·-·-·- ·-··- ·- ·- ·-·-

,lf= 9476/5 

l 6662/5 

·-·-·- ·- · - ·-·- · ·- ·-·- ·-

HORARSKA UL. 

-24.53-

{/. ~ 6662/4 

A 
6662/6 

6660/1 

·- ·- ·-·-

Q. 

6657/2 

GeomelrickýplánjepD!Ikladomna .pnivnelílmny,ked'údajedoterajšiahostavuvjkazuYýmersňzboonésúdajmiplalných'lýpisovz.kalaslraretmutél'nos1í 

VyboloYileT: Kraj · Okres ·Obec 

~-~ ~6.\ _ .;~ Prešovsk .. OíJo:nla· 
0
Prešov •ManmN .•.• ,-,st;._ Prešov 

~ @f3IDID§OOOO§ fj)rnQOO; :-L·. · 5 r n . r-··•· ~ 
B.tÉMCOVEJ12.0S005PREŠ(W,3'53J07 uzemrc P. ;re š O V 26/2014 Prešov 1,.-,-.:::5..:..f...:.1=.2 __ --l 

stevo.varga@stonline.slc r·· GEOMETRICKY PLAN na: .zvltčšenie par~f.y sss214 
tčo 14317176 

··-·· .. ,. ~ .. -·- · .. _ , __ , 

Meno:: 

10.03.2014 Stefan Varga 
Nové hraníce boli v prírode označené 

Zäznarn podrobn6ha merania zniien ii. 

12298 

Súradhlce bodov označen9ch člslami a ostabté me
račSké údaje sú uložené vo všeo~ dokumentácii 

J 
.J 

Menar 

lng:.Anton Fabían 
Náležitosf"ami a zocipoved'á pJedpisom 

'Dňa:: 

/2014 
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MESTO PREŠOV PRÍLOHA G. OG/6 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
·Oddelenie hlavného architekta a ú:Z:E}IT)ného plánovania 

;·. 

Váš list čfslo l zo dňa: 
M/16015/2013 . 

Naše čfslo: 
B/16455/2013 

25.10.2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov · 

Vybavuje /linka . • • 
. Ing. arch; Jam 
~ 3100 276 

Prešov: 
08. 11. 2013 

V~c: Pozemok parc. č. 9476/5. k.ú. Prešov, Horárska ul., Prešov 
·stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemku . . 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znenf neskoršfch predpisov, § 4 
ods. 3, pfsm. d) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v znenf neskoršfch predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: • . . 

, Podľa platného Územného pl!3nu mesta Prešov., . schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Prešove uznesenfm č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, je pozemok parc. č. KN-C 2206/1. k. ú. Solivar 
súčasťou funkčnej plochy určenej ako plochy určené pre výstavbu rodinných domov, pre ktorú platí 
regulatrv :RL S: 1. 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 
časti pozemku parc. č. KN-C 9476/5 k.ú. Prešov pre žiadateľa Mgr. Máriu čumovú, Horárska 7, 
Prešov,·v rozsahu podľa predložených podkladov. 

· ..... ~~TO p u.EšOV 
S d i"fl!LJil;J~ • ky' úrad 
- poz ravom · Me~s . SilKY 

·s~KC\~ SiA~EBNE\-\0 UR~DU ~URBAN\. @ 

J · 
J 

c: bSO oi Presov 

. . . ;; 
.;1_.2- /Ji;.y 
Ing. Marián Har~rík 
· :riaditeľ 

Sekcie stave.bného úradu a urbanistiky 

{ 

\ 
..._.__, . • . ~ :j,j . l ---- . . M;;skY'úrad -~,P.J,!l~~~~ l Hlavná 73 1.080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51)3100111 l Fax: +421 (51)7733665 l E-mail: mesto.r~d~lca@pre:Ov.sk l www.presov.sk 

.......... "_ 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 29.05.2014 

čas vyhotovenia: 08:46:34 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 27 48 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

66571 7 4 Ostatné plochy 37 1 
66571 9 36 Ostatné plochy 37 1 
66601 1 338 Zastavané plochy a 15 1 

nádvoria 
66601 2 6 Zastavané plochy a 22 1 

nádvoria 
66611 1 657 Záhrady 4 1 
66611 2 17 Zastavané plochy a 30 1 

nádvoria 
66621 2 421 Záhrady 4 1 
66621 4 63 Ostatné plochy 37 1 
66621 6 93 Ostatné plochy 36 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

15- Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
30 - Pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, táborisko a iné 
22 -Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
36 - Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov 
37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

4248 66601 1 
66611 2 

Legenda: 
Druh stavby: 

1 O - Rodinný dom 
20 - Iná budova 

Kód umiestnenia stavby: 

10 rodinný dom 
20 bazén 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8 : VLASTN IC! A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
. miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník l 
1 Čumová Mária r. Čumová, Mgr., Horárska 7, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 11.06.1983 

Kúpna zmluva V 546912006 
Kúpna zmluva V 276012009 
Rozh.Správy katastra Prešov č.X 29120131Se 

1 l 1 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia R-648113 -Žiadost' zo dňa 11.9.2013, GP 34810668-1012013 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portelu : 28.05.2014 



PR\LOHA Č . OG/'f-2 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko; dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Dátum narodenia : 11.06.1983 

Titul nadobudnutia R-644/13 -Zápis stavby-Rozh.MsÚ č.B/3850/2013-La, Rozh.MsÚ č.BI2013/12381-La, GP 
34810668-312013 

Titul nadobudnutia Z-1739/14- OÚ č.j.:OU-PO-PLO 2014/1228-2/ZJ-Záväzné stanovisko k zmene druhu 
· pozemku 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

Iné údaje: 

Právo prechodu a prejazdu cez parc.CKN 6662/6,6657/9 v prospech vlastníkov parciel CKN 6662/3,666215,6662/7 
a 6664 na základe Rozh.OS SC 286/2007- Z-4084/12, 
Vecné bremeno in personam spočívajúce v práve doživotného bývania v rodinnom dome s.č.4248 na parc.CKN 
6660/1, užívania parc.CKN 6657/7,6657/9,6660/1,6660/2,6661/1,6661/2,6662/2,6662/4,6662/6 a stavby-bazén na 
parc.CKN 6661/2 v prospech Emília Eder r.Gavulová,nar.14.4.1956- V-1715/2014; 
Oprávnenie:Právo prechodu a prejazdu peši a motor.vozidlami po parc.KN C 6657/8 v prospech vlastníkov 
parc.KN C 6657/7,6657/9,6660/1,6660/2,6661/1,6661/2,6662/2,6662/4, 6662/6 a stavba bez čs na parc.KN C 6661/2 
a čs 4248 na pa rc.KN C 6660/1-V 2296/2014; 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

.: 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho porrálu: 28.05.2014 
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P. č. 7 /Bod č. 5 - Výpis z uznesenia č. 9/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 8/2014 zo dňa 18. 6. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č . KNC 5391/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, do spoluvlastníctva: 

MVDr. Petrovi Augustínovi, Štefánikova 13, 080 Ol Prešov, v podiele Yz, 
RNDr. Tomášovi Augustínovi, Magurská 8, 080 Ol Prešov, v podiele Yz. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Uvedený pozemok žiadajú odkúpiť vlastníci garáže, ktorá je postavená na predmetnom pozemku, a 
ktorú žiadatelia nadobudli ako dedičstvo. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 28. l. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. l. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí za komerčnú cenu. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM navrhovaný predaj pozemku odporúča schváliť pnamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona o majetku obcí, ktorý 
prípady predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod postupu 
stanoveného týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l 188 € (66 €/m2

) . 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 51/2014 zo dňa 14. 5. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je l 050 € (58,33 €/m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: 1188 € (66 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
0711 Žiadosť zo dňa 9. 12. 2013 
07/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 28. l. 2014 
07/3 Kópia mapy z GIS 
07/4 Situácia 
07/5 LV č. 8821 

F- MsÚ/SP-01/1211 



e:.~ MESTO PREŠOV 
_ M estský t'u·a d v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol .... ___ . 

Ž i adate ľ (identifika č né údaj e žiadatel'a): 

PI::ÍLOHA Č . 01(1 

Mestský úrad v Prešove 
sekc ia majetková a ekonomi cká MsÚ 
odde len ie mestského maje tku 
.l arková 24 
080 O l Prešov 

Meno, pri e7 .v i sko/ obchodný názov : f?.:~~?.: .... /J. V. ~t~'J:!.1. . .t •••• ~Y..~. ~~ : ..... ) .~~ .:-:. . ~~ ---··~;.~~:.~~~~--··~-~-~·~ · 
. . ,~ " . ' " 

Dátun1 narodeni a l IČO: .... .. · _ .... . . --·---·· · .... ........ ..ľ-:' .................................................... .. 
Ad - 1'1 b l 'd l l • . ľ/Gľ'tJ4 /t:-U íl!if -1 ] O.<) ť-' 7 'rfL(!_i'Qí/ /tel'}q(/r.s l -ď 
_ . 1 esa trv~ e 10 po ytu . s 1 •. o spo ~~nostiO~~~"ili~·"i_i{;' j~j···· · ··{}:fä' ~''žj]_ ''iä 'i''''''''······ : ......... ŕ·······~.9. .. 
C1slo tel efonn eho kontaktu z1adate l a . ............................... .. .. ............ .. 

e-mai lová ad resa: .... T.(~.1::: . ~ . : .~. ~"~Y.~/!. ~~Cf?. .. 0.~~~.J: .. ~ .~-~( ....... .. 
(ak sú navrh ovatelia viacerí, uveďte v pr ílohe vyšš ie uvedené údaj e za všetk),ch navrhovate ľov ako aj ich 

vzájomn)r vzťah - napr. súrodenc i, podi e lov í spol uvlastn íc i, manže li a a pod) 

Týmto žiada m/žiadajú o pred a j/kúpu pozemku* 
i 

. - . ?4 VLO b' t c.Ô Jr' J k !ft tt t.j 1 1 tz_ P oze1n ok sa nac had za na u li c 1 : .... .. ... .. .. .. ................. ..... .. .. ...................... ... ................ ..... .... ............. ... .. .. ....... .. .. . 

Katastrálne ú zen1 ie: ...... .'[f!.:~~-ť. ............ ....................... .............................. ......... ..... .................................. .. 
Č ís l o parcel y: .... .. $.~ .~.1 . ./P.QG./r?.. ..... i .. ~~~~(~:~~!';, .; ... ?.(.·/. .~.?. ..... l:~!.~ ..... , ................ J. ......................... . 
Účel žiados ti : ... f.:.:~Cf. .. .. !Y~ .C!/!!C:.f!.. .... ~.~ .... fť.f!/!.!':..~ .~.r:..~/:,q_~~Cc?. .~<.. ... { .~:~.~:~~ ........................... .. 

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

ud el'ujem svoj súhlas M estu Preš ov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

pos kytnuté v tejto ž iad os ti , na účel vybaveni a žiadosti, po dobu vy bavenia žiadosti, resp. po dobu 

pla tnosti zmluvy uzavre tej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

preukáza ného poruše nia podmienok spracúvania osobných údajov, za kto rých bol súhlas udelený. 

Príloha: 

kópia LV 

l 

grafi cké znázo rn en ie um ies tnen ia pozemku 

kópiu geometri ckého plánu ale bo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtni te) 

F - MsÚ/SP - 52/ 11 1 

Ad-.... -.--~.- (~r .. 
podpis navrhovatel'a 



PRÍLO HA C:. 01/2-
MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mestô: a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa : 
M/2014/18505 
Č.z . 1513/2014 

Vec 

Naše číslo : 

8/845/2014 
ev .č. 3135/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch .Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

28.01.2014 

Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5391/6 k. ú. Prešov s výmerou 
18 m2

, zastavaná plocha pod radovou garážou, Pavlovičovo námestie v Prešove MVDr. Petrovi 
Augustínovi, bytom štefánikova 13, Prešov 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky,Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1 l Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013,schvá
leného Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11 . 2013, radová garáž parc. č . KN-C 5391/6 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche areálovej 
občianskej vybavenosti. 

2/ V súčasnosti jestvujúca radová garáž je súčasťou jestvujúceho garážového areálu vytvore
ného z boxových garáži. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru od p or ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 5391/6 k. ú. Prešov, 
s výmerou 18 m2

, zastavaná plocha pod radovou garážou, Pavlovičovo námestie v Prešove 
MVDr. Petrovi Augustinoví, bytom Štefánikova 13, Prešov. 

S pozdravom 

l 

Ing. Mariá H a r č a r í k 
riadite Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 060 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto . radnica@pre~ov. sk l www.presov.sk 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 8821 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

7813 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

53911006/0 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

7 garáž 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Stavby 

1 Augustín Peter r. Augustín, MVDr., Štefánikova 13, Prešov, PSČ 080 Ol , SR 
IČO/RČ: 780717 

Titul nadobudnutia: 
Z-2376113- Osvedčenie o ded.26D 1285/2012 

2 Augustín Tomáš r. Augustín, Mgr., Štefánikova ll , Prešov, PSČ 080 Ol, SR 
IČO/RČ : 860212 

Titul nadobudnutia: 
Z-2376/13- Osvedčenie o ded.26D 1285/2012 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: 

VÝPIS JENEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY · 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 72/1997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 02.09.2013 07:27:08 

PRÍLO~/\ Č.O'f /5 
Strana: l 

Dátum: 29.11.2013 

(celkom stavieb ...... .... ..... 1....) 

INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

6492 8821 

(celkom vlastníkov .. .. .......... L.) 

Podiel 

1/2 

1/2 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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P. č. 8 /Bod č. 6 - Výpis z uznesenia č . 9/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 8/2014 zo dňa 18. 6. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 241, zast. plocha o výmere 49 m\ L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Baštová, 
Ing. Mikulášovi Gazdovi a manž. Ing. Viere Gazdovej, rod. Sajkovej, Železničná 7, 
093 03 Vranov nad Topľou. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Predaj uvedeného pozemku za účelom zriadenia stavby občianskej vybavenosti (vjazd, parkovisko) 
k susedným nehnuteľnostiam - pozemkom parc. č. KNC 239, KNC 240, ktoré sú vo vlastníctve 
žiadateľa. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 28112012 zo dňa 31. 10. 2012 bod č. 22, boli zo strany OMM 
vykonané všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa l. 2. 2013 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuky dvoch záujemcov, ktoré boli k zámeru priameho predaja zverejnenému v regionálnej tlači 
a vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na www.stránke mesta v dňoch 19. 12. 2013 
až 3. l. 2013 predložené, a to tak, že obe odporučila prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta. 
Nakoľko jeden zo záujemcov- Ing. Maroš Kostovčík, bytom Ul. 17. novembra 42, 080 Ol Prešov, 
od svojej ponuky následne odstúpil, OMM navrhuje predaj predmetného pozemku druhému 
záujemcovi, ktorým je pôvodný žiadateľ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 13. 3. 2012: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 5. 3. 2012: 
VMČ č. 4 súhlasí a podmienky na využitie územia žiada zosúladiť s OHAMaÚP. Predaj žiada 
uskutočniť za komerčnú cenu. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 3 800 € (77,55 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 48/2014 zo dňa 12. 5. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje 3 650 €. Jednotková cena je 74,48 €/m2

• 

Záujemca ponúkol cenu 3 800 € (77,55 €/m2
). 

Navrhovaná cena komisiou: 3 800 € (77,55 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
0811-2 Žiadosť zo dňa l. 2. 2012 
08/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 13. 3. 2012 
08/3 Kópia mapy z GIS 
08/4 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 21/2013 

F- MsÚ/SP-01112/1 



PR.l LOHA ~ . 05/1-1 

• €1 e MESTO PREŠOV 
" i:, 

" .._é"štskYc'U~š , e íaVna ~ ". č. 71 080 Ol Prešov Nl,;)iv.t: .~:. 6 
....- Mestský úrad v Prešova 

Číslo spmu. 'l'Rsglstr. značka: -
Došlo: ~----·---·-~---~·----.,.., ,Zr~;;,;lehota Mestský úrad 

. - 1 ~02- 2012 uloženia: Odbor správy mestského majetku 
L oddelenie mestského majetku 

Prlloh~~- ~~~~~á;~ešov 
,~~~f1t.*l~R~~Lt!~~-·:.,~~~~,,QfJ:?L.-~..Jl 

Žiadost' o predaj/kúpu/zámenu - majetk-o-v'Oproá~iie usporiadanie pozemku* 

Žiadate)' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ..... 1111,~ .: .. ~!.~. fJ_t-1 .~{ ..... q1 .. ?.~~ ............................... .. 
Dátum narodenia l IČO: .......... ~ .. ...... .. " ...... .. ..., ....................... ... ................. .. ...... . .. 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ?.'J!.?:-.~?::/-!l.q-_.f':!..1. .. .?:f"P..f[J . .P..J . .ť.~1.!!..q. f/._!.(.!. 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a, prípadne e-mailovej adresy: t?.ffJ..l.L'J..?.'!. .. rf.Y1 ........... .. 
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov 
ako aj ich vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o pl'e<bjlkúpu/zá~/mai'Nkov~pFávne1ľsporiadanie pozemku 
\,.., -

Pozemok sa nachádza na ulici : .. ~.d.J .. [9..V1 .............................. .. ..... ..... .. ............................... . 
Katastrálne územie: .. ............. .. P.f.ff.f?. .. l(. .................................................. .................... ... .. ...... .. . 
v. ll ,J..Í11 C1slo parcely: .... ....... ..... .. .. ....... ....... 1 ........ .. .. ... .. ............................. ... .......... .......... .......................... . 

Účel žiadosti: ... ~.:-(ť.1 ..... P..r?. .?.~ t!..lf:.~ .... ~1. .... 1/{t; .. ~. ?. .ľJ. ...... ~. r..~.~-P,.( ..... ~/lff.1!.-:'.~ľ.~ J 

... ť:ť.B.1. .~.~/-!.. ~ .. ?. .'C/ .... :: ... ~. )hJ.~ r-]~.~- Ko .~.r .. ?Jo .. ... ~ .... ~ .. ~.S .~.~:l~.~R.t1.~~-··· ·· ·········· · · · · · · · ··· ·· ········ 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, žiadateľ podpisom 
tejto žiadosti vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pre potreby vybavenia žiadosti. 

V Prešove dňa J.1: .. L~f!. .:.~ 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/111 

/J ~- - ~ /... .. ~ ... ...... ~< .... 7r/ 
podpis navrhovate!'/ 



PRÍLOHA { 08{~-2 

Príloha: 

Identifikačné údaje o manželke žiadatel'a 

Meno a priezvisko ...... IIVG ·. /llé ~'!..~.~.~':.~'!.1.~ .... lJ.ťf..:.'!:.:f..t?.~f!!.~!:.~ .. /i?.J1f.!:f..f. 
D·átum narodenia ................................ ___ ................................................................... . 



VEC 

PRH.DHA Č. OB} 2. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo d ňa: 
M/2012/2793 
č: . z.141 39/2012 

Naše č ís l o: 
8/4113/2012 
ev .č.15790/2012 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 
lng.arclí. Jacová 
~051/3100273 

Prešov: 
13.3.2012 

Odpredaj pozemku parc.č. KN .1C 241 k.ú. Prešov s výmerou 49 m2
, Baštová ulica, Prešov 

Ing. Mikulášovi Gazdovi, bytom Železničná 7, Vranov za účelom zriadenia parkoviska 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov 
dáva k predloženému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov- zmeny a doplnky 2010, schváleného 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 25/2011 dňa 30.3.2011, pozemok parc. č . KN-C 241 
k.ú. Prešov o výmere 49 m2,vo vlastníctve Mesta Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej 
ako plocha polyfunkčná,občianskej vybavenosti + bývanie na území Pamiatkovej rezervácie 
rezervácie rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnost i pozemok tvorí plocha nízkej zelene. 

3( Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru n e m á n á m ie t k y k odpredaju pozemku parc. č. KN-C 241 k. ú. 
Prešov s výmerou 49 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov, na nároží Baštovej a Tkáčskej ulici za 
účelom vytvorenia parkovacích miest pre navrhovanú výstavbu objektu na susedných 
pozemkoch parc. č. KN-C 231, 232, 239, 240 k. ú. Prešov. 

Na predmetný pozemok nie je možné zriadiť vjazd vzhl'adom k tomu, že sa nachádza 
v križovatkovom priestore. 
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In9. Mariá, H a r č a r í k 

riaditel' $ekcie 
stavebného úra~u a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421 (51)7733665 l E-mail: mesto. radnica@pré'sov.sk l www.presov.sk 



!-, ' .,: )-

lmll bezpodielové vlastn fctvo 
::t!:J podielové vlastnfctvo 

l\1 parcely C 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
lfill dôležité ulice a cesty 
6Z7' významné ulice a námestia 
M ulice a cesty 
:·.· Iné komunikácie a chadnfky 

-o 
~ l 
5 
:::c 
)> 

o c 
o 
oo 
(.,) 



.. , ľRiLOrtA c, . 08/4-

Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 21 
Strana s 

Priamy predaj - Uznesenie č. 281/2012 z XXVI. riadneho zasadnutia 1/1 

Mesto Prešov MsZ v Prešove. 

Dňa l. 2. 2013 komisia v zložení: 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie: 

MUDr. Karol Kyslan, PhD. 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. František Šarišský 
Ing. Mm1ina Benčíková 

pozemku parc. č. KNC 241 o výmere 49 m2
, zastavaná plocha a nádvorie, L V č . 6492, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Baštová 

vo vlastníctve mesta Prešov spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č . 28112012 
bod č. 22 zo diía 31. 10. 2012, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke 
mesta Prešov v diíoch 19. 12. 2012 až 3. l. 2013. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 3 650 € 

Záujemca: 1/lng. Mikuláš Gazda a Ing. Viera Gazdová, Železničná 7, 093 03 Vranov nad Topl'ou 
2/ Maroš Kostovčík, ul. 17. Novembra 42, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: 1 l 3 800 € 
2/ 4 004 € 

Zistenie komisie: Záujemcovia splnili zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: 

MUDr. Karol Kyslan, PhD. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. František Šarišský 

Ing. Ma11ina Benčíková 

V Prešove diía l. 2. 2013 

Vzhľadom na to, že boli doručené dve ponuky, komisia odporúča výsledok 
zámeru priameho predaja predložiť na najbližšie zasadnutie Komisie MsZ 
pre disponovanie s majetkom mesta. 
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P. č. 9 /Bod č. 8 - Výpis z uznesenia č. 11 /2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23 . 7. 2014/ 

A/ Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 3328/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82m2

, LV č. 1192, k. ú. 
Nižná Šebastová, lokalita Ul. Limbová, 
Mgr. Zlatici Prokopovej, rod. Prokopovej, Prostejovská S, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka žiada o odkúpenie uvedeného pozemku z dôvodu, že je vlastníčkou susedného pozemku 
parc. č . KNC 38611, na ktorom si plánuje postaviť rodinný dom a v budúcnosti si chce areál 
rodinného domu aj oplotiť, s dodržaním jestvujúcej línie oplotení na priľahlej strane Ul. Limbovej -
rovnobežná s miestnou komunikáciou. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 29. l. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 7. l. 2013: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom uvedeného pozemku. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č . 501 /2014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 15, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 6. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na 
www.stránke mesta v dňoch 19. 5. 2014 až 3. 6. 2014 predložená ako jediná, a to záujemcom 
Mgr. Zlaticou Prokopovou, Prostejovská 5, 080 Ol Prešov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 4 100 € (50 €/m2

) . 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 49/2014 zo dňa 13. 5. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje stanovená vo výške 4 100 €. Jednotková cena je 50 €/m2

• 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 4 100 €, t.j . 50 €/m2
. 

Navrhovaná cena komisiou: 4 100 € (50 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
09/1 Žiadosť zo dňa 6. 12. 2012 
09/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 29. l. 2013 
09/3 GP č. 137/2013 
09/4 Zápis z vyhodnotenia ponúk č . 6/2014 
09/5 LV č. 1192 
09/6 Kópia katastrálnej mapy 

F - MsÚ/SP-01/12/1 
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Vybavuje: 

Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov 
Sekcia správy mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Prešov, 05.12.2013 

Vec : Žiadost' o odkúpenie časti parc.č. 3328/3 l k.ú. Nižná Šebastová l 
Limbova ul. -Prešov - čast' Nižná Šebastová 

V zmysle listu vlastníctva č. 2777 som vlastníčkou parcely č.3 8611 v k. ú. Nižná Še
bastová. Tohočas.u zabezpečujem výstavbu rodinného domu na predmetnej parcele. 

Vzhľadom na to, že v budúcnosti plánujem areál rodinného domu oplotiť a takto 
nadviazať na vytvorené uličné línie Limbovej ulice v Prešove - časť Nižná Šebastová, 
dovoľujem si Mesto Prešov ako vlastníka, požiadať o odpredaj parc. č. 3328/3, k.ú. Nižná 
Šebastová o výmere 82 m2. Parcela bola vytvore.ná GP č.l3712013 odčlenením pozemku 
z parcely č. 3328/ 1. 

K zabezpečeniu náležitosti odpredaja a kúpy špecifikovanej časti parcely č.3328/3 
som pripravená poskytnúť neodkladnú súčinnosť. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 
S pozdravom · 

Mgr.Zlatica Prokopa-f--

f 

Prílohy: 
lx LV č. 2777 
l x snímok z kat. mapy 



. MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Jm-ková 24, 080 Ol Prešov 

.,_ 
.. . 

.;·. ·. ,. 

_ .' ,> -.']·:_'.·;.váš list číslo/ zo dňa: 

_:v. ~,.y;\. M/1B9 82/20 12 

Nsse číslo : 

BT/19399/2012 

Msú v Prešove 
SME-OMM 

Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

l ng.arch. Lig us l 211 29.1.2013 

:' i-Ve-c: Žiadost' o stanovisko k odpredaju pozemku parc.č. KNC 3328/1 na 
· · >U mbovej ulici v k.ú. Nižná Šebastová 

· .. ··. 

·· ·· • - · ·Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k žiadosti o odkúpenie· pozemku 
ď Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania Msú v Prešove dáva 
Ena$iedujúce stanovisko : 

··' :) ·· :: ·. _·: ~-- . . 

i · ' · Pozemok parc.č. KNC 3328/1 k. ú. Nižná Šebastová na Limbovej ul ici sa 
:_:podl'a Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a qoplnkov 2010, 

·>úsc!}yá!eného Mestským zastupiteľstvom v Prešove uznesenim č.25/2011 zo dňa 
· :73:C).:>3.;2Q1 J, . nachádza na funkčnej ploche bývania v rodinných domoch. 
) Predmetný pozemok je súčasťou rozšíreného verejného priestranstva uličného 

· ; p riestoru v severnej časti Limbovej ulice. Na odkúpenie požadovaná časť 
.· " .::pozemku hraničí s pozemkom určeným na výstavbu rodinného domu mimo 
. ~:- koridor potrebný pre výstavbu verejného technického vybavenia na Limbovej 

:·: Ulici. 
. ' . Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v súlade 
.· _..:.s uvedeným nemá námietky voči odľredaju časti pozemku č.KNC 3328/1 k. ú. 
·. :: Nižn á Šebastová s výmerou 71,50 m s hranicou v línii jestvujúcich oplotení na 

.~západ n ej strane Limbovej ulice vlastníčke pril'ahlého pozemku KNC 386/1 . 

. · .. ~-- . 

F f i 3:s ;~ .. ~::: :: t:· ~Y:. ;:~:i:~: <J· '\: 

SEFG!j: ~: ·:~-N ~. i; :-~~: -~:·.i (.:j .. i'. '~ ! ~i :~. i_l: · : h~~~ !:~-:fij~\~ 

lng.M rián Harčarík 
riadit ľ Sekcie 

Stavebného úradu a urbanistiky 

· Mestský úrad v Pre ~ o;·e l Hlevná 73 l 080 C1 Prešov 1 l Tel.: +421(51}3100111 l Fax: +421(51)7733665\ E-mail: mesto.radn\ca@presov.sk í www.presov.sk 
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GEOPLAN Prdov, s.r.o. 
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KD:~ Ir.': Dl'li: !a:lllllilll"") GEOMETRICKÝ PLÁN na odde-lenie poumkov 
KNo<: perc. l. 3328/3-4 

Vyhotovil 

1M aw: 
Ľubom ir Skiri<a 

D~a: 
17.6.2013 
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PR\LOHA t. 09/lr 

9 Zápis č. 6/~014 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj - Uznesenie č. 501/2014 bod 15 z XLVI. 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 18. 6. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozemku: 

riadneho 

-parc. č . KNC 3328/3 o výmere 82m2 zastavané plochy a nádvoria, vytvoreného 
GP č. 13 7/2013 z pozemku parc. č. KNC 3 32811, k ú. Nižná Šebastová L V č. 1192, lokalita 
Ul. Limbová, 

Strana 
1/1 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 501/2014 bod 15 zo dňa 20. 2. 2014, 
vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 19. 5. 2014 
až 3. 6. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 4 100 € 

Záujemca: Mgr. Zlatica Prokopová, Prostejovská 5, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: 4 100 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého 
·· posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu Mgr. Zlatici 

Prokopovej, Prostejovská 5, 080 Ol Prešov, vo výške 4 l OO €. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

JUDr. Katarína Juricová 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 18. 6. 2014 

••••••• .-! •••• • ••••••••••••••••••••••• • •• • • 
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Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

PRíLoHA~. 0915 

Katastrálne územie: Nižná Šebastová 
Dátum vyhotovenia 28.07.2014 
Čas vyhotovenia: 14:34:04 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1192 
ČASf A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

3328/ 3 82 Zastavané plochy a 18 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
Umiestnenie pozemku: 

1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

ČASf 8: VLASTN fC! A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

1 l 1 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

ZIADOST -244/91 ,KUPNA ZMLUVA 11/90-155/91, DELIMITACNY PROTOKOL -85/93,KUPNA 
ZMLUVA V-94/93-93/93,KUPNE ZMLUVY V .. 1125/93, V-1126/93, V-1127/93,V-1128/93-1 09/93, 
ROZHODNUTIE POZ. URADU V PRESOVE.-46/94, ZIADOST-81/94,ZIADOST 665/94-90/94, 
ZIADOST 718/94-91/94, ROZHODNUTIE C.340/1993 Z 20.5.1994-114/94,ZIADOST C.303/96-
AD-94/96Z 2389/99-ZIADOST C.OMM/529/99-AD-215/99,Z 1 093/00-DELIMITACNY 
PROTOKOL ZO DNA 23.2.2000-140/00,Z 2164/00-ZIADOST C.OMM/645/2000 ZO DNA 
1.6.2000-141/00 
Z 3565/01-ZIADOST C.OMM/373/2001 zo dňa 30.8.2001,GP 
V-5642/02-KUPNA ZMLUVA C.457/2002-291/02, Z 3340/02- ZIADOST C.OMM/992/2002 zo 
dňa 18.10.2002, GP-137/02 
Z 4336/04-Potvrdenie č.VQ3/DK 503/2486/04/lv. o určení sč. 
Zámenná zmluva V-3963/04,V-4525/04-Kúpna zmluva 58/2005 
Rozhodnutie SK Prešov č.X 196/2003-Kr zo dňa 20.2.2004 
X 174/04-Rozhodnutie SK Prešov č.X 174/2004-KI zo dňa 10.5.2005 a Rozhodnutie KÚ v 
Prešove č.Xo 21/2005 zo dňa 12.8.2005, Z 2048/06-Žiadosť č.M/2006/889 zo dňa 18.5.2006 
o zápis GP do KN, Z 55/0S-Rozhodnutie č. V/DK/2007/754/13165/R/Iv o určení sč., Z 
3539/08-Žiadosť o zápis GP do KN, V-7469/08-Kúpna zmluva č.74/2008 
Kúpna zmluva V-6788/08, Kúpna zmluva V-152/09, Kúpna zmluva V-153/09, Kúpna zmluva 
V-154/09, Kúpna zmluva V-155/09, Kúpna zmluva V-156/09, Kúpna zmluva V-157/09, Kúpna 
zmluva V-301/09, Rozhodnutie č.OPÚ 2009/2140/2Ka zo dňa 28.1.2009 o trvalom odňatí 
pol'n.pôdy 
V-1716/10-Kúpna zmluva č.13/2010, V-1714/10-Kúpna zmluva č.9/2010, V-1717/10-Kúpna 
zmluva č.7/2010, V-1715/10-Kúpna zmluva č.12/2010, V-1523/10-Kúpna zmluva č.6/2010, V-
2163/10-Kúpna zmluva č.10/2010, V-3148/10-Kúpna zmluva č.23/2010, V-933/09-Kúpna 
zmluva č.9/2009, V-761/10-Kúpna zmluva č.4/2010, V-1063/09- Kúpna zmluva č.S/2009, V-
495/09-Kúpna zmluva č.4/2009, V-934/09-Kúpna zmluva č.6/2009, V-664/09-Kúpna zmluva 
č.5/2009, V-494/09-Kúpna zmluva č.3/2009, V-4091/09- Kúpna zmluva č.48/2009, V-7257/08-
Zámenná zmluva č.62 
Rozhodnutie SK v Prešove č. X 69/201 O-Kr zo dňa 4.11.201 O, R-348/11-Žiadosť o zápis GP, 
V-4157/11-Kúpna zmluva č.12/2011, Z-789/12-Žiadosť o zápis GP do KN, Z-1533/12-
Žiadosť 

1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu : 25.07.2014 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10/38 

P. č. lO /Bod č. 9 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23 . 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 5092/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m\ L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dostojevského, 

Ministerstvu obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie priľahlého pozemku k pozemkom a stavbám v areáli vojenského 
objektu v správe Ministerstva obrany SR. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. ll. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 30. 12. 2013: 
VMČ č. 4 súhlasí za komerčnú cenu. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 527/2014 zo dňa 28. 4. 2014 bod č. 4, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 2. 7. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na 
www.stránke mesta v dňoch 6. 6. 2014 až 23. 6. 2014 predložená ako jediná, a to záujemcom 
Ministerstvom obrany SR, Agentúrou správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, IČO : 
30845572. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 4 850 € (62,18 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č . 68/20 14 zo dňa 29. 5. 20 14 vypracovaným Ing. Dušanom 
Kvaskomje stanovená vo výške 4 850 €. Jednotková cenaje 62,18 €/m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 4 850 €, t.j. 62,18 €/m2
. 

Navrhovaná cena komisiou: 4 850 € (62,18 €1m2
). 

Hl Prílohy: 
1011 Žiadosť zo dňa 31. 10. 2013 
10/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. ll. 2013 
l 0/3 Kópia mapy z GIS 
10/4 LV č. 3500 
l 0/5 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 17/2014 

F- MsÚ/SP-0111211 



MINISTERSTVO OBRANY SR 
Agentúra správy majetku 
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
IČO: ~O~~.rs-12 

MESTSKÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor správy majetku 
Jarkova 24 
080 Ol Prešov 

Váš list číslo/zo di1a 

·~ ...... -~~~ ·-· . 
' 

Naše číslo 
ASMdp V -24-31/20 13-0dSN 

Vec: Majetkoprávne vysporiadanie- žiadosť 

PRÍLOHA Čl 10/1 

Bratislava, --61 . október 2013 

"'; .. • : ~ 

L . .... .! 

. ' ..... ______ _j 
· r·. :: .- ·~r_J ':i ~ 

. ''"''·;... ! 

Vybavuje/if 
JUDr. Kaiferová/ 0960 515 753 
anna.kaiferova@mil.sk 

Ministerstvo obrany je správcom majetku štátu vojenského objektu 
na Dostojevského ulici v Prešove, ktorý je zapísaný na LV č. 3500 v k. ú. Prešov ako stavby 
so súpisným číslom 2744, 13435 a pozemky - parcely registra "C" č. 5092/1,5092/5, 5092/6, 
5092/7. 

Vo vojenskom objekte, ktorý je oplotený sa nachádza pozemok zastavaná plocha -
parc.č. 5092/2 o výmere 78 m2

, ktorý je vlastníctvom mesta Prešov. Ministerstvo obrany SR 
má záujem o majetkoprávne vysporiadanie tohto pozemku formou výkupu. 

Žiadame Vás, ·aby ste sa k nášmu návrhu na vysporiadanie vyjadrili. 

Prílohy: 
kópia geom.plánu č. 31688560-151108 
LV č. 3500 

'{ 

l 



PRÍLOHA č . ~0/2-

~""""""~-1 Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa : 

M/2013/16566 
č . z . 139246/201 3 

Vec 

Naše číslo : 

B/17633/2013 
ev . č . 144784/2013 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

lng .arch .Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 
27. 11.2013 

Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5092/2 k. ú. Prešov o výmere 
78 m2 /pril'ahlý pozemok k budove/ za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov 
v areáli v správe Ministerstva obrany SR, Dostojevského ulica v Prešove 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky,Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č . 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znen í Zmien a doplnkov 2012, schváleného 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6.5.2013, pozemok parc. č. KN-C 5092/2 
k.ú. Prešov, Dostojevského ulica v Prešove sa nachádza na ploche fun kčne určenej ako plocha 
občianskej vybavenosti na území Centrálnej mestskej zóny Prešov. 

2/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 5092/2 k. ú. Prešov nachádzajúci sa v dvorovej časti 
areálu v správe Ministerstva obrany SR na Dostojevského ulici v Prešove je pril'ahlým pozemkom 
k budove, a je to plocha nízkej zelene. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnoten í zámeru o d p o r ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 5092/2 k. ú. Prešov, 
o výmere 78 m2

, pril'ahlý pozemok k budove, plochu nízkej zelene, ktorý sa nachádza v dvoro
vej časti areálu na Dostojevského ulici v Prešove v správe Ministerstva obrany SR. 

S pozdravom R~E§'Jf~i;: f,.:i•l!ffd1:::§.®ll 
Mestsfq.J úrad 

SEKCiA STAVEBNÉHO úil~DU A URBAi~ST!KY 
080 o·J f:ll t";~;ov @ 

/ 1' /tri;, . 1/ /7' / ' 
/ 

/ 

Ing. Marián Ha re ar í k 
riaditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

·( 

\ 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51 )3100111 l Fax: +421(51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presev. sJ(.f~.presoV:sk 



508 7/ 4 7 

5092/1 

509 3/5 

;;ii výlučné vlastníctvo 
:!~ podielové spoluv lastníctvo 

N parcely E 

/ \ / parcely c 
''....-' vnútorná kresba 

!Al dôležité ulice a cesty 
~dôležité ulice a cesty 
G:7 významné ulice a námestia 
tJť1 u li ce a cesty 
:-· iné komunikácie a chodníky 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

ľR_\LO\-\A G. 10/4-
strana: 

Dátum: 04.02.2014 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 3500 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" (celkom parciel ........... ... L .. ) 
PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v (rrf] 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

RISTIKA K ZÚO EL 

5092/001 /0 
5092/005/0 
5092/006/0 
5092/007/0 

782 
254 

6 
261 

Výmera spolu: 1303 

Legenda: 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
I 6-Pozemok, na kt. je postavená nebyt. budova označ. sú p. čí s. 
IS-Pozemok, na ktorom je dvor 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- prís lušnosť k zastavanému územiu obce 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 

2744 
13435 
13435 

l-Intravilán 

NA PARCELE 

ČÍSLO 

5092/005/0 
5092/006/0 
5092/007/0 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

DRUH 

STAVBY 

20 
20 
20 

a miesto trvalého pobytu (síd lo) vlastn íka 

l Slovenská republika 
IČO/RČ : 

POPIS 

STAVBY 

Stavby 

Pôvodná budova VOP a VOS 
Novostavba budovy VOP a VOS 
Novostavba budovy VOP a VOS 

18 
I6 
16 
16 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 
2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, Bratislava, SR 
IČO/RČ: 30845572 . 

ČAS'Ť C. Í'ARCHY 

Bez zápisu 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasie laný v zmysle § 42 Vyhlášf...y č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášf...y č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 23.01.2014 10:43:20 

7484 
o 
o 
o 

4433 
4433 
4433 
4433 

(celkom stavieb .. ..... ...... ) .... ) 

INÝ 

ÚDAJ 

LV 

PARCELY 

3500 
3500 
3500 

L.M. 

3500 
3500 
3500 

(celkom vlastníkov .... .. ........ :L.) 

Podiel 

!ll 

O/O 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



9 Zápis č; l 7/2014 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj - Uznesenie č. 527/2014 bod 4 z XLIX. 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 2. 7. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozemku: 

PRliOHA ~ . 10/5 

Strana 

riadneho 111 

- parc. č . KNC 5092/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 78 m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul. Dostojevského, 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č . 527/2014 bod 4 zo dňa 28. 4. 2014, 
vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 6. 6. 2014 
až 23 . 6. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 4 850 € 

Záujemca: Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
IČO: 30845572 

Ponúknutá cena: 4 850 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého 
· posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu Ministerstva 

obrany SR, Agentúra správý majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
IČO: 30845572, vo výške 4 850 €. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 2. 7. 2014 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 11/38 

P. č. ll /Bod č. 10 - Výpis z uznesenia č. 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 5686/3, zast. plocha o výmere 158 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Protifašistických bojovníkov, 
MUDr. Karolovi Gurskému, Protifašistických bojovníkov 5, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj predmetného pozemku za účelom jeho dodatočného majetkovoprávneho usporiadania, 
keďže je užívaný ako plocha obytnej zelene k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2012: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 15. 3. 2013: 
VMČ č. 4 súhlasí s odpredajom za komerčnú cenu. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 50112014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 17, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 6. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na 
www.stránke mesta v dňoch 22. 5. 2014 až 6. 6. 2014 predložená ako jediná, a to záujemcom MUDr. 
Karolom Gurským, Protifašistických bojovníkov 5, 080 Ol Prešov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 8 51 O € (53,86 €1m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 52/2014 zo dňa 14.5.2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje stanovená vo výške 8 500 €. Jednotková cena je 53,80 €1m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 8 510 €, t.j . 53,86 €/m2
. 

Navrhovaná cena komisiou: 8 510 € (53,80 €1m2
). 

Hl Prílohy: 
1111 Žiadosť zo dňa 27. ll. 2012 
1112 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12. 2012 
11 /3 Kópia z kat. mapy 
1114 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 8/2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



__ , 
.~ 

MESTO PREŠOV PRÍLOHA Q.11/1 
Mestskf• úrad v Prešove, Hlavná .ul. č. 73, 080 Ol 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

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

Meno, priezvisko/obchodný názov: .. /1..0:.J!./::: .. ;·:/sf:.t.9..?:. ....... !!:./!f.:.f.!.~ ............................................. .. 
Dátum n~rod,enia 1 IČO: ... : .............. ,~ ~. ·. . ? fiO'/i;:::.if/'Jl7c(i/ľ/;""jj'o'Jo'j/):j/f:éJP''Jf'?/ľEsd l / 
Adresa trvaleho pobytu l s1dlo spolocnost1 ............ ; ......... e. ............ z ............................................... ,. ........... .. 
C~' l l fi' h k ktu ~· d l' !)C( -rs- ks- !ff :I IS o te e onne o onta Zla ate a: ................... : .. ; ........................ .. 

e-1nailová adresa: ................................................................................ .. 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všeth.jch navrhovateľov ako aj ich 

vzájonmý vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predai/kúpu pozemku* 

. . . . f!G071ŕ,;-j(5!7C!t/cl/ EtVOt//c/lwp F /'~'-ov 
Pozen1ok sa nachadza na uhel ............ c; ................. ;·" ........... , ............... , ..................................... J-................... .. 
Katastrálne úzen1ie: ............... I.:.(.Z§;.f!..9.f!., ....................................................................................................... . 
~. . íc:_Jv E ,!féi':f'6j3 & v~' t!E,AE /.JrYtrr 'Z..-Cisl o parcely ........ .. .{; .. ,; .................................................. , ................................................................................ . 

Účel žiadosti: ....... f).r?.:P...!t.t:!!.f.l-± ......... !1f.!. .. E.!!.~.tf.!.:~t..ť..!.:::. ..... ?!.!!.:.:~!t.!..!:i.S!...f.:. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e.. .9. .. ~. r:J. .!ff!...~ .k.{!. f.. f. .f.!.. E. ť... t. !:: .. ~. ť.(!. ... ~'!. .$.!:.!!. [" -~ ... t:. :t. ~ ~.0. .. ':;.!·::.f.. (.C/0/q)=J 

jC'- -z-Eé..EZ/vtt/J? #u;-iv !/O f./tfsr..IJc_n~ -s.e -isJc -1- /G -z- ur..\./?L.zJ!..rlc-Jfh'!u/0 
lf- o Tfé ŕ5t:Jt/ /...G"lf)(o UV rl./~ . .. 

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 spracovaním osobných údajov v rozsahu, y _:)kom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, _ resp. po dobu 

platnosti zmluvy uza':retej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolát; iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený . 

~ ~ /-J · 91· tol/V V Presove dňa ... .. . .. .. .. .... . . . . . . . · ............. ./~ ............ . 
podpri nav;h1ateľa 

Príloha: 
V kópiaLV 

./- grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

'[ 

\ * ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/1/1 



Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

1 r:v' ,"} 

PRÍLOHA ~ . 11)2. 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

M/2012/18638 
č.z.124004/2012 

B/19130/2012 
ev . č . 125871/2012 

lng.arch. Jacová 
~ 051/31 oo 273 

18.12.2012 

VEC -ff 
Odpredaj pozemku parc. č. KN-E 1065/6 k. ú. Prešov s výmerou 158m2 na ul. Protifašistických 
bojovníkov v Prešove MUDr. Karolovi Gurskému, bytom Protifašistických bojovníkov 5 
v Prešove za účelom dodatočného majetkoprávneho usporiadania pozemku 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 
ods.2 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov ako Oigán územného plánovania dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Pod l'a platného územného plánu mesta Prešov - zmeny a doplnky 201 O, schváleného 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 25/2011 dňa 30.3.2011, pozemok parc. č. KN-E 1065/6 
k.ú .Prešov na ul. Protifašistických bojovníkov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná 
plocha bytových domov. 

2/ V súčasnosti pozemok parc. čY2-KN-E 1065/6 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha obytnej 
zelene rodinného domu parc. č. KN-C 5702/1 k~ · ú . Prešov a je gplotený. 

3/ Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov po 
posúdení žiadosti MUDr. Karola Gurského, bytom ul. Protifašistických bojovníkov 5 v Prešove 
od p o r ú č a odpredat' pozemok parc*č. KN-E 1065/6 k.ú. Prešov s výmerou 158 m2 na ul. 
Protifašistických bojovníkov v Prešove za účelom dodatočného majetkoprávneho usporiada
nia pozemku. 

S pozdravom 

~ f:_lv E 1 V 0 5' / C /C. fO ;u:;J W P /CJ té?@ .fi 

f'l-e ce-ef c:"· ;c;vc 5G'PCj3 

'l 
\ 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@preS_?Y.sl~)l~MW.presovcsk 
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Gisplan mesta Prešov, Miestopis: (c) Gista s.r.o., Ulice: (c) Gista s.r.o., Kataster: (c) UGKK SR, jun 2013 (nesluzi na pravne ukony) 
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9 Zápis č. 8/20 14 z vyhodnotenia ponúk 
Strana 

Priamy predaj - Uznesenie č. 501/2014 bod 17 z XLVI. riadneho 1/1 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 18. 6. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozemku: 

parc. č. KNC 5686/3 zastavaná plocha o výmere 158 m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 

Ul. Protifašistických bojovníkov, 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 501/2014 bod 17 zo dňa 20. 2. 2014, 
vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 22. 5. 2014 
až 6. 6. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 8 500 € 

Záujemca: MUDr. Karol Gurský, Protifašistických bojovníkov 5, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: 8 510 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého 
posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu MUDr. Karola 
Gurskébo, Protifašistických bojovníkov 5, 080 Ol Prešov, vo výške 8 510 €. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

JUDr. Katarína Juricová 

............ ········a .. f ······ 
. ::;jV~· · ············ 
H O • • ..f-~0~0000000 0 000 0 00000 

Ing. Miroslav Hudák 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 18. 6. 2014 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 12138 

P. č. 12 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 26001137, zast. plocha o výmere 70 m2

, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita 
Ul. Švábska, 
spoločnosti SPRA VBYTKOMFORT, a. s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 
31718523. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj predmetného pozemku za účelom výstavby objektu na akumulačné nádrže potrebné pre 
kogeneračnú jednotku v prevádzke žiadateľa. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3. 7. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko VMČ č. 5 zo dňa 2. 9. 2013: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s odpredajom. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 501 12014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 20, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce kjeho naplneniu a dňa 18. 6. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na 
www.stránke mesta v dňoch 26. 5. 2014 až 13. 6. 2014 predložená ako jediná, a to záujemcom 
SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO : 31718523. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia neprijala uznesenie. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 5712014 zo dňa 19. 5. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje stanovená vo výške 3 260 €. Jednotková cena je 46,57 €1m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 3 300 €, t.j. 47,14 €1m2
. 

Hl Prílohy: 
1211 Žiadosť zo dňa 12. 6. 2013 
1212 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 3. 7. 2013 
1213 GP č. 31688560-32113 
1214 Grafické znázornenie 
1215 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 1112014 

F - MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV 11 o Mesrský úrad v Prešove 

Číslo spisu: l 
Došlo: Znak a lehota 

í 2 -06- 2013 uložen ia: 

Celkom : l Vybavuje: 

' '0/L_ ~-·~ 

Evidenčné čislo došl_:i p~š:~~ {!J!} 6v<',1 

--~ 

?R\LDHA ~. 12}1 ~· 

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

Ziadosť o kúpu pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: SPRA VBYTKOMFORT, a. s. Prešov 
Dátum narodenia l IČO: 31718523 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Volgogradská č. 88, 080 Ol Prešov 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: Ing. Banduričová Natália, riaditel'ka a. s., 051 l 7567750 

e-mailová adresa: natalia. banduricova@spravbytkomfort.sk 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadame o kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici: Švábska pri kotolni ŠVK2 v Prešove 

Katastrálne územie: Solivar 

Číslo parcely: KN C 2600/1 

Účel žiadosti: Obraciame sa na Vás o odkúpenie časti pozemku o rozmere 7 x lOm a výmere 70m2 na 

parcele KN C 2600/1 o výmere 30092 m2 z dôvodu výstavby objektu pre akumulačné nádrže potrebné pre 

kogeneračnú jednotku. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 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 odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 11.6.2013 

Priloha: 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
spracovaný návrh geometrického plánu 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/1/1 

podpis navrhovateľa 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list č ís l o l zo dňa : 

M/9863/2 O 13 
25. 06. 2013 

Naše číslo : 

B/1 0054/2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

Ing . arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

03. 07.2013 

Vec: Sídlisko Šváby- pozemok parc. č. 2600/137 k.ú. Solivar, Švábska ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č . 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. d/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 
časti pozemku parc. č . KN-C 2600/1 k.ú. Solivar (pozemku parc. č . KN-C 2600/137 k.ú. Solivar 
podl'a predloženého návrhu geometrického plánu) pre spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov. 

S pozdravom 

l
. M·~H,~k 
ng. ~nan arcan 

(iaditel' 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)310011 1 l Fax: +421(51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



VYKAZ VY MER 
Doterajši stav Zmeny 

Cislo 
Vymero 

IA 
Druh k od 

Parcely Diel parcele m' parcely m' pozemku 
čl sl o či s lo 

LV PK KN ho m' 

Slov róvny je loloiny s regislro C KN 

2065 260011 3 0092 zosl.pl. 

spolu: 3 0092 

Legenda: kód spôsobu vyuilvonio pozemku - IB - pozemok, no ktorom je dvor 

d 
2600/1 

_PElLOH A Č . 12.b 

Novy stav 

Vlast nik 
Cislo Vy mera Druh uiivotel 

parcely pozemku todresol 
ho m' kód 

2600/l 3 0022 zosl.pl. doterajši 

IB 
2600/137 70 zost.pl. SPRAVBYTKOMFORT,o.s, 

IB Prešov 

3 0092 

Geometricky plón je podkladom no próvne úkony, keď údaje doterajšieho stavu vykozu vymer sú zhodné s údajmi plotnych vypisov z katastro nehnutelnosti 

Vy hot o vit el Kroj Okres Obec 
Prešov sky Prešov Prešov 

Progres GEO, s.r.o. Kol. 
Solivar 

čislo 
31688560 - 32/ 13 

Mopovy 
Prešov 4-5/34 

Masarykova 16 územie plánu list č . 

Prešov GEOMETRICKÝ "" oddelenie pozemku porc.č. 2600/137 PLAN na 
I ČO 31688560 

.. 
Vyhotovil Aut orizočne overil Úradne overil 

Meno: 

Dňo: l Meno: Dňo: l Meno: Dňo: l čislo: 
11.06.2013 Ing. Jozef Klučior 11.06.2013 Ing. Jozef Kl uč iar 

Nové hranice boli v prirode označené Náležitos!omi o presnos!ou zodpovedá predpisom Úradne overené podfo § 9 zákono NR SR č. 215/1995 
klincom Z.z. o geodézii o kartografii 

Záznam podrobného merania tmeročsky náčrtl č. 

3027 

Súroch:lice bodov oznočenych čislomi o ostatné meračské 
Pečiot ko o podpis Peč io! ko o podpis údaje sú uloiené vo vseobecnej dokumentácii 
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Zápis č. 11/2014 z vyhodnotenia ponúk 8 Strana 

Priamy predaj - Uznesenie č. 50112014 bod 20 z XLVI. riadneho 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 18. 6. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozemku: 

parc. č. KNC 2600/ 137, zastavaná plocha o výmere 70m2
, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 

lokalita Ul. Švábska, 

111 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 501/2014 bod 20 zo dňa 20. 2. 2014, 
vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 26. 5. 2014 
až 13. 6. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 3 260 € 

Záujemca: Spravbytkomfort, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 31718523 

Ponúknutá cena: 3 300 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého 
posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu Spravbytkomfortu, 
a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 31718523, vo výške 
3 300 €. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

JUDr. Katarína Juricová 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 18. 6. 2014 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 13/38 

P. č. 13 /Bod č . 12 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva pozemky: 
- parc. č . KNC 2975/7, zastavaná plocha o výmere 96m2

, 

- parc. č. KNC 2975/8, záhrada o výmere 132 m2
, 

-parc. č. KNC 2975/9, zastavaná plocha o výmere 18m2
, 

spolu o výmere 246 mZ, ktoré boli vytvorené GP č. 2/2013 zo dňa 16. 9. 2013 , vyhotoveným 
GEODET- Ing. Andrej Lelko, Soľná 3, 080 05 Prešov, overeným Správou katastra Prešov dňa 
30. 9. 2013 , LV č . 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Janáčkova, 

Ing. Františkovi Girmalovi a manž. Ing. Márii Girmalovej, rod. Bernátovej, Janáčkova l, 
080 OS Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia ako spoluvlastníci susedných pozemkov parc. č . KNC 2985/3, 2985/1 O a 2985111 
požiadali o zosúladenie právneho stavu so stavom skutkovým, keďže až po vypracovaní GP zistili, 
že uvedené pozemky, ktoré odkúpili už oplotené, sú sčasti vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3. 12. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. S zo dňa 7. 2. 2013: 
VMČ č. 5 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č . 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 bod č. 9, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 6. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na 
www.stránke mesta v dňoch 26. 5. 2014 až 13. 6. 2014 predložená ako jediná, a to záujemcom Ing. 
Františkom Girmalom s manž. Máriou, rod. Bernátovou, Janáčkova l , 080 05 Prešov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemkov za cenu ll Ol l € (44,76 €/m2

) s podmienkou zaplatenia 
náhrady za ich užívanie za obdobie dvoch rokov spätne. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 58/2014 zo dňa 20.5.2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje stanovená vo výške ll 000 €. Jednotková cena je 44,72 €/m . 
Záujemca ponúkol cenu vo výške ll Ol l €, t.j. 44,76 €/m2

• 

Navrhovaná cena komisiou: ll 011 € (44,76 €/m2
) s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutých pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
13/1 Žiadosť zo dňa 25. 10. 2013 
13/2 Stanovisko OHAMaÚP zo di1a 3. 12. 2013 
13/3 GP č. 2/2013 
13/4 Kópia z kat. mapy 
13/5 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 16/2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

8 

/'"! 
' ' 

Mestský úrad v Prešove _ .......... _____ _ 
Čfslo ~Spisu: HElgistr. značka: 

Do tlo: 
2 5 -10- 2013 

Zr.ak a lehota 
t;k•ženia: 

sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Prílohy: - -- 1 Vybavuje: 

~é čfslo došlej pošty: 
~-------··..ll!."'-+'~~~ ................ 

Žiadost' o predaj pozemku 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'ov): 

Meno, priezvisko : Ing. František Girmala 
Dátum narodenia: 
Adresa trvalého pobytu: Janáčkova 7027/1 , 080 05 Prešov- Solivar 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 7733 878, 0905851345 
e-mailová adresa: girmala@gmail.com 

Meno, priezvisko: Ing.Mária Girmalová 
Dátum narodenia: 
Adresa trvalého pobytu: Janáčkova 702711, 080 05 Prešov- Solivar 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 7733 878, 0948888259 
e-mailová adresa: girmalova@gmail.com 

Týmto žiadajú o predaj pozemku 

Pozemok sa nachádza na ulici: Janáčkova 

Katastrálne územie: Solivar 

Číslo parcely: 2975/7, 2975/8, 2975/9 v zmysle GP 2/2013, overený správou katastra Prešov, 
č .j . G1 - 1413/2013, ktoré vznikli z parcely 297511, ktorá je vo vlastníctve mesta 

Účel žiadosti : Zosúladenie skutkového a právneho stavu, ktoré boli zistené pri vypracovaní geometrického 
plánu 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 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 22.10.2013 

Príloha: 
- kópiu geometrického plánu 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list č íslo l zo dňa : 

M/16769/20 13 
25. 11 . 2013 

Naše číslo : 

B/17827/2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

03. 12. 2013 

Vec: Pozemky parc. č. KN-C 2975/7, 2975/8 a 2975/9 k.ú. Solivar, Janáčkova ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemkov 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znenf neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. d/ zákona č . 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znenf neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Podl'a platného územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupitel'stvom 
v Prešove uznesením č . 369/2013 dňa 6. 5. 2013, sú pozemky parc. č. KN-C 2975/7, 2975/8 
a 2975/9 k.ú. Solivar súčasťou funkčnej plochy určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú 
platí regulatív RL B.1 . 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 
pozemkov parc. č . KN-C 2975/7, 2975/8 a 2975/9 k. ú. Solivar pre žiadatel'ov Ing. Girmalu a Ing. 
Girmalovú, Janáčkova 1, Prešov. 

S pozdravom 

r. 

c ~r; f / :Jl:! 
/ '' f/t? . / / / 

i /Jng. Mari( n Harč rík 
(/ 

riaditel' 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51)3 1001 11 l Fax: +421(51)7733665 1 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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PR\ LO HA 

Zápis č. 16/2014 z vyhodnotenia ponúk s 
Priamy predaj - Uznesenie č. 514/2014 bod 9 z XL VIII. riadneho 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 18. 6. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
nJDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozemkov: 

. iô/5 

Strana 

1/1 

parc. č. KNC 2975/7, zastavaná plocha o výmere 96m2
, parc. č. KNC 2975/8, záhrada o 

výmere 132m2
, parc. č. KNC 2975/9, zastavaná plocha o výmere 18m2

, spolu o výmere 
246m2

, ktoré boli vytvorené GP č. 2/2013 zo dňa 16. 9. 2013 vyhotoveným GEODET
Ing. Andrej Lelko, Soľná 3, 080 05 Prešov, overeným dňa 30. 9. 2013 Správou katastra 
Prešov, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Janáčkova, 

.s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutých pozemkov za obdobie dvoch rokov 
spätne, spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 514/2014 bod 9 zo dňa 
7. 4. 2014, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 
26. 5. 2014 až 13. 6. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: ll 000 € 

Záujemca: Ing. František Girmala a manž. Mária rod. Bernátová, Janáčkova l, 080 05 Prešov 

Ponúknutá cena: ll 011 € 

- Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého 
posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu Ing. Františka 
Girmal~ a manž. Márii rod. Bernátovej, Janáčkov'.l l, 080 OS Prešov , vo 
výške ll O ll €. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

nJDr. Katarína Juricová 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 18. 6. 2014 

·( 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 14/38 

P. č. 14 /Bod č. 7 - Výpis z uznesenia č. 9/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 8/2014 zo dňa 18. 6. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 1396/86, ostatná plocha o výmere 180m2

, vytvorený GP č. 306/2013 zo dňa 
12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
z pozemku parc. č. KNC 1396/8, ostatná plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita medzi Ul. 
Murárskou a Ul. K Starej tehelni, 
Ing. Alexandrovi Ducárovi, Murárska 10, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 bol schválený zámer predaja uvedenej nehnuteľnosti 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

C l Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže zverejnených v dňoch 29. 4. 2014- 14. 5. 2014 
ponuky (návrhy) predložili dvaja záujemcovia, a to: Ing. Alexander Ducár, Murárska 10, 080 Ol 
Prešov a SZZ Základná organizácia 36-1 VÚKOV- PO, Federátov 12, 080 Ol Prešov. 
Komisia pre vyhodnocovanie ponúk dňa 21. 5. 2014 predložené návrhy vyhodnotila 
a s prihliadnutím na splnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže odporúča prijať ponuku Ing. 
Alexandra Ducára, Murárska 10, 080 Ol Prešov, ktorý splnil všetky podmienky vyhlásenej 
obchodnej verejnej súťaže. 
OMM na základe tejto skutočnosti odporúča odpredať uvedenú nehnuteľnosť Ing. Alexandrovi 
Ducárovi, Murárska 10, 080 Ol Prešov. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 4 120 € (22,89 €1m\ 

El Cena: 
Najvyššia cena ponúknutá v rámci obchodnej verejnej sút'aže: 4 120 € (22,89 €/m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: 4 120 € (22,89 €/m2
). 

FI Príloha: 
1411-2 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 14/2014 

F- MsÚ/SP-01/1211 



s Zápis č. 14/2014 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž Uznesenie č . 514/2014 -

Mesto Prešov z XL VIII. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 21. 5 .2014 komisia v zložení : MUDr. Karol Kyslan, PhD. 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

(... 
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bod 2 1/1 

vyhodnotila ponuky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta 
Prešov, ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 514/2014 bod 2 zo dňa 7. 4. 2014 a vyhlásená na 
úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 29. 4. 2014 až 
14. 5. 2014, a to: 

- pozemku parc. č. KNC 1396/86, ostatná plocha o výmere 180 m2
, vytvoreného GP 

č. 306/2013 zo dňa 12.12.2013 vyhotoveného GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 
3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8, ostatná plocha, LV č . 

6492, k. ú. Prešov, lokalita medzi Ul. Murárskou a Ul. K Starej tehelni. 

Zistenie komisie: Ponuky predložili dvaja záujemcovia (viď príloha). 

Rozhodnutie komisie : Na základe vyhodnotenia ponúk (viď príloha) komisia odporúča prijať 
návrh záujemcu Ing. Alexandra Ducára, Murárska 10, 080 Ol Prešov, 
ktorý ponúkol cenu- 4 120 €. 

MUDr. Karol Kyslan PhD. 

Ing. Juraj Basala 

JUDr. Katarína Juricová 

Ing. Miroslav Hudák 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 22. 5. 2014 

·( 
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', 
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Uchádzač - identifikačné údaje 

SZZ Základná organizácia 36-1 
VÚKOV-PO, Federátov 12, 
080 O l Prešov 
Ing. Alexander Ducár 
Murárska l O, 080 O l Prešov 

- --~ 

l. Doklad 2. Doklad o 
potvrdzujúci solventnosti vo 
identifikačné výške navrhovanej 
údaje kúpnej ceny 

áno me 

áno áno 

Príloha k zápisu č. 14/2014 

3. Doklad o 
zložení 4. Návrh 5. Ponúknutá 
zábezpeky kúpnej zmluvy cena 

me me me 

áno áno 4 120 € 

Poznámka 

nesplnil 

splnil 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 15/38 

P. č. 15 /Bod č. 13 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dľí.a 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
- stavbu nachádzajúcu sa na Ul. Švábskej 26/ A, s. č. ll 068, umiestnenú na pozemku parc. č. KNC 

2861119, LV č . 2065, k. ú. Solivar, 
-pozemok parc. č. KNC 2861119, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287m2

, LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, 
na základe obchodnej verejnej súťaže Ing. Markovi Jakubovi - RINK, Švábska 28, 080 OS 
Prešov, IČO: 30651999. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ č. 50112014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č . 21 bol schválený zámer predaja uvedených 
nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej súťaže. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže zverejnených v dňoch 12. 3. 2014 - 31. 3. 2014 
ponuky (návrhy) predložili traja záujemcovia, a to: Ing. Marko Jakub- RINK, Švábska 28, 080 05 
Prešov, Mgr. Matej Kapraľ, Štefánikova 13, 080 Ol Prešov a spoločnosť KOMFOS Prešov, s.r.o. , 
Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice. Komisia pre vyhodnocovanie ponúk dňa 8. 4. 2014 predložené 
návrhy vyhodnotila a odporučila výsledky obchodnej súťaže prerokovať v komisii MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta. Na základe jej stanoviska zo dňa 18. 6. 2014, ktorým 
odporučila postupovať na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže (s neprihliadnutím na 
ponuku súťažiaceho, ktorý nesplnil súťažné podmienky) v zmysle bodu č. 8 súťažných 

podmienok, OMM vyzvalo doterajšieho nájomcu na vyjadrenie, či si uplatňuje právo odkúpiť 
predmetné nehnuteľnosti za najvyššiu cenu ponúknutú v rámci obchodnej verejnej súťaže, t.j. za 
cenu 55 000 EUR. Listom zo dňa 7. 7. 2014 (v prílohe) si doterajší nájomca toto právo uplatnil. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti OMM navrhuje predať predmetné nehnuteľnosti Ing. Markovi 
Jakubovi- RINK, Švábska 28, 080 05 Prešov, IČO: 30651999. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča predaj stavby a pozemku za cenu 55 000 €- doterajšiemu nájomcovi. 

El Cena: 
Najvyššia cena ponúknutá v rámci obchodnej verejnej súťaže: 55 000 €. 
Navrhovaná cena komisiou: 55 000 €. 

FI Prílohy: 
15/1 Popis nehnuteľností s grafickou a obrazovou časťou 
1512-2 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 5/2014 
15/3 Dorovnanie kúpnej ceny zo dňa 7. 7. 2014 
15/4-2 Návrh kúpnej zmluvy 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Predmet odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena k 
31.08.2014 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a obmedzen 

Samostatne stojaci objekt- Espresso Šváby, s. č. 11068, umiestnený na pozemku parc. č. 

KNC 2861/19 a pozemok zastavaný stavbou parc. č. KNC 2861/19 o výmere 287m2
, 

zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2065, k. ú. Solivar 

11068 2861/19 

Šváby 

51 835,29 € 

45 701,96 € 

PREŠOV REAL, s. r. o. 

Objekt bol nadobudnutý na základe rozhodnutia súdu a zaradený do majetku mesta 
Prešov v roku 2008. V súčasnosti je prenajatý na reštauračné účely. Je to jednopodlažná 

budova, energeticky náročná . 

Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú na 5 rokov, t. j . do 30.6.2015. 

51 835,29 € (cena v zmysle znaleckého posudku z roku 2007) Trhová cena: 

VMČ č. 5 nesúhlasí so zámerom predaja 

Správca nemá výhrady voči predaju objektu nájomcovi 

Stanovisko VMČ 5: 

Stanovisko správcu: 

-u ~~~~~70 ·' 5 
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8 Zápis č. 5/2014 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž Uznesenie č. 501/2014 -

Mesto Prešov zo XL VI. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove 

Dňa 8. 4. 2014 komisia v zložení: MUDr. Karol Kyslan, PhD. 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 

Strana 

bod 21 1/1 

vyhodnotila ponuky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta 
Prešov, ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 501/2014 zo dňa 20.2.2014, bod 21 a vyhlásená na 
úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v d11och 12. 3. 2014 až 31. 3. 2014, 
a to: 
- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/A, s. č. 11068, umiestnenej .Ja pozemku 

parc. č. KNC 2861/19, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
- pozemku zastavaného stavbou parc. č. KNC 2861/19, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 287m2
, LV č. 2065, k. ú. Solivar. 

Zistenie komisie: Ponuky predložili traja záujemcovia (viď príloha) . . 

Rozhodnutie komisie: 

MUDr. Karol Kyslan, PhD. 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

JUDr. Katarína Juricová 

V Prešove dňa 8. 4. 2014 

Na základe vyhodnotenia ponúk (viď príloha) komisia odporúča výsledky 
obchodnej verejnej súťaže prerokovať v Komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta. 
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P.č. Uchádzač- identifikačné Doklad Doklad 
údaje potvrdzujúci o solventnosti 

identifikačné vo výške 
údaje navrhovanej 

kúpnej ceny 
l. Ing. Marko Jakub- RINK ' 

Švábska 28 
080 05 Prešov áno áno 
IČO: 30 651 999 

2. Mgr. Matej Kapraľ 
Štefánikova 13 
080 O l Prešov áno me 

' 
' 

3. KOMFOS Prešov, s.r.o. 
Ľubochnianska 2 
080 06 Ľubotice 
IČO: 36 454 184 áno áno 

-------- --·--- · · - --

Doklad Návrh kúpnej 
o zložení zmluvy 
zábezpeky 

áno áno 

áno áno 

áno áno 

Príloha l{ zápisu č. 5/2014 

Stanovená Ponúknutá cena 
minimálna 
cena 

51 800 EUR 53 000 EUR 

51 800 EUR 103 321,86 EUR 

51 800 EUR 55 000 EUR 

Poznámka 

splnil 

nesplnil 

splnil 
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1Yi.ES'f6 r~~,~0\1 Mestský úrad v Prešove a 

Čfslo spisu: """~] 11epls~~-an_ka...,: -----1 
· · Znak a lehota 

Ing. Marko Jakub- RJNK, Švábska~8, 080 05 P-rešov 
Došlo: - 7 -07- 2iJVt 

PrOohy: 

Evidenčné čfslo došlej pošty: 

Mestský úrad v Prešove 

Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mestského majetku 

Jarkova 24 

Vec 

Dorovnanie kúpnej ceny 

Odpovedám na výzvu, ktorá mi bola zaslaná ako účastníkovi obchodnej verejnej súťaže vyhlásená mesto Prešov 

na predaj nasledovných nehnuteľností: 

stavby nachádzajúcej sa na UL. Švábskej 26/A, s. č. 11068, umiestnenej na pozemku par. Č.2861119 , 
L V č. 2065, k. ú. Solivar 

pozemku zastavaného stavbou par. č. KNC 2861119, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287m2, 
L V č. 2065, k. ú . Solivar 

Uplatňujem si právo odkúpit' predmetné nehnutel'nosti za najvyššiu cenu ponúknutú v rámci 
tejto obchodnej verejnej sút'aže, t.j. za cenu 55 000 EUR. 

S úctou Ing. Macko l•kub ľ 

uloženia: 

l 
! 
\ 



Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami 

PREDÁVAJÚCI: Mesto Prešov, zastúpené JUDr. Pavlom Hagyarim, 
primátorom mesta, 
Hlavná 73 , 080 Ol Prešov 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 

Bank. spoj .: č. ú. 400854927417500 
ČSOB, a.s., pobočka Prešov 
VS: 

(ďalej len "predávajúci") 

a 

KUPUJÚCI: 
Obchodné meno: 
Adresa miesta podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
(ďalej len kupujúci) 

Ing.Marko Jakub 
Ing.Marko Jakub- Rink 
Švábska 38 
30651999 
1032339330 
ČSOB,a.s . , pobočka Prešov 
0313304603/7500 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovných nehnuteľností: 

PR.íLO~A t. 15/lt-1 

- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/A, s. č. 11068, umiestnenej na pozemku 
parc. č. KNC 2861/19, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 

- pozemku zastavaného stavbou parc. č. KNC 2861/19, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 287 m2

, L V č. 2065, k. ú. Solivar ( d'alej len "nehnuteľnosti" alebo "prevádzané 
nehnuteľnosti") , na ktorých predaj dňa 12.03 .2014 vyhlásil obchodnú verejnú súťaž. 

1.2. Predávajúci predáva nehnuteľnosti špecifikované v bode 1.1 tohto článku kupujúcemu, ktorý 
tieto do svojho vlastníctva kupuje. 

Článok II. 
KÚPNA CENA 

2.1. Kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti je 53 000,- EUR (slovom: pädesiattritisíc eur). 
2.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu po odpočítaní zábezpeky zaplatenej v zmysle 
podmienok obchodnej verejnej súťaže pred podaním zmluvy s návrhom na vklad do katastra 
nehnuteľností v Prešove, najneskôr do jedného mesiaca od uzavretia tejto zmluvy, inak má 
predávajúci právo od zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastanú doručením 
písomného oznámenia predávajúceho o využití tohto práva, týmto okamihom zmluva zaniká. 



PRÍlOHA {. ~S}lt- 2. 

Článok lll. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

3.1 Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľností je mu dobre známy a že nehnuteľnosti v tomto 
stave kupuje. 

3.2 Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o právnych prekážkach brániacich prevodu 
vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam. 

3.3 Návrh na vklad vlastníckeho práva podá predávajúci po nadobudnutí účinnosti kúpnej 
zmluvy, do 5 dní od obdržania kúpnej ceny za prevádzané nehnuteľnosti na účet 

predávajúceho. 

Článok IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastníctvo k predávaným nehnuteľnostiam so všetkými 
právami a povinnosťami nadobudne kupujúci , na ktorého k týmto nehnuteľnostiam prechádza 

vlastníckeho právo dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do 
katastra nehnuteľností. Do tejto doby sú zmluvné strany viazané svojimi zmluvnými 
prejavmi. 

4.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Právne účinky 
kúpna zmluva nadobudne dňom, keď Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor rozhodne 
o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v prospech kupujúceho. 

4.3. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. 

4.4. Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán a 
to výhradne formou písomných dodatkov. 

4.5. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

4.6. Táto zmluva bola vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia sú určené 
pre Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor 2 vyhotovenia obdrží predávajúci a l vyhotovenie 

kupujúci. 

4.7 . Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, ich prejavy sú dostatočne určité a 
zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu túto 
zmluvu vlastnoručne podpísali. 

V Prešove .... .. ..................... .. 

PREDÁVAJÚCI: 

Mesto Prešov 
zast. JUDr. Pavlom Hagyarim 
primátorom mesta 

V Prešove .... .. .. .. ...... .. 

KUPUJÚCI: 

,/ 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 16/3 8 

P. č. 16 /Bod č. 14 - Výpis z uznesenia č. 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNE 1143/9, orná pôda o výmere 241 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č . KNC 15433/2, záhrada o výmere 241 m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Záujemca požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je vlastníkom vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 

predmetný pozemok je vnútri oplotenia a je ním dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 25. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. 5. 2014: 
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením pozemku na Jelenej ulici za cenu znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za jeho užívanie za obdobie dvoch 
rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou 

zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
16/1 Žiadosť zo dňa 13. 3. 2014 
16/2 Stanovisko OHAMaÚP 
16/3 Kópia mapy z GIS v súbore "E" 
16/4 Kópia mapy z GIS v súbore "C'' 
16/5 LV č. 3421 

F- MsÚ/SP-0111211 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol .. 

........... _ ..... ___ ... _~ 

Mestský úrad v Prešove 

~~šov Mestský úrad v Prešove l 9 
sekcia majetková a ékonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 ~ ei~lo spisu; l Regisll. značka : 
080 Ol Prešov r Znak a lehota 

O oš lo: .13 -03- '2014 uioženia; 

Prnany: l VybaYuje: r 

Evid enčné číslo došiej pošty: ,jf!f:jJ 2 l .2{}/lj 
l Z~adosť o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 
, . < 

Meno, priezvisko/obchodný názov: V Lf.1-D l MtJh ... -~kN~.~.t.~ ..... ~ .......... ; ...................................... . 
. Dátum narod,enia l IČO: ···:"'"'; ......... ~.--- ~:;~: · ····fi()T._(/;'fr)"&{/""JJ"-'gf/J"7(l,": . ~ O'J.'{j""ij"""; ... ~ ........ m ....... ' 

Adresa trvaleho pobytu l sidlo spolocno. t.- ·~~:·:""'n:-..:_: -,-,.. _'(J ....... .. J ... ~ ... ( .................... 1.......................... . 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .. · · ~~ ............. __ -: ............. .. 

.l _ .. 

e-maiiová ::;.: • ..:;;a: .................. - ---
. v -· 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomriý vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) ,. 

Týmto žiadam/žiadajú o .~/l{Úpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici;_.:J..g./~~.J.~~ ... lf..f. .... : ...................................... : ................. · .............. ~ ..... . 
Katastrálne územie: ... T~;~~9..Y. ................. ~ ............................................................................................... . 
Číslo parcely: ... W...~ ..... 1.1..J.!? .. /tfJ. ....................................... _ .................................................................... . 
Účel žiadosti: .... d.r;d,q:f:J?..~ťJ..~=····Y..y.ff,2..r..?..0:f:?I.9..~ .. ~.~ .... !:!J.0/~-f..5_q.V.. ........................ · 

V zmysl~ zákona č. 4i8/2002 Z. z. o ochrane osobných .. úd~jov ~ platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu . Prešov so spracovaním ·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 odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. · 

V Prešo~e dňa . .I.@. ~ .. 8..:: .. !:-0 1~ 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

-, kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

....... ~~· 
podpis navrhovateľa 

,...._1'<111~ . .. ......., ... _ .. __ • 

. ---"· •· '*·{-n~hodiace sa preškrtnite) 
y"'""""':;.....~ .......... .. 

F -MsÚ/SP- 52/111 



MESTO PREŠOV 
PRÍLOHA ď .. 1 G} 2, 

Sekciá stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a úzémného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/4932,4935, 
4858, 4859,4860/2014 

L _: . _27.03.2014 .. 

Naše čfslo: 

B/6834/2014 
Ev.č.50494/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. arch. Vladimfr Krištof 25.04.2014 
~ 051/31 oo 230 
· vladimir.kristof@presov.sk 

: . .: :·;o ~:..c"r·y:·:~Vec: ·Pozemky na ut Jelenej, miestna časť Cemjata, Prešov 
_ ' :--. '-~: -stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov. 

.. ·.•". 

·· . , . ·. Dňa ·02.04.2014 ~bola ·na ·Oddelenie hlavného architekta mesta a územného .. 
•. ...: .. :r: . . : . .. • : . . plánovania, . :Sekcie · stavebného : :úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 

r -.· .: . ;·: ·:;..::č r: :, o zaujatie stanoviska k odkúpeniu ·pozemkov parcelné číslo KNC 15411/2 o výmere 278 m2 
., 

·:~ <· c. _,.-:T.- .c. ;KNC 15404/2 o výmere 215 m2,.KNC :15422/3 o výmere 342m2
, KNC 15433/2 o výmere 241 

· . :- ,,-,;--; . m2
, .KNC ·-15427/3 o výmere 264 m2 .na ul. Jelenej v k. Ú; Prešov, miestna časf Cemjata 

... ·:. ' ..... :.-::.: ~.: .... ~:-; (bývalá záhradkárska osada). Účelom odkúpenia pozemkov je ich užívanie žiadateľmi. 
. . . · · , - ;_. Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 

· ·. - .stavebného úradu _a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 
16, .ods. ·2 zákona č. 50/1976 Zb . .. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. v znení · 

' · ::-. neskorších predpisov, § 4 ods . . 3, písm. dl zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení · 
· v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko .. 

1. · Podľa platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
na ploche funkčne určenej p~e bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí záväzný . 
regulatív RLB 1. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných 
pozemkov žiadateľmi. 

S pozdravom 
ltfiHESTO PREŠOV 

Mestský úrad 
SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY J--:---~ 

080 01 Prešov @ 

Ing. ~ arián Harčarík 
riaditel' 

l 
l ného úradu a urbanistiky 

.. · -~ 

# . 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov,;k l www.presov.sk 
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ml výlučné vlastnfctvo 
:Uj podielové spoluvlastníctvo 

N parcely E 

N dôležité ulice a cesty 
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&::7 významné ulice a námestia 
M ulice a cesty 
-''.' iné komunikácie a chodníky 
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PRÍLOHA tt'.1 G/5 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres : Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 29.05.2014 

Čas vyhotovenia : 15:05:20 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3421 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

15433/ 345 Záhrady 4 1 
15434 55 Zastavané plochy a 15 1 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územf obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

9049 15434 10 rodinný dom 
Legenda: 
Druh stavby: 

10- Rodinný dom 

Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastn ík právneho vzťahu : Vlastník 

1 Čenčarik Vladimir, Volgogradská 16, Prešov, SR 1 l 1 

Dátum narodenia: 09.04.1967 

Kúpna zmluva V 1357/2003 Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia Z 4373/2007-Rozhodnutie Mesta Prešov č.P/2007/4943 o zmene v užívaní stavby 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

Zal.zmluva V 3352/2001 pre VUB a.s.,Bratislava,MI.Nivy 1 
na parc.15433/1 , 15434 a zahrad.chatku cs 9049 na parc.KN 15434; 
V 2345/2005-Zmluva o zriadení záložného práva reg.č.001/005394/05-002/000 pre Všeobecnú úverovú 
banku,a.s. ,Miynské nivy 1, 829 90 Bratislava /31 320 155/ na parc.KN 15434,15433/1 a záhr.chata čs 9049 na 
parc.KN 15434; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu : 28.05.2014 
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na schválenie m·ajetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 17/38 

P. č. 17 /Bod č. 15 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

A/ Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNE 1143/7, orná pôda o výmere 264 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15427/3, záhrada o výmere 264m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemcovia požiadali o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože sú vlastníkmi vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 

predmetný pozemok je vnútri oplotenia a je nimi dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 25. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. 5. 2014: 
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením pozemku na Jelenej ulici za cenu znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 

v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za jeho užívanie za obdobie dvoch 
rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou 

zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
17/1 Žiadosť zo dňa 10. 3. 2014 
17/2 Stanovisko OHAMaÚP 
17/3 Kópia mapy z GIS v súbore "E" 
17/4 Kópia mapy z GIS v súbore "C'' 
1715LVč. 3419 

F- MsÚ/SP-01 /1211 



MESTO PREŠOV ~ 
~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove \ 6 

erato &p\su: l Regístr. zna čka: 
' Zr.ak a lehota 

, o ~03- 2014 uloženia: 
Oo~! o: 

Prllohy: 
\ Vy\lavule: 

rf0)Lj_ 
Evidenčné cfslo do!í lci pošty: ff'1G~ 

7 

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

Žiadost' o predaj/kúpu! pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 
...., 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ·:://1 ?ft/4 ... .§É.:.!J..ť..ť..f3.8:. .... ~ .... !2?.9.; •• t:f.&':!:!Íf:..~/J/lJ.f /4 
Dátum narodenia l lČO: -···-----·-----··-·--··-·o·v-·-·-·······n-·······-······-··-·-···-·-·······-······--
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: • .f/3.E.~fL .. ~ ... ~.f..J~ .... /i?.J!!./..:J._ ...... Jt..:2...._ ................. . 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: ••••.. _:.--.:: ... ~.~.: • .;.--.:-_,~~ . ...:.L~ .. ~~-~,- · 

e--mailová adresa.:· ····-~-·-····-············--···-····-····--·····-····---·-
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah -napr. súrodenci, podieloví spoll}.vlastníc~ manželia a pod) . 

Týmto žiadam/žiadajú o predai/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici : ••• ~:Z/!:.l.§if!f./.!. ......... s .. -!:6 ....... - ................................................. - ...... . 
Katastrálne územie: •.••• f..fi.s.;f.Q. .. ~2 .......................... ·--········-···········--····-········-············ ...................... . 
Číslo. parcely: ••• J:S:f:!./!.. ....... 11.:/:..:f:.. ..?. ................................................................................... .,. ................ . 
Účel žiadosti: .••• !!..e.O..tl:..ll! .. ?..!!!.~ ...... !!..f.ľ.ť.(!.(/...P.!..!.Í!S.. .......................................................... .. 
·-,-···············-············-·-···-··-····--····-·-········-··-···················-····-·--·····-······· .... ·-·······--··--·-·-·····---·····-

V zmysle zákona č. 42812002 Z. ~ o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejtó iiadósti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybávenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
prenkázanébo porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

v v {/). :)J_tJU/~ 
V Presove dna ..................... . 

f~7 .. .. ~ .................................. .... ; ..... .. 

Príloha: J 

kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 



. ' 

PRÍLOHA Č. Fl-/2_ 
MESTO PREŠOV 

Sekciástavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

• ·-~- ;_ r ,. .. , · r ; ~-

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/4932,4935, 
4858, 4859,4860/2014 
27.03.2014 ' . . 

Naše čfs lo: 

8/6834/2014 
Ev.č.50494/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mests~ého majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

.Ing. arch. Vladimir Krištof 25.04.2014 
2 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Vec: Pozemky na ul; Jelenej, miestna časť Cemjata, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov . 

· Dňa 02.04.2014 ·. bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
. . plánovania, .Sekcie ·.stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť _ 

o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemkov parcelné číslo KNC 15411/2 o výmere 278 m2 , 
KNC 15404/2 :o výmere 215m2, KNC 15422/3 o výmere 342m2, KNC 15433/2 o výmere 241-
m2, KNC 15427/3 o výmere 264 m2 na ul. Jelenej v k. ú: Prešov, miestna časť Cemjata 
(bývalá záhradkárska osada) . Účelom odkúpenia pozemkov je ich užívanie žiadateľmi. 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
_ stavebného úradu _a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán ·územného plánovania v zmysle § 
16, ods. :2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. dl zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko . . 

1. Podľa platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
na ploche funkčne Lirčenej p~e bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí záväzný . 
regulatív RL 8 1. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných 
pozemkov žiadateľmi. 

S pozdravom 
MUESTO PREŠOV 

080 01 Prešov @ Ú, J.,.---

Mestský úrad fi2-
SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 

lng. Jarián Harčarík · 
riaditel' , 

l 
1 Sekcie stave ného úradu a urbanistiky 

? . 

Mestský' úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov~k 1 www.presov.sk 
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PRíLOHA ct'. fr/5 
Úrad geodézie, kartogr~fie a ka~astra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 29.05.2014 

Čas vyhotovenia: 14:31:39 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3419 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 

15427/ 340 Záhrady 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

4 
15428 70 Zastavané plochy a 15 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

9069 15428 10 rodinný dom 
Legenda: 
Druh stavby: 

1 O - Rodinný dom 

Kód umiestnenia .stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ B.· VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Škapura Milan a Mária r. Geciová, Prostejovská 1, Prešov, SR 1 l 1 
Dátum narodenia: 08.01.1951 Dátum narodenia : 13.08.1951 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka : 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 

Z 4503/2004-Potvrdenie o určení sč.DK 517/9069/04 
Kúpna zmluva V 1906/2005 
Z 742/2007-Rozhodnutie Mesta Prešov č.p/2006/5064 o zmene v užívaní stavby 

J 

1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu : 28.05.2014 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18138 

P. č. 18 /Bod č. 16 - Výpis z uznesenia č . 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 912014 zo dňa 23. 7. 20141 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNE 1143/6, orná pôda o výmere 342 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č . KNC 1542213, záhrada o výmere 342m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemcovia požiadali o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože sú vlastníkmi vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 

predmetný pozemok je vnútri oplotenia a je nimi dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 25. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. 5. 2014: 
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením pozemku na Jelenej ulici za cenu znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za jeho užívanie za obdobie dvoch 
rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou 

zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
18/1 Žiadosť zo dňa 13. 3. 20 14 
18/2 Stanovisko OHAMaÚP 
18/3 Kópia mapy z GIS v súbore "E" 
18/4 Kópia mapy z GIS v súbore "C" 
18/5 LV č . 3417 

F- MsÚISP-01/12/1 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, IDavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PRIŠOV Mestský úrad v Prešove 110 
Č!slo spisu: l Reglstr. zna~ka: 

Znak a lehota 
Do il o: 1 3 ·03 .. 2014 uloženia: .... 

Prno hy: l VybavuJe: . ,l 

Evidenčné ~fslo dolleJ pošty: fft?f/ l / ?'/1 .. 
í 

PRÍLOHA Č. 15/1 

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

Žiadosť o prethj~úpul pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

. . , , f..~u~oHÍIL ·:O l i! .kJJt:ri2 1 k~Ít..IA ~/_.e J:NQ47t/p} 

Meno, pne.zv1sko/ob~hodny nazov: ·~·~··~·:················~·· .. - ~-~··············································································· 
Dátum nacodenia l l CO: ....................... _.,. ___ .. ............... ~ .~ ...... ~~~ ••• ~. . . . ••••••••••••••••.••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Adr l 'h bytu l 'dl l č . N ;;z. k A ,Uf:.-,J'/ >o/2/:J 2-/; ?/ltTJOt/ esa trva e o po s1 o spo o nosti: .................................. "' .••••••••••.••••••. ;.~. .............................................................. . 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .~. 

e-mailová adresa: •• e ····- ............................... - .......... _ . 

(ak sú navrhovatelia viacerí, .uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o m:OOa-ilkúpu pozemku*. 

. k h ' d li . . \)tsu~IJIA Pozemo sa nac a .z.a. na u Cl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j ••••••••••••••••••• 

K ' In , · . J)ILL;J'o tf atastra e uzeJllle .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Číslo parcely: ••. .f.::!.f: •. uf_!.~.~.L~ ......................................................................................................................... . 
' v• • O 'l:J LÚ? t;/.J ia 'l'PJ~CCt- Y -

. Učel Ziadosti: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••.••••••••• , •••••.••••.••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

··································································································································································~··· ······· 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v pl~tnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 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 odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

/3- ~· Z-Ul~ 
V Prešove dňa ..................... . 

Pnloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

· podpis navrhovateľa 

----~..,...._ 

' '*~raehodiac.~ sa preškrtnite) 
........ ~ ......... ·., 



MESTO PREŠOV 
PRÍLOHA cS'. 18/2-

.. 
Sekcia _stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a úzémného plánovania 

. :· .. : .. - .: 't . ••. ·,. -.- .:. Mestský úrad v Prešove 
r,· ... .:"·;;·\-~ f';'"'".~-(~tJ~ff{C? . \- ~:: ;,:_ ~ .. : ... -~.> Z .tCf.··~ -· Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mests~ého majetku _ ... : .!'··_it:..·:'"':"~~::~· ~~S~~ ~-.:---~ ._:. !;f ·r; :-r~: _:~::·:. · . 
Jarková 24 · · 
080 01 Prešov 

Váš list čfslo l zo dňa: Naše čfslo : Vybavuje /linka Prešov: 

'M/4932,4935, B/683412014 
Ev.č.50494/2014 

.Ing. arch. Vladimir Krištof 25.04.2014 
4858, 4859,4860/2014 

·": _, _ :27.03.20H .. .. .: . 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

._ __ ;·' ...• ,~- '- -;· ·~,vec:-.;Pozemky na ul. Jelenej, miestna časť Cemjata, Prešov 
.. ::-; . -stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov: .: .- . 

: .... •; .' -~ 
·.r-.; •. • ;, . - -

---------- ------------------------------------- . ·--·-. -------~·-··--

- :, Dňa . :02.04.2014 :bola -·, na hOddelenie hlavného . architekta mesta a územného 
.. : .. . _ .. plánovania, . Sekcie ~ stavebného . : úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 

. o zaujatie stanoviska k .odkúpeniu .pozemkov parcelné číslo KNC 15411/2 o výmere 278m2 
, 

. . . K NC 15404/2 b Výmere 215 m2, -~KNC 15422/3 o výmere 342 m2,KNC 15433/2 o výmere 241-
._ m2

, · KNC --15427/3 'O výmere 264 m2 .. na ul. .Jelenej v k. Ú; Prešov, miestna časť Cemjata 
. . . ___ ··. ::::. ; (bývalá záhradkárska .osada):·. ·účelom odkúpenia pozemkov je ich užívanie žiadateľmi. : .. 

· : -- . :: : s Mesto Prešov; :Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
· --·stavebného ·úradu .a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 

16, ods. :2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. v znení 
· neskorších predpisov, § 4 :ods. ·3, -písm. dl zákona · č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko . . 

. 1 . . Podľa platného Uzemného·plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
.. na ploche funkčne určenej p~e bývanie v rodinných domoch, pre ktorú .plati záväzný 

regulatív RL 8 1. 
2. · Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 

úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných 
pozemkov žiadateľmi. · 

S pozdravom 
MIESTO PREŠOV 

MestskÝ úrad ~ 
SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 

080 01 Prešov @ 'a . J...---
lng. Jarián .Harčarík · 

riaditel' ·• , 
J J Sekcie stave ného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51}77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.~k l www.presov.sk 
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Úrad geodézie, kartografie a kátástra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres : Prešov 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 29.05.2014 
Katastrálne územie: Prešov Čas vyhotovenia : 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3417 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

15:30:05 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n . . 

15421 65 Zastavané plochy a 16 1 
nádvoria 

1542V 335 Záhrady 4 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

9066 15421 19 zähr.chatka 
Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova p~e šport a rekreačné účely 

Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8 : VLASTN fC! A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastn ík právneho vzťahu : Vlastník 

1 Birkner Ľubomír r. Birkner a Emília Birknerová r. Cvancigerová, 
M.Nešpora 21, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 12.12.1969 Dátum narodenia: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2689/2008 

ČASŤ C. ŤARCHY 
Por. č . : 

1 l 1 

28.10.1972 

V 268812008-Zmluva o zriadení záložného práva reg.č.001/1171 07108-001/000 pre Všeobecnú úverovú 
banku,a.s.,Miynské nivy 1,829 90 Bratislava 131320155/ na parc.KN 15421,15422/1 a záhr.chata čs 9066 na 
parc.KN 15421; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

l 
Poznámka : 

Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu : 28.05.2014 
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P. č. 19 /Bod č. 17 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23 . 7. 2014/ 

A/ Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNE 1143/29, orná pôda o výmere 215 m\ LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č . KNC 15404/2, záhrada o výmere 215m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemcovia požiadali o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože sú vlastníkmi vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 
predmetný pozemok je vnútri oplotenia a je nimi dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode A l tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č . 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 25. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. 5. 2014: 
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením pozemku na Jelenej ulici za cenu znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 

v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za jeho užívanie za obdobie dvoch 
rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou 

zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
19/1 Žiadosť zo dňa 14. 3. 2014 
19/2 Stanovisko OHAMaÚP 
19/3 Kópia mapy z GIS v súbore "E" 
19/4 Kópia mapy z GIS v súbore "C" 
19/5-2 LV č. 3413 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Daniel Florek, Janáčkova 32, 080 05 Prešov . 

Anna Floreková, Chalupkova 66, 080 05 Prešov 

Ing. Gabriela Swiatlowská, Dvorkinova 14, 040 22 Košice 

PRíLOHA 0, 19 )1 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove l 6 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Čfslo spisu: l Räglntr. značka: 

Dollo: 1 7 -03- 2014 

Prno hy: .l VybavuJe: 

Zni'ik . ~. lehota 
uloiahia: 

SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 

Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

080 O l Prešov 
Evidenčné číslo došlej pošty: Aq qz_.o lf/1 

~---........... ; ...... ~,. -· 
·-,~ .... 

l 

VEC: Majetkovoprávne usporiadanie užívaných nehnuteľností- odpoveď 

V odpovedi na Vašu výzvu značky M/4009/2013 zo dňa 04.02.2014 adresovanej nasmu 

otcovi, nebohému Františkovi Florekovi, naposledy bytom Chalupkova 66, 080 05 Prešov, ktorú sme 

po náhodne obdŕžanej informácii prevzali od Vás osobne dňa 03.03.2014, Vám ako zákonní dediči, 

podľa osvedčenia o dedičstve sp. zn. 35D 59/2013 zo dňa 28.01.2014, predkladáme nasledovné 

stanovisko: 
Ako súčasní vlasthíci pozemkov 15 404/1, 15 405 ako aj stavby záhradnej chaty súp. č. 9020 '' 

máme záujem o pozemok parc~ č. KNE 1143/29, a to jeho odkúpením. V súvislosti s tým Vás žiadame 
o uvedenie ceny za l m2 v súlade s platnou legislatívou ako aj o uvedénie ostatných podmienok 
spojených s odkúpením uvedeného pozemku. 

S pozdravom iÍ\ ~ 
Daniel Florek ................ ~ ....... 7 ........ . 
Anna Floreková ...... .. .... .. .. ~ .............. . 

' ~\~ ~\\ 
Ing. Gabriela Swiatlowská .............. :~., ............ . 

V Prešove, dňa 14.03 .2014 



MESTO PREŠOV 
PRÍLOHA. ~. 19)2 

, 
Sekcia _stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a úzémného plánovania 

• ~ ·-·_ -~ "' - -:. • . ..:: : . .; -~ ':! 

J . .-•;:: 

;c ' .·~" ., Váš list čl sla l zo dňa : 

' ::: 'M/4932,4935, 

.Naše člslo: 

8/6834/2014 
Ev.č.50494/2014 · 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

25.04.2014 

-,. . :. -~ . 

.... -. • , .. ' · - ~ . :. lc • 4858, 4859,4860/2014 
L~_;L.:.J:,~ 27.03.2014 

.Ing. arch. Vladimir Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk . . ---.- -~- - -~-- , -~-- · : ._ ;'- ·-~- . 

.-:.>· ~' c~~r:~,:.•. i;Vec:JPozemky na ul; Jelenej, :miestna čast' Cemjata, Prešov 
.~.:=·t.: . .;;;rq; ~_ - . -stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov. -_ .. !~X- • 

..... ' .. -

---------------------------------- ----------
.. . - :- :~ :~:: ·~;{:Dňa 02.04.2014 :-:bola ··:11a ~.Dddelenie hlavného ·: architekta mesta a územného 

::. c: .-- :~:.:.:~ ::::::::: .plánovania, Sekcie ~ stavebného ~. : úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená ;_žiadosť , __ _ _ . , __ . _ 
:· ::::_.·,_ ·: ·L '·.: s' :--~::: o zaujatie stanoviska k odkúpeniu ~pozemkov parcelné číslo KNC 15411/2 o výmere 278 m2 , _ . -_ ; 

·- o \"jrr:.;:.reKNC15404/2 .o výmere 215m2, ;KNC 15422/3 o výmere 342m2
, KNC 15433/2 o výmere 241 · · "·;,·:· :' 

~l: -~--,:~·:F--~-· ·/: -:~: m2
,-- KNC -:15427/3 o výmere 264m2~ na ul. Jelenej v k. -ú ~ ·Prešov, mi·estna časť ·Cemjata ·· · 

.. ;,: :::. :~ :·. :.: :.::~~ :_-_; , (bývalá záhradkárska osada} ; : ·.účelom odkúpenia pozemkov je ich užívanie žiadateľmi. .: ____ _ .. _ . 
· . ~: ... ~·;_~·~:~· ~-: ~~~~ :-: ~.: 2 ;:::. ·;:;_ Mesto Prešov, -Oddelenie ·hlavného· architekta mesta a územného .plánovania, Sekcia ·, , 

:- - .'stavebného úradu _a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 
•: 16, ods . .:2 zákona č. -50/1976 Zb .. '- O územnom plánovaní a stavebnom poriadku- v znení 

· · - --- "". :. neskorších predpisov, § :4 .ods.: ~. ·písm. dl zákona č.369/1990 Zb. o obecnom .zriadení 
· . v znení neskoršfch predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko._ 

. ~ ' 1. -,:Podľa platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
-. .- ' na ploche funkčne určenej p~e bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí záväzný 

regulatív RLB 1. 
2. Oddelenie hlavného architekta mesta .a územného plánovania, Sekcie stavebného 

úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných 
pozemkov žiadateľmi. 

S pozdravom 
MESTO PREŠOV 

MestskÝ úrad 
SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 

080 01 Prešov @ 

Ing. a( án Harčarík 
riaditel' 
ného úradu a urbanistiky 

l 
.l 

# -

Mestský' úrad v Pre~ove l Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto. radnlca@presov.~k l www.presov.sk 



6-1143/1 

\ 

Gis .Plan 
.'!!: 

m výlučné vlastníctvo 
:W podielové spoluvlastníctvo 

IV parcely E 

N dôležite ulice a cesty 
~dôležité ulice a cesty 
C:J významné ulice a ná mest ia 
M ulice a cesty 
:·: iné komunikácie a chodnfky 



; 

~ 

.l'~~""" .. ft 
$'1" ~ ~ ti'' ll".!'& ~ '$' ~ 
'\li<.,.'>' Fi' ... ~ r:~!!' íl! ~ ~ ~ 

15417/1 

15398/2 

15407/1 

15411/1 

15414/1 

15404/1 

ll!iJ1I výlučné vlastnlctvo 
::tti podielové spoluvlastníctvo 

1\1 parcely C 
/\/ vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
!kl dôl.ežité ul ice a cesty 
ťÄ:?významné ulice a námestia 
!AJ ulice a cesty 
: ·.· Iné komunikácie a chodnfky 

c ' o 
::r: 
J> 

0 



PRÍLOHA c\;. 10) 5-1 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 30.05.2014 
Katastrálne územie: Prešov čas vyhotovenia: 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3413 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

09:19:05 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umíest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

154041 380 Záhrady 4 1 
15405 20 Zastavané plochy a 16 1 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

9020 15405 19 záhradkárska chata 
Legenda: 
Druh stavby: 

19- Budova pre šport a rekreačné účely 

Kód umiestnenia stavby: 
· 1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8 : VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umíest. stavby 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Floreková Anna r. Floreková, Chalupkova 355/66, Prešov- Solivar, PSČ 
080 05, SR 

Dátum narodenia : 19.04.1952 

Titul nadobudnutia Z 124712014- osv.ded. 350 5912013 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

2 Florek Daniel r. Florek, Janáčkova 6729/32, Prešov-Solivar, PSČ 080 05, 
SR 

Dátum narodenia: 14.07.1949 

Titul nadobudnutia Z 124712014- osv.ded. 350 5912013 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

3 Swiatlowská Gabriela r. Floreková, Ing., Dvorkinova 763114, Košice
Dargovských hrdinov, PSČ 040 22, SR 

Dátum narodenia: 20.10.1954 

Titul nadobudnutia Z 124712014· osv.ded. 350 5912013 

1 l 3 

1 l 3 

1 l 3 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 29.05.2014 



ČASŤ C: ŤARCHY 
PRÍlOHA 0. 16}6-2. 

Por. č.: 

Iné údaje: 

Z 6427/2013- vecné bremeno podl'a zák. č. 40/1964Zb. O.z. a zák. č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného bremena- Východoslovenská distribučná a.s., 
Mlynská 31, 042 91 
Košice /36599361/, s obsahom oprávnení podl'a §11 podl'a zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, v rozsahu G.P. č. 244/2012 (G1- 1004/2012) na par. KNC č. 15404/1 

Bez záp isu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 29.05.2014 
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P. č. 20 /Bod č. 18 - Výpis z uznesenia č. 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č . KNE 1143/4, orná pôda o výmere 278m2

, LV č . 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore "C'' zodpovedá pozemok parc. č . KNC 1541112, záhrada o výmere 278m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemca požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je vlastníkom vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 

predmetný pozemok je vnútri oplotenia a je ním dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 25. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. S. 2014: 
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením pozemku na Jelenej ulici za cenu znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 

v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za jeho užívanie za obdobie dvoch 
rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Záujemca navrhuje jednotkovú cenu 6 €/m2

. 

Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou 
zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
2011 Žiadosť zo dňa 15. 3. 2014 
20/2 Doplnenie žiadosti zo dňa 17. 3. 2014 
2013 Stanovisko OHAMaÚP 
20/4 Kópia mapy z GIS v súbore "E" 
2015 Kópia mapy z GIS v súbore "C" 
20/6LVč.3415 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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.: I;;:J MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešovel 6 

črslo spisu: J Regis!r. značka: 
Znak a lehota 

Dol lo: 1 7 .. 03- 2014 uloženia: 

Pr nohy: l Vybavuje: 

Evidentné číslo došlej pošty: 1Dťlq~ 1Jo1_i 
' ..-

../ 

PRÍLOHA e. t:o} 1 

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

Žiadost' o pr edaj/kúpu/ pozemku* -
Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

M . · ·k 1 b. hd · · ~"'_.,;;'í;v.- fu/s/P-'Pj/?9-eno, pnezv1s o o c o nv na?.ov· ,.K. . .a,::i.k,:,; ............• ,.-................•. 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dátum naro~enia l IČJ : ···:·· ~ -- . . _ • .. · ·. .. ·. ~--;:::;···;····""j-;_;:-;;·-;;::;7-("ä~····-:_,.~"j~"l?····················ou••····:· 
Adresa trvaleho pobytu l s1dlo spolocnost1 . /.!.: .. ~········•?. ~---- ......................................... L ................................. . 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ·-'·······-•·.··· ··· . ,. · 

e-mailová adresa: ................................................................................ .. 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílol1e vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

,L "" Pozemok sa nachádza na ulici : ..... 7..t!. ..... f.L7:..(..'!?.-:::. .............................................................. ~ ..................... . 
Katastrálne úzv1nie: ........ ,, .. r:.;..t!..!.ť.'?...j..'a:. .. Z{!!;;; ............. _. ............................................................................ . 
Č ÍS( O parcely: ..... ..f.f.i'./J..:1.1./!.. .......... ::f. ..... ~:({i,},/f( .. ;.,.,.,,,, ........... , ... , ....................... .u ......... .u ..... .. 

U
, • l • . d . . /~ /:9 ~ _, . . 
ce z1a ost1 . .......... 1 ........ ................................................................................................................................. .. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v pJatnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 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 ./I.z.~.ťt?. /!! 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

-··---.. •.. ,*, (~ nebQ[!ace sa prešk1tnite) 
-~- -, ______ _ 

--- .. "- . ·-· ., 

F- MsÚ/SP- 52/1/1 

l;_~ ' l ......... ~~~:~6.zrt: ... 
podpis navrhovateľa 



PRÍLOHA C:. 20)2-

K žiadosti k kúpu pozemku uvádzam ako navrhovateľ nasledovné : 

Pri stanovení ceny predmetného pozemku p. č. 1541112 vo vlastníctve Mesta Prešov by sa ' 
malo prihliadnuť na to, že: 
-v prípade p. č. 1541112 sajedná o pozemok, na ktorý nie je iný prístup iba z ulice Jelenia 
a to cez parcelu v mojom vlastníctve p. č. 15411/1, 
-v prípade p. č. 1541112 sa jedná o pozemok, ktorý je reálne nevyužiteľný inými osobami 
okrem mňa t.j. reálne dokážem predmett-:zy- pozemok využiť iba ja ako vlastník susedných 
pozemkov (p. č. 15412, p. č. 1541111), 
- v prípade p. č. 15411/2 sa jedná o pozemok, ktorý je v teréne~ celý deň bez slnka, je 
situovaný úplne pod kopcom t.j. nej~d:ná sa o lukratívnu parcelu, ktorá by sa dala využiť na 
rekreačné účely, 

-v neposednom dare by sa pri stanovení ceny malo prihliadať na fakt, že sa jedná o parcelu, 
ktorú som užívala ako pozemok susediaci s nehnuteľnosťami v mojom vlastníctve (p. č. 
15412, p. č. 1541111) viac ako 30 rokov ako záhradku a to na základe súhlasu 
predchádzajúceho vlastníka predmetne,j parcely č. 15411/2, 

Na základe vyššie uvedeného navrhujem určiť cenu pozemku p. č. 1541112 na 6 EUR za m2. 

V Prešove, dňa 17.3.2014 

-~~~-~---········ 
Emília Spišiaková 



. 

9 
MESTO PREŠOV 

Sekci~ .stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a úzeJ11ného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

. M/4932,4935, 
. 4858, 4859,4860/2014 

27.03.2014 

Naše číslo: 

B/6834/2014 
Ev.č.50494/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Qddelenie mestského majetku 
Járková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. arch. Vladimir Krištof 25.04.2014 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Vec: ·Pozemky na ul. Jelenej, miestna časť Cemjata, Prešov 
·- stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov. 

Dňa 02.04.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
. plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta . Prešov doručená žiadosť 
. o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemkov parcelné číslo KNC 15411/2 o výmere 278 m2 

, 

KNC 15404/2 o výmere 215m2
, KNC 15422/3 o výmere 342m2

, KNC 15433/2 o výmere 241 
m2

, KNC ·15427/3 o výmere 264 m2 na ul. Jelenej v k. Ú; Prešov, mrestna časť Cemjata 
. (bývalá záhradkárska osada). Účelom odkúpenia pozemkov je ich užívanie žiadatel'mi. 

· Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu .a urbanistiky Mesta Prešov a_ko orgán ·územného plánovania v zmysle § 
16, ods. "2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zneni · 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. dl zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko . . 

. 1. · Podľa platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
na ploche funkčne určenej p~e bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí záväzný 
regulatív RL B 1. . 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného. plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta- Prešov nemá námietky voči odkúpeniu pr.~dmetných 
pozemkov žiadateľmi. 

S pozdravom 
MESTO PREŠOV 

MestskÝ úrad 
SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU A URBANlSTIKY 

080 01 Prešov GO 
Ing. 

l 
l 

ného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)310011.11 Fax: +421(51)n:i36651 E-mail: mesto.radnlca@preso'v"sk l www.presov.sk 
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PRÍLOH A cr. 20/ G 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATÁSTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál ·Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 30.05.2014 

Čas vyhotovenia: 11 :27:04 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3415 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

15411/ 1 360 Záhrady 4 1 
15412 54 Zastavané plochy a 17 1 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

·4 -Pozemok prevažne v zastavanom území ~bce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umir;Jstnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

9067 15412 
Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

19 rekreacna chata 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTN[Ct A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiesi. stavby 

Por. čisto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 SPISIAKOVA EMILIA R.TRENCANOVA,ui.Levocska 69 
Dátum narodenia: 09.10.1947 

Titul nadobudnutia DAR.ZMLUVA V 70312002 

Tituly nadobudnutia L V: 

Z 4059/2001-Potvrdenie o urceni sc.522/01. 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

1 l 1 

PRA VO DOZIVOTNEHO UZIVANIA JEDNEJ POLOVICE CHATY CS 9067 PRE SPISIAKA STEFANA /27.11.1933/-V 
703/2002; 

Iné údaje: 

Z 6427/2013- vecné bremeno podl'a zák. č. 4011964Zb. O.z. a zák. č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného bremena· Východoslovenská distribučná a.s., 
Mlynská 31, 042 91 
Košice /365993611, s obsahom oprávnení podl'a §11 podl'a zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
niektorých zákonov, v rozsahu G.P. č. 244/2012 (G1-1004/2012) na par. KNC č.15411/1 

l 

Bez zápisu. 

Poznámka: 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho poftálu: 29.05.2014 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 21/38 

P. č. 21 /Bod č . 19 - Výpis z uznesenia č. 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č . 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNE 1143/30, orná pôda o výmere 186m2

, LV č . 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č . KNC 15407/2, záhrada o výmere 186 m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemcovia požiadali o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože sú vlastníkmi vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 

predmetný pozemok je vnútri oplotenia a je nimi dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č . 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 2. 6. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. S. 2014: 
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením pozemku na Jelenej ulici za cenu znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za jeho užívanie za obdobie dvoch 
rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Žiadate!' (zástupca záujemcov) navrhuje jednotkovú cenu 10 €/m2

, ako aj nepožadovanie náhrady za 
užívanie predmetného pozemku spätne za minulé obdobie. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou 

zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
21/1 Žiadosť p. Strmisku zo dňa 14. 3. 2014 
2112 Doplnenie žiadosti p. Strmisku zo dňa 30. 4. 2014 
21 /3 Stanovisko JUDr. Karin Bílej zo dňa 10. 3. 2014 
2114 Stanovisko Mgr. Sylvie Hora Glatzovej zo dňa 14. 3. 2014 
21/5 Stanovisko OHAMaÚP 
21/6 Kópia mapy z GIS v súbore "E" 
21/7 Kópia mapy z GIS v súbore "C" 
21/8 LV č. 3414 

F- MsÚ/SP-0111211 



PI<-ÍLOHA č. 21} ·1 
.. Eduard STRMISKA. Tomášikova 10, 080 01 Prešov - ---- ------ ··-

=~ čís!o.,:ošlej po~ty:. 1!JC c] l/ f(j}/ 7 

r -· . 1. ;. li Znak a lalla!a . l DOSIO. "t ·03~ 2014 !.J!~eni a: 

l P;ílohy: 1· li"'·•p· ' ~ · 
t"~"UJ •• 

l 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ 

, Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

t'i 

.080 01 PREŠOV 

Váš list č.M/4009/2013, zo 04.02.2014 Prešov 14. 03. 2014. 

Vec: Majetkovoprávne usporiadanie užívaných nehnuteľností • odpoveď na výzvu. · 

O kúpu predmetnej nehnuteľnosti mám záujem, ale definitívnu odpoveď Vám 
nemôžem dať, pretože vo Vašej VÝZVE ste neuviedli CENU, za ktorú ste ochotní ju 
predať, čo je pre mňa, t. j. pre moje súčasné možnosti, rozhodujúce kritérium~ Až ju 
budem poznať, rozhodnem sa čo je pre mňa únosnejšie - či odstrániť jednu drevenú 
šopku (cca 2mx3m) na predmetnom pozemku a posunúť plot, alebo jeho kúpna 
cena. Totiž, už dlhšiu dobu pracujem len na Dohodu,. za necelých 130€ mesačne, 
jednak pr~to, že v okolí je všeobecný nedostatok práce a hlavne preto, že matka je 
osoba ZTP (po mozgovej príhode, po odstránení pravej obličky so zhubným 
nádorom, s vysokým krvným tlakom, s diabetom a s niekolkými psychiatrickými 
diagnózami, ktoré si už vyžiadali najmenej desať hospitalizácií, t. j. len na psychiatrii), 
o ktorú sa musím starať. Keby nie jej dôchodok, tak nemôžem z~platif ani ·nájom za 
byt, ktorý s ňou obývam. 

Okrem toho si Vám dovolím pripomenúť, že iniciatíva o toto vysporiadanie 
prišla z mojej strany už 30.4.2004, krátko potom čo som sa od susedov chatárov po 
kúpe dozvedel, že pozemky pred chatami nie sú vysporiadané a to tým, že som sa 
listom obrátil na predpokladaného majiteľa LESY SR, š. p., so -žiadosťou o jeho 
predaj. Odpoveď prišla o cca mesiac: Vašu žiadosť evidujeme a o prípadnej 
možnosti odpredaja parcely KN·1540712 v k. ú. Prešov, Vás budeme informovať po 
doriešení majetko-právneho vzťahu medzi mestom Prešov a Lesy SR, š. p. B. 
Bystrica. Neurčitá .,odpoveď' prišla 14.5.2007, t.j. o 3 roky, aj to po urgencii zo dňa 
10.4.2007, z ktorej sa dalo usúdiť, že predmetná parcela spolu s podobnými inými 
prešla do vlastníctva mesta Prešov, napriek tomu, že si myslím, rovnako ako iní takto 
postihnwutí, že som na ňu mal predkt,lpné právo. Potom som dňa 05. 02. 2008 podal 
u Vás Ziadosť o odpredaj predmetného pozemku, pričom vo Vašej odpovedi zo dňa 
25. 02. 2008 bol prísľub buderrle pqkračovať vo vybavovaní Vašej žiadostí. 
O výsledku Vás budeme informovať. Informácia však neprišla, alé až Vaša Výzva zo 
04. 02. 2014, čo celé považujem za n@l<orektné. 

~:/ 

S pozdravom 



P~ÍLOHA Č . 2.1 } 2_ 

.Eduard STRMISK.A, Tom-ášikova 10, 08'0 01 Prešov 

MESTO PREŠOV Mestský 'IJrad v Prešove 1ô 
M'ESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ 
Oddelenie mestského majetku 

frsio spisu: Rrgfstr. znaaka: 

Dollo: 3 o -04- . 2014 

Prnohy: 

Znak a lehota 
uloženia: 

' Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Eviden~né ~fsio do~lej pošty: 

Váš list č.M/4938/2014, zo 28.03.2014 

Vec: 
Maietkov~oprávn'e ISP'Oriad.anle uživanýcb nehnutelimst'f- odp·oveď na Váš. Ust .. 

Opakujem, že môj záujem odkúpiť predmetnú nehnuteľnosť, t.j. k chate 
.. priľah1ý .pozemok .parc. e. 15407/2 stáJe ·trvá, a to od okamihu, kedy som sa od 
susedov-'chatárov dozvedel. že nie je majetkovo vysporiadaný, tj. asi . od r. 2004. 
kedy som prvykrát podal písomnú žiadosť o teho kúpu predpoklfadanému maj~tel'ovi 
- Štátnym fesom SR. fch konkrétnejšia odpoveď prišla po troch rokoch aj to po 
urgencii, z ktorej Vyplynulo, že predmetná parcela sa stala majetkom mesta Prešov . 

.. Teda ďalšiu Žiadosť o odkúpenie, zo dň.a 05. 02. 2008 · som ·adresoval Vám a Vo 
Vašej odpov·edi :zro dňa 25. 02. 2008 bol prisľub .,:budeme pokračovať vo vybavovani 
Vaš~j žiadosti. O výsledku Vás budeme ínfoimovar. Informácia však-neprišla, ale až 
Vaša Výzva zo 04. 02. 2014~ čo považujem za nekorektné. 

Ešte dodávam, že pri stanoveni ceny by ste maU zohľadniť' fakty, že naša 
rodina už dlhodobo sponzoruje mesto Prešov. a už dobrovoľne atebo nie~ Začalo to 
ešte za 1. ČSR, keď môjdedo.prispef do zbierky na stavbu Sokofovne .na tú dobu 

· v.jznamnou čiastkou 2000,.;;Kčs .. Po·kračovalo to vr. 1 97·5, kedy bol za smiešnu -sumu 
vyvlastnený náš RO na Udenárskej ufici č. 5 s prifahlou záhradou a dvorom, všetko 
na paroel·e presahujúcej 13 árov, vraj na výstavbu ·soo b.j. sidHs~a MIER; avšak 

. ·namiesto hromadnej bytovej výstavby tam· stQja rodínné domy.vfedajšfch_potentátov, 
teda rovnaké ako bol náš_,povodgý. Podobne, za smiešne .... halierove .sumy sme 
priš:li o cca pdlhektárový pozemok nad tehelňou (kde je teraz záhradkárSka osada) 
a o hektárový mil tzv. vJádn~j štvrti (ulioe Kvetná a Ružmrá}, kde za pozemky, na 
ktorých sú dnes famojšíe·cestné komunikácie sme dodnes neobdržali anitie smiešne 
- halierové čiastky .•. Totqje v silnom kontraste s Vami pon.úkanou predajnou cenou 
za predmetný pozemok v súčasnom obdobi netypiokej ekonomickej a spoločenskej 
krízy, ktorej koni·ec je v nedohľadne a kedy, na .podľa vás lukratívnom územi, nebudú 
kúpefe, afe skromné prfbytky so záhradkami na pestovanie základných potravín, aby 
sí ich obyvatelja zabezpečili aké 'také prežitie, ak sa im podarí ich uchrániť pred 
nájazdami tzv. neprispôsobivých.~. Na základe uvedeného navrhujem kúpnu cenu 
10. -€1m2 a neuvažoval' nájom :za minuté obdoti-.e~ 

V Prešove, dňa 30. 04, 2014, ' 

,lô; 
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, PRíUJ-IA Č 21/~ 

JUDr. Karin Bilá, Liesková č. 21, 066 Ol Humenné 

l 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

Dolepodpísaná JUDr. Karin Bilá, Liesková č. 21, 066 Ol Humenné, r.č.: 735214/9145, nar. 

14.02.1973 v Prešove som podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu 1,14 k týmto 

nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom území Prešov, miestna časť Cemjata, zapísaných 
na LV. č.: 3414: 

- pozemok registra C KN parc. č. 15406 o výmere 35 m2 , druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria 

-pozemok registra C KN parc. č. 15407/1 o výmere 382m2, druh pozemku: zastavené plochy a 

nádvoria 

- stavba, rekreačná chata so súp. č.1 079 postavenej na parc. registra C KN č. 15406. 

Na základe vyššie uvedeného a na základe výzvy Mestského úradu Prešov zo di1a 04.02.2014 
vo veci majetkovoprávneho usporiadania užívaných nehnuteľnosti- pozemku registra E KN 1143/30 

ktorému zodpovedá pozemok parc. registra C KN č. 15407/2, orná pôda o výmere 186m2 Vám 
oznamujem, že nemám záujem odkupovať predmetnú parcelu od Mesta Prešov. 

Zároveň Vám čestne prehlasujem, že ako podielový spoluvlastník vyss1e uvedených 
nehnutel'ností bez akýchkol'vek výhrad súhlasím, aby v jednaní o odkupovanie predmetnej 
parcely re~istra E KN č. 1143/30, ktorému zodpovedá pozemok re~istra C KN č. 15407/2, orná 
pôda o výmere 186 m2, vystupoval vo veľkosti môjho spoluvlastníckeho podielu Y4 k ponúkanej 

nehnuteľnosti pán Eduard Strmiska, nar. 16.08.1982, trvale bytom Tomášikova č. 10, 080 Ol 
Prešov, ktorý je Yz spoluvlastníkom nehnuteľností a nadobúdol ich resp. ich odkúpil od Mesta 

Prešov do svojho výlučného vlastníctva. 

v Humennom, dňa 10.03.2014 

rJ;naV/; 
JUJ.!J.L B i l á 
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PRÍLOHA Č. 2.1/ 4-
.Mgr. Sylvia Hora Glatzová, Tomášikova 10,08001, Prešov 

"~ .... 

. MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
i ME~í'íťJ ~t.lJ!.SôV 
l Číslo spiSlJ: . .. 

Me$tský_ úrad v Prešove l 6 SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ . 
·Oddelenie mestského majetku l Reglstt. zna~lo:a: • 

1 8 -03 .. 2014 
Znak 11 lehota 

Došlo: uloženia: · 
· Jarková 24 ., 

;.:-~ 

j PrOolly: l Vybavuje: 
080 01 P~EŠOV 

Evidenčné č íslo došlej pošty: Zi0-17 l ;!alt; 
l 

Váš list č.M/4009/2013, zo 04.02.2014 Prešov 1.4.03.2014. 

Vec: Majetkovoprävne usporiadanie uživaných nehnuternosti- odpoved' na výzvu. 

Horeuvedená, dolepodpfsaná Vám oznamujem, že rozhodnutie 
v tejto veci ponechávam na mojom bratrancovi Eduardovi Strmiskovi, 
trvale bytom Tomášikova -10, 080 01 Prešov, spolumajiterovi z% 
súvisiach - vysporiadaných nehnuteľností: Pozemkov parc. č. KNC 
15406 a 15407/1 a záhradnej chaty súp. č. 1079. 

S pozdravom 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/4857, 4938/2014 
13.05.2014 

Naše čfslo : 

B/8927/20 14 
Ev.č.96212/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimfr Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov: 

02.06.2014 

Vec: Pozemky na ul. Jelenej, miestna časť Cemjata, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov. 

Dňa 16.05.2014 bola na Oddelenie -hlavného architekta mesta a územného 
. plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 

o zaujatie stanoviska · k odkúpeniu pozemkov parcelné číslo KNE 1143/5, orná pôda 
o výmere 259 m2 

, KNE 1143/30, orná pôda o výmere 186 m2 na ul. Jelenej v k. ú. Prešov, 
miestna časť Cemjata (bývalá záhradkárska osada). Účelom odkúpenia pozemkov je ich 
užívanie žiadateľmi. 

Mesto Prešov, Oddelenie hlayného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko . . 

1. Podľa platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
na ploche funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí záväzný 
regulatív RL B 1. · 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných 
pozemkov žiadateľmi. 

S pozdravom 

Ing. Ma ián Harčarík 
ri diteľ 

Sekcie stavebn ho :~ radu a urbanistiky 

. . f · 
. . . ' \ 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk J~.presov.'Sk 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vy~orené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 30.05.2014 
Katastrálne územie: Prešov Čas vyhotovenia: 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3414 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

13:52:29 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

15406 35 Zastavané plochy a 17 1 
nádvoria 

154071 1 382 Záhrady 4 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

1079 15406 
Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

19 rekreacna chata 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ B: VLASTN/Ct A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Bílá Karin r. Glatzová, JUDr., Liesková 21, Humenné, PSČ 066 01, SR 1 l 4 
Dátum narodenia: 14.02.1973 

Titul nadobudnutia R-237/13- Zmena priezviska, trvalého bydliska a doplnenie ident.údajov 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 STRMISKA EDUARD ui.Tomasikova 10 2 l 4 
Dátum narodenia: 16.08.1982 

Titul nadobudnutia Kupna zmluva V 2807/2000. 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

3 Hora Glatzová Sylvia r. Glatzová, Terchovská 32, Prešov, PSČ 080 01, 
SR 

Dátum narodenia : 14.11.1975 

Titul nadobudnutia R-10113- Zmena priezviska a trvalého bydliska 

Tituly nadobudn11tia L V: 

KUPNA ZMLUVA V 2876194. 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

1 l 4 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu : 29.05.2014 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 22/38 

P. č. 22 /Bod č. 20 - Výpis z uznesenia č. 11 /2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23 . 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov ma zamer predaja: 
pozemku parc. č. KNE 1143/5, orná pôda o výmere 259 mZ, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15414/2, záhrada o výmere 259m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Cemjata- Ul. Jelenia. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemca požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je vlastníkom vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 

predmetný pozemok je vnútri oplotenia a je ním dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č . 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 2. 6. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. 5. 2014: 
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením pozemku na Jelenej ulici za cenu znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 

v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za jeho užívanie za obdobie dvoch 
rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Záujemca navrhuje jednotkovú cenu max. 8 €/m2

, ako aj nepožadovanie náhrady za užívanie 
predmetného pozemku spätne za minulé obdobie. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou 

zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
2211 Žiadosť zo dňa l O. 3. 2014 
22/2 Doplnenie žiadosti zo dňa 28. 4. 2014 
22/3 Stanovisko OHAMaÚP 
22/4 Kópia mapy z GIS v súbore "E" 
22/5 Kópia mapy z GIS v súbore "C" 
22/6 LV č . 3416 

F- MsÚ/SP-01/1211 



A:nna . T í m k o- -. á, · Pavlo;vič:ovo námestie 16 080 Ol. P R E š O V 

, 

, 

Vaše· č.í.sl0~M40.09/2011 Ing J.:.ADAM/3]00212. 
. z·oJ dna o~. 02. 20l4 .• 

Vec:: Maj e:tk. prá~ u53pori aď. nehnuteEaos,ti 

v · Prešove, dňa 10.].2014 

PRÍLoHA ~ . 22.}~ 

M E. S,. T O, P R E Š O V 
Me:s t.ský úrad: 'i 

S'ekc~ia majetková a. ekonomi-ck~ 
<Jd~. me:s ts kého) maj e:tku 

080 OJL P R E Š O V 

Taší~. ho;re:uve:denýmlli.st.om ži~date:: o· ~aje:t.kop~á~e usporiadanie. 
poze:m:k:oveJ: parcely č •. KNE~ ll43/5 poďa v.o: \tymere 259 Dl' poz., parc:ely 
č. KNC 154T4/~ na CEMJATE, Jel en± a ul.. č~ 1600. 

Uvedený po.zemok 2.5}9 .~ •. sp.olU: S> pare:.J!..54l]. .. 57 m.2 zastavanaj) 
p:lachy a nád-woria a 3.7Q. m.. · c:e:Jlko;ve s;me uŽ:ť:vaTi spoľ..u a manželom. 
dcrr júl.a 200I_" kedy;- manže]L 13 .• 7. 20UJl. zomrel. Celkove je po.zemo:t 
VJ užívaní doteraz:. 55 rokov. 

KU.Iftli sme mG odl obce:: Malý Šariš,,. kt.o:rej patril. ~ed manžel 
zomFe]., o·ďvt-edy som ažívat.eľoml iba ja sama .. . 

V minulosti sme nemohli e:dJkupiť a~j uvedených 259 IIE
2 ,. l .abo 

me-st..o) necbGJlc:r. wl..astn:fkom a aiili dhe:s nie je. NasJledne~ po oläc±. Malý 
Šariš bO'l:ii. užfvateJ~om Škols:ké · les;w Cemjat.a ... 

Od u"Wede.nýc:h užfvat.eľO'V: to nebo.la. ma:žné odk.upiť a me:sto; nekonalo. . . , 
.., Prl.. mo.jiom~ as;o.bnom. je.unaní v uve:-d!eneJ_ zále:žit.o;s~ti na MSU 

dna 1].2'.2014 so p. Ae:armom na informác-iu e~ny v prípade: usporia
d:ani.a pre:dmatného pa~~em~ _vo výmere 25 9 m kúpou,~ mi bola udaná 
een,a cca 25 Eur za. m.: ,. t. •. J., • celkom 6.475 Eur •. 

S= týnr ja nem:ôž_em.[ suhlasiť ,, pr·etož~e: ja to cena nereálna 
a ni.e ja 't-alDl. p:ly;n,. vroda a ani kan.aillizáe.ia. Okrem toho pF·ist.upová 
c-:esta je. v úPlne: ďe.zolatnom st . .ave: •. 

Nie ja s~om viinná za t.o". ž:e: mesta nekanaľ.a, doteraz a v cenách, 
ktoré zodpovedali obdobiU!., ke:dy; bol pozemok: nado.hudn.utý. 

Ž1jem z dôehoďku:. a vzhľadom. na- t.o, ·ž.:e uplynuLo už viac 
ako ~ rokovr- a ceny boli úp!n.e in.é ako teraz, žiadam uv edenu 
zále:ži. t.o:si! ríe:ši:f BEZPLATNE - VYDRŽANÍM. 

' 

S poz'draV!om 
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Anna TIMKOVÁ, Pavlovičovo námestie 16 080 01 Prešov 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 1 o 
frslo spisu: 

Dotlo: 
:ii 

Prno hy: 

Reglstr. zna~ka: 

2 8 -04 .. 2014 

Evldenené Uslo došlej pošty: 

Znak a lehota 
uloženia: 

, 

Vaše číslo: M/4857/2014 lng.J.Adarri/3100212 zo dňa 28.3.2014 

Vec: Majetkovoprávne usporiadanie užfvanel nehnuternosti 

PRÍLOHA cr. 2_2..} 2. . 

V Prešove 28.4.2014 

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad 

~; Sekcia majetková a ekonomická 

Odd.mestského majetku 

080 01 Prešov 

Vyššie uvedeným listom zo dňa 28.3.2014 ste ma požiadali o stanovisko ku Vašej ponuke, ktorá je 

· uvedená v predmetnom liste, ohradom zosúladenia vlastníckych a užívaterských práv k pozemku parc. č. KNE 

1143/5 pôda vo výmere 259 m2, ktorá je umiestnená na Ulici Jelenej v miestnej časti Cemjata. 

Opakujem, že predmetný pozemok užívam cca SS rokov, teda mám záujem o jeho získanie do 

vlastníctva, avšak za cenu, ktorá zodpovedná reálnemu stavu, čo posudok znalca- ako uvádzate vo Vašom liste 

--podľa môjho názoru celkom nezohradnil. 

Vo Vašom liste sa odvolávate na znalecký posudok, ako to mestu dáva za povinnosť zákon č.138/1991 

Z.z. v platnom znení. Uvádzate, že cena stanovená znalcom zohradňuje mnou popisovaný stav nehnuternosti -

teda, že tam nie je plyn, voda a ani kanalizácia. Nikde však neuvádzate, že cena stanovená znalcom zohradňuje 

·aj to, že k predmetnému pozemku neexistuje žiadna prístupová cesta, dá sa k nemu dostať len cez pozemky 

iných vlastníkov, čo podstatným spôsobom znižuje jeho využiternosť a tým aj cenu. Okrem toho tiež nikde 

neuvádzate, že znalec pri odhadovaní ceny zohľadnil aj druhý fakt, že pozemok bude nutné zaťažiť vecným 

bremenom- čo v danom prípade znamená právo prístupu ku stavbe záhradnej chaty sú p. č. 1600 na parc. č. · 

KNC 15413, ktorá stoji na predmetnom pozemku, čo ďalším významným spôsobom znižuje jeho cenu pri 

exitujúcej výmere 259m2. 

Počas doby užívania pozemku /opakujem SS rokov/ sa opakovane menili vla~níci pozemkov, od 

žiadneho sa pozemok získať nedal /čo som uviedla v predchádzajúcom liste/, až kým ,ako uvádzate, po 

ukončení ROEP -u v k.ú Prešov, ho získalo mesto Prešov. Mám za to, že existovala minimálne morálna 

povinnosť mesta informovať užívaterov pozemkov o chystaných zmenách vo vlastníckych vzťahoch, čo sa 

k poľutovaniu nestalo. 

Mám za to, že vzniknutú situáciu je potrebné vyriešiť. Som dôchodkyňa žijúca sama z jedného 

dôchodku. Navrhujem, aby bola prehodnotená cena pozemku novým znaleckým posudkom, ku ktorému by 

som bola prizvaná, mnou akceptabilná cena by sa mala pohybovať v rozpätí S- 8 Eur za meter šworcový. 

Zároveň žiadam Komisiu pre disponovahie s majetkom mesta, aby mesto nepožadovalo úhradu 

nájomného za užívanie pozemku, pretože užívaním pozemku som vlastne zabezpečila ·udržiavanie teraz už 

mestského majetku, s čím som tiež mala jednak finančné náklady a jednak som vynakladala svoju prácu. 

Pozemok som užívala v dobrej viere, že mi patrí. 

S pozdravom 

., 



MESTO PREŠOV PRÍLOHA ( 2-2/J _ 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa : 

M/4857, 4938/2014 
13.05.2014 

Naše čfslo : 

B/8927/2014 
Ev.č.96212/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimir Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@bresov.sk 

Prešov: 

02.06.2014 

Vec: Pozemky na ul. Jelenej, miestna časť Cemjata, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov. 

Dňa 16.05.2014 bola na Oddelenie -hlavného architekta mesta a územného 
plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 
o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemkov parcelné číslo KNE 1143/5, orná pôda 
o výmere 259 m2 

, KNE 1143/30, orná pôda o výmere 186 m2 na ul. Jelenej v k. ú. Prešov, 
miestna časť Cemjata (bývalá záhradkárska osada). Účelom odkúpenia pozemkov je ich 
užívanie žiadateľmi. 

Mesto Prešov, Oddelenie hlayného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. dl zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko . . 

1. Podľa platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
na ploche funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí záväzný 
regulatív RL B 1. · 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných 
pozemkov žiadateľmi. 

S pozdravom 

Ing. Ma ián Harčarík 
ri diteľ 

Sekcie stavebn ho úradu a urbanistiky 

'( 

' . 

\ . '~ 
. . .· ~ 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@pres:v:sk~.presovisk :~;"i 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres : Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 30.05.2014 

Čas vyhotovenia: 13:12:38 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3416 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

15413 57 Zastavané plochy a 17 1 
nádvoria 

154141 1 370 Záhrady 4 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

1600 15413 19 zahr.chatka 
Legenda: 
Druh stavby: 

19- Budova pre šport a rekreačné účely 

Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Timko Ján a Anna Timková r. Liptaková 1 /1 
Dátum narodenia : 05.09.1925 Dátum narodenia : 14.07.1934 

Titul nadobudnutia POTVRDENIE O CS 46912001-Z 335412001 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez 2.ápieu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 29.05.2014 



J;;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 23/38 

P. č. 23 /Bod č . 21 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

A/ Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 16336/10, zastavaná plocha o výmere 155m2

, vytvoreného GP č . 16336110 
zo dňa 19. 2. 2014, vyhotoveného GeoReal Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 16336/1, zastavaná plocha, L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Arm. gen. Svobodu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Výstavba objektu na predaj pizze. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, 
že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia verejnoprospešných činností zo dňa 15. 5. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 23. 5. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 6. 5. 2014: 
VMČ č. 6 súhlasí s odpredajom a odporúča žiadosti vyhovieť. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 

v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

1/ Prílohy: 
23/lŽiadosť zo dňa 27. 3. 2014 
23/2-2 GP č. 7/2014 
23/3 Kópia mapy z GIS 
23/4 Stanovisko OHAMaÚP 
23/5-2 Stanovisko OVPČ 

F- MsÚ/SP-0111211 



U N·l PIZZAr ~.r.o. 
Floriánova 2, 080 Ol Prešov 

Obchodný register Okresného súdu Prešov. odd.: Sro. vl.č.: 24071/P 

Mestský úrad . 
Sekcia majetková a ekonomická 
ul. Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

-Prešov 27.03.2014 

Vec: Odkúpenie pozeml.'U p.č. 16336/10 na Sekčove vo výmere 155,00 m2 

Žiadame Vás o odpredaj 155,00 m2 pozemku na podnikateľské účely z parcely č.l6336/l 
na Sekčove pri Kuflande priamym predajom. Nachádza sa medzi komunikáciou MK2 a 
parkoviskom Kauflandu a po výstavbe by umožnil poskytnúť obyvateľom a kupujúcim tam 
chýbajúce služby. Na tomto pozemku chceme v súlade s ÚPN mesta postaviť objekt o výmere 
106 rn2 na predaj pizze. Pozemok je náročný na zástavbu a vyžiada si zvýšené náklady- viď 

priložený znalecký posudok a situácia inž. sieti - pozemok je svahovitý, s podzemnými 
inžinierskými sieťami, ktoré treba podchytiť, so vzdialenými bodmi napojenia na jestvujúce 
inžinierske siete. Márne predbežný súhlas s prechodom cez pozernl.;r Kauflandu 
k horeuvedenému pozemku. 
Zároveň prikladáme na novovytvorený pozemok geometrický plán a architektonickú štúdiu, 
ktorá bola už konzultovaná s odborom architektúry a majiteľmi inž. sieti. 
Ak by nám predaj bol schválený do leta t.r., za čo by sme .chceli dopredu poďakovať, tak by" 
s_me pripravili dokumentáciu na výstavbu ešte v tomto roJru. 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. 

S pozdravom 

Co:VMČč.6 
ko ateľ 

UNIPIZZA, s.r.o. 
P .R E š OV Prílohy: 

GP 
Znalecký posudok 
Architektonická štúdia 
Situácia inž. sieti podľa TMM mesta 
Výpis zOR 

Tel.: 0905 60 l 260 e-mail: unipizza!@.!ll'oups.sk 

-1-

IČO: 46 038 477 DIČ: 2023194239 IČ DPH: SK2023194239 
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Prešov IB AN : SK02l I 000000002926851502 



Výkaz výmer PRÍLOHA 6. 2.3)2-1 
Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Číslo D k ' od Druh 
Výmera Druh í Číslo Výmera pozemku 

Vlastník 
Pk.vl. Parcely parcele m2 parcely m2 

(iná opráv.osoba) 
pozemku e parcely 

LV Pk KN ha m2 l číslo číslo ha m2 1 Kód adresa , (sídlo ) 

l 

l l 
Stav p•ávny je totožný s regr·om C KN 

6492 16336/1 3 1048 zastav. plo cha 16336/1 3 0893 zastav. plocha doterajší 
22 

-
16336/10 115 zastav. ploch a nadobúdateľ 

22 

Spo l u 3 1048 l 3 1048 
l l 

Legenda: 
Kód spôsobu využívania 22 - Pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná , miestna a účelová komunikácia, chodník, parkovisko ... 

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

Vyhotovi teľ . Kraj 
Prešovský 

Okres 
Prešov 

Obec 
Prešov 

Ge~/ Kat. 
Prešov 

Číslo 
7/2014 

Mapový 
Prešov 4-5/21 územie plánu list č. 

Prešo v s.r.o . , , 
GEODETICKÁ KANCEL.ÁRLA., Konltlntlnova 3, 010 01 PRE$ OV 

GEOMETRICKY PLAN IČO: ,._7011 , IČ DPH: SK20227SO.U, 101.011452 :16K na oddelenie pozemku p.č. 16336/10 
WWW.GEOREALPO.SK 

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil tng. Andre} TARASOVIČ Meno: 

Dňa: l Meno: Dňa: ,l Meno: j Dňa: l Číslo: C 1 =- fL_C·f /17 19.2.2014 Ing. Jozef Kaščák 21.2.201~:;:;-:f:~ ~ Ing. Štefan Pálfi l 26 oz 7014 
Nové hranice boli v prírode označené Náležitosťami a·'P.resnÔsťou zodpo~edá predpisom Úradne overen?,.dyi!.§2._z~ona NR SR č.215/1995 

kovovými rúrkami /i: <.":' ... ~~~~ ·- :ty, 5 ... :.: -.' ... .- '.,., \\ Z.z. o geodézJ!:.~\ \)'attogra,tlf-,"-. { '-.. . -- ... -·-··-- /' ~ . / ď J f"j ! :-_ ,F ~ ť -~_,álny ~ Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. : ľ:.' l r--J~, ': ?J. ··rq .ro 
l ~· 1)0-' ~ J ·<y, L ., ;.,,. ' r __,, - ·. . ~ r--;:::; ~ . r ' ·( 512277 ,:;. ':;_ '<'P·fl ; ' 

Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské 
'. \ '~:. ·t,J:; ; . _.. ~:: i s~ , , rl 
~· . . • .;-) '·--./ ..:.'" ·: /ľ lc-~ ' , ., r:l '(/' · . . . 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácií '<:<"J>cečiatka a podpis < .:.'/ \ \Peii~tl(~;í 111lapis 
1 

....... .... 
·-~ .... :::·--... :.~ -- ~ - . \ . '~.....L 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Vá~i~~5S1J~cff4 
Naše číslo : 

B/6774/2014 
14. 04. 2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

23.05. 2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 16336/1 k.ú. Prešov, ul. Arm. gen. Svobodu, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o predaj časti pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č . 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. d/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k predaju časti 
pozemku KN-C 16336/1 k.ú . Prešov pre spoločnosť Unipizza s.r.o., Floriánova 2, Prešov. 

Vzhľadom na jestvujúcu vzrastlú zeleň, nachádzajúcu sa v mieste navrhovanej výstavby, sme 
vyžiadali stanovisko Sekcie vnútornej správy a verejných činností- Oddelenia verejnoprospešných 
činnqstí ako správcu mestskej zelene, ktoré Vám v prílohe predkladáme. ·· 

S pozdravom 

ľHHgť::o1'1l~~) PJ:t!EŠ®V 
Mestský t.írad 

S fK ClA STA ~'::'aÉi-1~ · RBANISTIKV 

. re, --
Ing. arián Harčarík 

riaditel' 

@) 

Sekcie stave;bného úradu a urbanistiky 

.. 

. ·( 
\ 

l t d . @ reS9V sM'~.preSOV(Sk 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mal. mes o.ra mca P · · 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
PRfLOHA { . 23 )5-1 

Váš list číslo l zo dňa: 

Sekcia vnútorneJ správy a verejných činností 
Oddelenie verejnoprospešných činností 

Jarkova 24 
080 01 Prešov 

• 

Adresát podľa Rozdeľovníka 

• 

Naše číslo : Vybavuje /linka Prešov: 

B/6774/2014 (zázn.č.94049) 
6.5 .2014 

V./8221/2014 Ing. V. Ježiková l 3100278 15.5.2014 

• 

• 

Vec: Pozemok parc. Č. KN-C 16336/1 k.ú. Prešov, ul. Arm. gen. Svobodu, Prešóv
žiadost' o zaujatie stanoviska- odpoveď, stanovisko 

Oddeleniu verejnoprospešných činností bola doručená žiadosť o stanovisko vo veci 
kolidujúcej vzrastlej zelene s navrhovanou výstavbou pizzerie na ulici Armádneho generála 
Svobodu. 

Oddelenie verejnoprospešných činností ako správca verejnej zelene neodporúča 
výstavbu v kolízií so vzrastlou zeleňou (topoľom kanadským - Populus x canadensis -
s obvodom kmeňa 189 cm a javorovcom jaseňolistým - Negundo aceroides - s obvodmi 
kmeňov 107 cm, 99 cm, 99 cm, 102 cm), ktorá by musela byť odstránená výrubom, nakoľko 
kolízne jedince sú jediné vzrastlé stromy na tejto strane. ulice. V lokalite je množstvo 
spevnených plôch, ktoré prispievajú k zvýšenému odtoku povrchových vôd, prehrievaniu a 
dezertifikácií mikroklímy. Odstraňovanie vzrastlých zdravých drevín z týchto dôvodov nie je 
žiaduce. Ulica Armádneho generála Svobodu by z urbanistického, sadovníckeho, estetického i 
klimatického hľadiska potrebovala doplnenie tejto strany uličnej zelene - .stromoradia. 

Žiadame o prepracovanie projektovej dokumentácie a posunutie stavby smerom 
k zastávke MHD, s prekládkou inžinierskych sietí a presadením 2 ks mladých stromov druhu 
lipa malolistá (Tilia cordata) a to tak, aby stavba bola vzdialená minimálne l O m od kmeňov 
vzrastlých drevín a inžinierske siete minimálne 2,5 m od kmeňov drevín. 

' 
V prípade, že pôs:hnutie stavby smerom k zastávke MHD nebude možné a dreviny 

druhu topoľ kanadský a javorovec jaseňolistý by boli odstránené, žiadame realizovať 
náhradnú výsadbu vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorú vyčíslil Ing. Martin 
Kolník zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb pre vyhotovenie dokumentácie 
ochrany prírody pre vybrané druhy dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 ods. 2 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pod číslom F -77/2009 vo výške 
2921,72€ (slovom dvetisícdeväťstodvadsat'jeden eur, 72 centov). Žiadame však za prípadný 
výrub vysadiť minimálne 10 ks (alebo viac ks) stromov s obvodom kmeňov 18-20 cm, 
s výškou nasadenia koruny min. 2,2 m na parcele č. KN-C 1633611 v k. ú. Prešov ako 
druhú stranu uličnej zelene - stromoradia. 

Žiadame vypracovať projektovú dokumentáciu sadových úprav, ktorá bude rieš~ť 
náhradnú výsadbu za výrub predmetných drevín, ktorú vypracuje odborník - sadovní~, 

~ · · ;Jié ~ . 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činností 

Oddelenie verejnoprospešných činností 
Jarkova 24 

080 01 Prešov 

záhradný a krajinný architekt. Táto bude predložená správcovi verejnej zelene, Oddeleniu 
verejnoprospešných činností Mestského úradu v Prešove na posúdenie a vyjadrenie sa. 

Upozorňujeme, že v kolízií so stavbou (podľa predloženej koordinačnej situácie 
a prieskumu v teréne) sa nachádza ďalší, v nedávnej dobre vysadený, mladý strom druhu lipa 
malolistá - Tilia c01·data, ktorý Ódporúčame presadiť a odborne ošetriť, prípadne nahradiť 
novým jedincom rovnakého druhu s obvodom kmeňa 18-20 cm a výškou nasadenia koruny 
2,2 m, ktorý bude vysadený na parcele č. KN-C 1633611 v k. ú. Prešov. 

Žiadame zvážiť i možnost' zrealizovania vegetačnej strechy formou extenzívnej alebo 
intenzívnej strešnej zelene vzhľadom na veľké množstvo spevnených plôch (cestná 
komunikácia, parkoviská, budovy) v lokalite, z dôvodu zlepšenia mikroklimatických 
a teplotných pomerov .. Realizácia takejto strešnej záhrady by vzbudila kladný ohlas u širšej 
verejnosti a zvýšila by prestíž spoločnosti UNIPIZZA s.r.o. i samotného zariadenia pizzerie 
na ulici Armádneho generála Svobodu. 

Prípadný výrub drevín i schválenú náhradnú výsadbu zrealizuje spoločnosť 
UNIPIZZA s.r.o., Floriánova 2, Prešov na vlastné náklady a zodpovednosť v súlade so 
zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. O výrub je potrebné 
požiadať Mesto Prešov v zastúpení Sekciou stavebného úradu a urbanistiky, Oddelením 
dopravy, energetiky a životného prostredia. K žiadosti o výrub je potrebné priložiť i toto 
stanovisko správcu verejnej zelene. Výrub možno realizovať iba na základe právoplatného 
rozhodnutia o výrube a po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. 

Správca verejnej zelene si vyhradzuje právo po predložení projektovej dokumentácie 
sadových úprav alebo žiadosti o výrub predmetných drevín doplniť toto stanovisko o ďalšie 
podmienky. 

S pozdravom 

Rozdeľovník: 

l. MsÚ, SSÚa U, OHAM a ÚP -zázn. č.: 97281 
2. MsÚ, SSÚa U, ODE a ŽP- zázn. č.: 97288 

(J) MsÚ, SMa E, OMM- zázn. č. {9J~2~'2 

gr. Kamil Sepeši 
poverený riadením oddelenia 

4. UNIPIZZA, s.r.o., Floriánova 2, 080 Ol Prešov- zázn. č.: 97294 
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P. č. 24 /Bod č. 22 - Výpis z uznesenia č. 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m\ L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. 17. novembra. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je stavebníkom nadstavby bytového domu na Ul. 17. novembra 170-172 v Prešove. 
V rámci tejto nadstavby bola realizovaná aj výťahová šachta (ako spoločná časť a zariadenie 
predmetného bytového domu) na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, ktorý žiadateľ toho času 
užíva na základe Zmluvy o nájme pozemku č . 3/2014. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Prílohy: 
2411 Žiadosť zo dňa 7. 2. 2014 
24/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 3. 2014 
24/3 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Tobistav s.r.o., so sídlom Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 3~ 507 971, ob<;:hodná spoločnosť 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16466/P, štatutárny 

orgán: Peter Hruška - konatel' spoločnosti 

Vec: Žiadosť 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa ... } .' .. ~ .... . ~~-~ 

Podpísaný zástupca v bytovom dome súpisné č. 3748 v Prešove na ul. 17. novembra č. 170 a 172 
týmto žiadam o zmluvnú úpravu právneho vzťahu k pozemku parc. č. C KN 5758/8 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere l m2 , vytvoreného na základe geometrického plánu č. 36484172-56/2013 (úradne 
overený Okresným úradom Prešov pod č. Gl-1774/2013) vyhotovitel'a AGILL, s.r.o., Prešovská 149/1, 094 
31 Hanušovce nad Topl'ou, IČO: 36 484 172, z pôvodného pozemku parc. č. C KN 5758/1 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1438 m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta Prešov, evidovaného v katastri 
nehnutel'ností na LV č. 6492 pre katastrálne územie Prešov. 

Ide o pozemok zastavaný výťahovou šachtou k bytovému domu súpisné č. 3748. Výťahová šachta 
je postavená v súlade s platným stavebným povolením, Rozhodnutím Mesta Prešov č. B/6927 /2013-Se zo 
dňa 25.06.2013, podl'a spracovanej projektovej dokumentácie. Cit. bytový dom je pôvodne postavený na 
pozemku parc. č. C KN 5747 -zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2 • Neoddelitel'nou súčasťou 
nadstavby bytového domu, realizovanou na základe zmluvy o nadstavbe stavebníkom Tobistav s.r.o., so 
sídlom Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, je aj výťahová šachta k novopostaveným bytom na 03. poschodí 
bytového domu. Týmto vznikol stav, kedy vlastníci bytov a rozôstavaných bytov nie sú zároveň 
spoluvlastníkmi pozemku zastavaného bytovým domom. 

Z tohto dôvodu žiadame Mesto Prešov ako vlastníka pozemku parc. č. C KN 5758/8 - zastavané 
plpchy a nádvoria o výmere l m2 , katastrálne územie Prešov,_g__odk'penie spoluvlastníckeho podielu vo 
vel'kosti určenej v súlade so zákonom č. 182/1993 6--z:--ô v st ' e bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov. /tY, 

S pozdravom 

; ._. .•. 
\ .;- . 

,c 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa : 

M/3945/2014 
Kičurová 

Vec 

Naše člslo: 

B/5051 /2014 
č.z. 22163/2014 

Prešov- ul. 17. Novembra 170- 172 
- stanovisko k odpredaju pozemku 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje l linka Prešov: 

Ing. Palková 27.3.2014 
~ 051 /3100 275 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky ku odpredaju 
pozemku parc. č. KN-C 5758/8 o výmere l m2

, vytvoreného na základe geometrického plánu 
č. 36484172-56/2013 z pôvodného pozemku parc. č. KNC 575811 vo vlastníctve mesta, ktorý 
je zastavaný výťahovou šachtou k bytovému domu na ulici 17. novembra 170 a 172. 

MESTO I~l~lEŠOV 
Mestský tírad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADlJ A URBA1~1STIK\' 
080 01 Prešov 6N 

l 
t 1JC> I~ 

Ing. ~rián Harčarík 
ri~ditel' Sekcie 

stavebnéh~ úradu a urbanistiky 

l 
\ 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail : mesto .radnica@pre~ov.s:!i:J; www.presoy. sk 
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P. č. 25 /Bod č . 23 - Výpis z uznesenia č . 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
- pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere ll 185 m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/901 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 560m2
, 

- stavieb bez súp. č. stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 
9310/901, KNC 9310/902, KNC 9310/957, 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Antona Prídavka, spôsobom obchodnej verejnej súťaže. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Vzhľadom na ukončenie aktuálneho nájomného vzťahu na predmetné nehnuteľnosti dňa 16.12.2014 
a záujem mesta Prešov na ďalšej prevádzke a rozvoji uvedeného letného kúpaliska mesto Prešov 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na jeho ďalší prenájom. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode Al tohto 
materiálu v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 13 811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej 
súťaže. 

El Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže . 

FI Prílohy: 
25/1-2 Kópia z katastrálnej mapy 
25/2-2 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01 /12/1 
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" MESTO PRESOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere ll 185 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

PRÍLOHA Č. 25/2-1 

- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 560 m2
, 

- stavieb bez súp. č. stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 9310/90 l, 
KNC 9310/902, KNC 9310/957, 
spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l . predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností na obdobie najviac 15 rokov, a to: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere ll 185 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m2
, 

- časti pozemku parc. č . KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 560 m2
, 

- stavieb bez súp. č. stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 9310/90 l, 
KNC 9310/902, KNC 9310/957, 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka; 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že v predmetnom areáli sa bude prevádzkovať letné kúpalisko, vrátane 
poskytovania občerstvovacích služieb a zabezpečenia podmienok pre rekreačné športové aktivity jeho 
návštevníkov; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú ročnú výšku nájomného, ako aj celkovú výšku investícií do 
predmetu nájmu, vrátane vecného a časového rozpisu ich realizácie tak, aby minimálne 50 % ním 
navrhovaných finančných prostriedkov bolo preinvestovaných v časovom rozsahu do 2 rokov od 
účinnosti nájomnej zmluvy; 

4. súťažiaci prijíma podmienku, že preinvestuje ním uvedené finančné prostriedky podľa vecného a 
časového rozpisu uvedeného v odseku 3 bez nároku na ich refundáciu zo strany vyhlasovateľa a bude 
riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 3, a to vždy k 15.1. každého roka vopred 
na príslušný kalendárny rok, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od nájomnej zmluvy; 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
v zmysle odseku 3, po ukončení rekonštrukcie zabezpečí vypracovanie energetického certifikátu 
podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

6. súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu bude zabezpečovať na vlastné 
náklady, vrátane vykonávania všetkých jeho opráv; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
7. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

l 



PRÍLOHA Č. 25/2-2 

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx14", zábezpeku minimálne vo výške 10 % zo 
sumy ním navrhovanej výšky investícií podľa odseku 3, inak jeho návrh nebude do súťaže 
zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci ako nájomca splní podmienku realizácie 50 % ním 
navrhovaných investícií v prvých dvoch rokoch trvania nájmu v zmysle odseku 3, 
zábezpeka mu bude vrátená- bez zbytočného odkladu po splnení podmienky, v opačnom 
prípade prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa. Ak úspešný súťažiaci odmietne 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupiteľstvom podľa odseku 16, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia 
lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 

8. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100229, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

9. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia majetková 
a ekonomická, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OMM- Obchodná 
verejná súťaž - nehnuteľnosť č. xx - neotvárat"'. Zalepená obálka bude ďalej obsahovať : 

identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej 
osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

l O. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 2014 do 15.30 hod; 

ll . vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 
písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveii vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

12. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
13. predložené návrhy možno meniť a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
14. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
15. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti, 

prípadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä za účelom 
zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou; 

16. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Prešove; 
oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na 
ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 

2 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 26/38 

P. č. 26 /Bod č. 19 - Výpis z uznesenia č. 9/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 8/2014 zo dňa 18. 6. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, a to: 
- bytu č. 23 o rozlohe 78m2

, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793, na 
Ul. Važeckej č. 14 v Prešove, L V č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 
2600/46, 

-spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
78/3480, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 569 m2

, L V č. 2716, k. ú. Solivar, o vel'kosti 78/3480, 

pre Alžbetu Rolandovú, Važecká 14, 080 05 Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Predaj uvedeného bytu (vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 

a zariadeniach bytového domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku) jeho súčasnému užívatel'ovi 
- žiadateľke, ktorá nemá právny nárok na jeho odkúpenie v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 5. ll. 2012: 
VMČ č. 5 súhlasí s predajom. 

Dl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
V prípade rozhodnutia mesta Prešov odpredať predmetný byt konkrétnej osobe (žiadateľke ako jeho 
súčasnej užívateľke) OMM vzhl'adom na adresnosť majetkového prevodu odporúča schváliť zámer 
predaja nehnuteľností špecifikovaných v bode A/ tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania predmetného 
bytu v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
Žiadateľka mala zo strany prenajímatel'a a vtedajšieho správcu mestských nájomných bytov -
spoločnosti SPRA VBYTKOMFORT, a. s. Prešov opakovane uzatvárané nájomné vzťahy na dobu 
určitú, a to až do roku 2012, kedy na základe ňou podanej žiadosti o odkúpenie predmetného bytu 
OMM započalo úkony smerujúce k schváleniu uvedeného odkúpenia tohto bytu. Posledný krát jej už 
zo strany prenajímateľa - mesta Prešov opakovaný nájom nebol schválený, avšak vzhl'adom na 
riadne a včasné platenie nájomného a úhrad spojených s užívaním predmetného bytu v spojitosti 
s riešením uvedenej žiadosti o jeho odkúpenie mesto Prešov zatiaľ takto vzniknutú situáciu neriešilo 
návrhom na vypratanie tohto bytu. 
Berúc do úvahy hl'adisko hospodárnosti, predmetný byt je jediným bytom vo vlastníctve mesta 
Prešov v uvedenom bytovom dome, pričom preddavky do príslušného fondu prevádzky, údržby 
a opráv v prípade rekonštrukcie tohto bytového domu môžu prevýšiť získané nájomné z prenájmu 
predmetného bytu v ďalšom období. 
Tento materiál bol predložený na XL VI. riadne zasadnutie Mestského zastupitel'stva v Prešove 
dňa 20. 2. 2014, z ktorého bol stiahnutý s požiadavkou, aby bol opätovne prerokovaný v komisii 
MsZ pre disponovanie s majetkom mesta. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 27138 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa za 
cenu 2 000 €. 

FI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 13012012 zo dňa 19.12.2012 vypracovaného Ing. Dušanom 
K vaskom je 46 000 €. 
Navrhovaná cena žiadateľkou je 2 000 €. 
Navrhovaná cena komisiou: 2 000 €. 

GI Prílohy: 
2611 Žiadosť zo dňa 15. 2. 2012 
2612 Žiadosť zo dňa 12. 4. 2012 
2613-2 Stanovisko žiadateľky zo dňa 29. 5. 2014 
2614 L V č. 2600 
2615 LV č. 2716 

F- MsÚISP-0111211 
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Vec: žiadosť o odkúpenie bytu- doplnenie 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 

V Prešove, dňa 15.2 2012 

Odbor správy mestského majetku 
080 Ol Prešov 

k značke ll O 42212011 

Listom zo dňa 19.12.2011 som požiadala o odkúpenie bytu č. 23 na 7. poschodí, 
ul. Važecká č. 14, Prešov. 

Na moju žiadosť ste mi odpovedali listom zo dňa 13.1.2011. K tomuto listu na upres
nenie dodávam: 

Viem, že predmetný byt mi bol pridelený ako náhradné bývanie. Pokiaľ som uviedla, že 
toho času som nájomcom bytu, myslela som to tak, že v tomto byte bývam. 

Ako dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré žiadam o odkúpenie bytu uvádzam, 
že byt mi bol pridelený ako náhradné bývanie za asanáciu rodinného domu na ul. Švábskej 
(terajšie Sídlisko Šváby) v roku 1987, kvôli výstavbe sídliska. Žijem v i1om 24 rokov. V roku 
1993 bývalý manžel opustil spoločnú domácnost; odišiel do Českej republiky, kde si zmenil aj 
priezvisko a zanechal veľké dlžoby (novo manželskú pôžičku, úver a pod.), ktoré som musela 
pod ťarchou exekútorov v prvom rade splácat' ja, pretože on sa od toho dištancoval. Po 
rozvode v roku 1996, neplatil ani výživné o ktoré sa súdim dodnes. Dcéra študuje na vysokej 
škole, bývalý manžel na štúdium neprispieva a v dnešnej dobe nie je ľahké zvládnuť a 
zabezpečiť príjem do domácnosti o ktorý sa starám sama a preto potrebujem vytvoriť sociálne 
podmienky pre nás obidve. 

Navrhujem všetky vyššie uvedené okolnosti zvážiť pri určení ceny bytu, ktorá nech 
bude určená podľa znaleckého posudku. 

Na predmetnom byte nie sú žiadne nedoplatky ani podlžnosti a mesačné splátky sú 
hradené mesačne inkasonz. 

Za pochopenie ďakujem a verím, že sa konečne stretnem aj s kladným stanoviskom po 
tých všetkých ťažkostiach, čo mi život priniesol 

S p ozdravom '?/ 
·~t/{))J. t~c:~v 

Alžbeta Roldndová 

.... 
\ .:~ · .. 
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V Prešove, diía 12.4 2012 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

k značke 136012012 

·· ···-· · · ··· · 

Vec: Odpoveď na doplnenú žiadosť o kúpu bytu podľa zákona č. 13811991 Zb.- vyjadrenie 

Listom zo diia 20. 3. 2912 ste ma požiadali, aby som uviedla okolnosti hodné 
osobitného zreteľa, ako napríklad pridelenie bytu na uL Važeckej č. 14 v Prešove z dôvodu 
asanácie rodinného domu a ďalšie skutočnosti podobného charakteru zdôvodnila ich 
písomným zdokladovaním. 

K tomuto Vášmu listu uvádzam, že náš rodičovský rodinný dom bol .asanovaný v roku 
1987. Vtedy som s bývalým manželom bývala u mojich rodičoch a z toho dôvoqu sme mali 
nárok za asanáciu domu. Vtedy nikto z celej ulice nedostal žiadne zmluvy, iba asanačné 
rozhodnutia a rozhodnutia o prideleni byru. Nájomné zmlu1y na byty sme dostali až v roku 
l 993. Všetky tieto veci sa udiali veľmi rýchlo, pretože bolo potrebné dodržať termíny ohľadne 
búrania poslednej časti ulice Šváby. 

Svoje tvrdenia preukazujem rozhodnutím o pridelení náhradného bytu zo dľ?a _ 
- l 0.11. l 987, rozhodnutie o zrušeni práva užívať byt v rodinnom dome zo dňa l O.I 1.1987 

a zápisnicu o dohode a· odovzdaní a prevzatí bytu zo diia 20.1 l. l 987. 

Ostatné písomnosti sa musia nachádzať v archívoch mesta Prešov. 

V pridelenom byte tak ako som. už uviedla vo svojej žiadosti, žijem už 24 rokov. V roku 
1993 b_ývalý manžel opustil spoločnú domácnost; odišiel do Českej republiky, kde si zmenil aj 
priezvisko a zanechal veľké dlžoby (novomanželskú pôžičku, úver a pod.), ktoré som musela 
pod ťarchou exekútorov v prvom rade splácať ja, pretože on sa od toho dištancoval. Po 
rozvode v roku l 996, neplatil ani výživné o ktoré sa súdim dodnes. Dcéra študuje na vysokej 
škole, býval;í manžel na štúdium neprispieva a v dnešnej dobe nie je ľahké zvládnuť a 
zabezpečiť pr{ľem do domácnosti, o ktor;! sa starám sama, a preto potrebujem vytvoriť 

sociálne podmienky pre nás obidve. 

Na predmetnom byte nie sú žiadne nedoplatky ani podlžnosti a mesačné splátky sú 
hrade 1?é mesačne inkasom. 

Za pochopenie ďakujem a verím, že sa konečne stretnem aj s kiadn;ím stanoviskom po 
t;ích všetkých ťažkostiach, čo mi život priniesol 

S pozdravom 
; ' .. '·' l '( 

--------=·/'"--' ----1, 
Alžbeta Rolandová 

., ~""' 
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Mesto Prešov 

Mestský úrad 

Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mestského majetku 

080 Ol PREŠOV 

JUDr. Katarína Juricová 

Vec: Stanovisko k cene k odpredaju bytu pod sp. Zn. č. 1360/2012 - doplnenie 

Listom zo dňa 7.4.2014, ma žiadate o stanovisko k cene bytu na ul. Važecká 14, 
Prešov, byt č. 23, kde som toho času nájomcom a bývam v tomto byte aj s dcérou 27 rokov. 

V každej žiadosti uvádzam, a ktorých nebolo málo, že byt som dostala, ako náhradné 
bývanie za asanáciu rodinného domu na ul. Švábskej /terajšie sídl. Šváby/ 
v roku 1987, kvôli výstavbe sídliska. Nebola to moja vôľa, aby sme prišli o rodinný 
dom, na základe výstavby sídliska, išli bývať do nájomných bytov a teraz platiť vysoké sumy 
za odkúpenie. Nehovoriac o tom aká nám bola spôsobená majetková ujma. 
V tomto čase nájomná zmluva bola uzatvorená na manžela Miroslava Miščíka, nar. 15. 10. 
1962, toho času už bývalého. V roku 1993 bývalý manžel opustil spoločnú domácnosť, 

odišiel do Českej rep. kde si zmenil aj priezvisko a zanechal veľké dlžoby /novomanželskú 
pôžičku, úver a pod. /, ktoré som musela pod ťarchou exekútorov v prvom rade splácať ja, 
pretože on sa od toho dištancoval. Po rozvode v roku 1996, neplatil ani výživné, o ktoré sa 
súdim dodnes. Tak vznikli aj dlžoby na nájomnom byte, ale ktoré som chcela uhradiť, žiaľ 
nebolo cesty u správcu, ktorým bol Spravbyt komfort, a.s. Chcela som, aby bola so mnou 
uzatvorená nájomná zmluva na predmetný byt a chcela som aj vyrovnať dlh. Ale nebolo mi 
umožnené. Žiaľ stalo sa čo sa stalo, moja žiadosť sa u správcu stratila. A keď som ju urgovala 
viackrát, pani Toporová zo Spravbytu mi povedala, že sa menili pracovníci , ktorí majú na 
starosti tieto žiadosti. Potom bol argument, že sa Spravbyt sťahoval. 



PRÍLO HA ~ . 2_(; /3 -2. 

Pod vplyvom týchto okolností a stresových situácii, som sa musela na dlhšie odmlčať z 
dôvodu onkologického ochorenia, z ktorého som po dlhom liečení mala šťastie a vyliečila 
som sa. 
V roku 2006 bola uzatvorená nájomná zmluva konečne na moje meno. Nájomná zmluva bola 
uzatvorená na dobu určitú na jeden rok a predÍžená na ďalšie tri roky do apríla 20 ll. Keď mi 
predÍžili zmluvu na d'alšie tri roky, bola som sa infonnovat', či potrebujem podať opätovnú 
žiadosť na odkúpenie. Pani Toporová mi povedala, že žiadosť na odkúpenie platí a nemusím 
opätovne žiadať o odkúpenie. Medzi tým tieto byty prešli pod správu mesta. Keď som sa 
zaujímala o moju žiadosť na odkúpenie bytu, bolo mi povedané, že zo strany Spravbytu 
nebola podstúpená moja žiadosť na mesto a musím opätovne podať žiadosť na odkúpenie, čo 
som aj urobila, ale bola zamietnutá. Medzi tým bolo prijaté všeobecné záväzné nariadenie 
mesta, nájomné byty s nájmom na dobu určitú sa nemôžu odpredávať. Nie som právnik tak 
neviem prečo bola uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú, keď sme mali dovtedy 
nájomnú zmluvu na dobu neurčitú . Možno, že v tom čase boli takéto nariadenia, čo sa týka 
mesta. 
Každú žiadosť, čo som napísala, či už na zmenu nájomnej zmluvy, alebo odkúpenie bytu, mi 
bola zamietnutá a s negatívnym stanoviskom. 

Po poslednej podanej žiadosti bola určená cena v zmysle znaleckého posudku t. j. 46 
000 € za odpredaj bytu. Znalec do sumy zahrnul aj moju investíciu do rekonštrukcie, čo som 
do 27 ročného bytu investovala. Cenu rekonštrukcie do bytu neviem určiť, pretože sa 
vykonávali priebežne, počas viacerých rokov. 
V jednej zo žiadostí som súhlasila so sumou, ktorú mi určite , ale mala som na mysli sumu, za 
ktoré sa byty odkupovali v zmysle cien podľa zákona v deväťdesiatych rokoch, kedy mne 
nebolo umožnené. 
Navrhujem ešte raz zvážiť sumu za odpredaj bytu, z dôvodu toho, že do bytu som investovala 
svoje nemalé prostriedky, t.j. výmena okien, stierky, podlahy, výmena dverí, výmena 
kuchynskej linky, radiátorov a pod. Bolo to nutné z dôvodu riadneho užívania bytu, nakoľko 
byt je už pomaly tridsaťročný. 
Navrhujem všetky vyššie uvedené okolnosti zvážiť podľa osobitného zreteľa, prípadne 
navrhujem cenu za odkúpenie bytu 2.000,- €, slovom dvetisíc eur. 

S pozdravom 

RoJando\f~~Jžbeta 
! 

,:;Y 

·.? . j;.: 

·( 

l 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Solivar 

stfa~rLpHA G_ 2G)Lr 
Dátum: 09.10.2013 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2600- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY 

6793 2600/046/0 9 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Č. vchodu: 14, Č. poschodia: 7, č. bytu: 23 
l MESTO PRESOV 
IČO/RČ: 

Stavby 

POPIS 

STAVBY 

bytovka 

B yty a nebytové priestory 

(celkom stavieb ......... ...... L.) 
INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

2716 

Celkom bytov: 

Celkom nebyt. priestorov: 

2600 

56 
o 

(celkom vlastníkov ... ... ... ... RR .... ) 

Podiel 

1/ 1 
Podiel na poločn )'ch častiach a zari ~eniach domu a spoluvlastnícky 1?odiel k pozemku: 78/3480 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

* * * Ostatní vlastníci nevyžiadaní * * * 

* * * Ťarchy nevyži.a.d.a.né * * * 

VJ;PIS JE NEPOUŽITEĽNi PRE PMVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení 1:vhlášA.y č. 72/1997 Zz.) 

POL. VZ. 

POL. VZ. 

lo .• 
\~---.-



Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Solivar 

PQ.ÍLOHA Č. 2-6}5 
Strana: . 1. 

Dátum: 09.10.2013 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2716- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

·PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nt] 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE

Rl S TIKA 

2600/046/0 569 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 569 

Legenda: 

CHARAKTERJSTIKA- spôsob využitia pozemku 
16-P"ozemok, na kt. je postavená nebyt. budova označ. súp. čís. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán · 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l MESTO PRESOV 
IČO/RČ: 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

* * * Ostatní vlastníci nevyžiadaní 

* * * Ťarchy nevyž.i.a.dané * * * 

' ., :! , ' • 

16 

VYPIS JE NEPOUZITEĽNY PRE PRAVNE UKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášf...y č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 72/1997 Z.z.) 

.... 
... ~--.-

(celkom parciel .... ...... .... L .. ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

4 454 1 

(celkom vlastníkov ...... .. .. .. ~~ .... ) 

Podiel 

0/Ó 

POL. VZ. 

POL. VZ. 

·[ 

\ 
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P. č. 27 /Bod č . 25 - Výpis z uznesenia č. 11/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby bezplatných parkovacích miest pre verejnosť, a to časti 
pozemku parc. č . KNC 9310/543, ostatná plocha o výmere cca l 505 m2 (presná výmera bude známa 
po vyhotovení GP), L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, na dobu 30 rokov pre DAMI, 
spoločnost' s ručením obmedzeným, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36469912. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ má zámer na vlastné náklady vybudovať parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť nielen 
užívateľom a návštevníkom objektu bývalého kina Kozmos, ale aj širokej verejnosti, a to bezplatne 
počas celej doby nájmu predmetného pozemku. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 8. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 3. 7. 2014: 
VMČ č. l odporúča majetkový prevod schváliť. 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
výstavby bezplatných parkovacích miest pre verejnosť. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za cenu l ,OO €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej 
prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l ,OO €/rok za celý predmet nájmu. 
Navrhovaná cena komisiou: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania 

verejnej prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas 
celej doby nájmu. 

1/ Prílohy: 
27/1-2 Žiadosť zo dňa 4. 7. 2014 
27/2-2 LV č. 6790 
27/3 Kópia katastrálnej mapy 
27/4 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa ll. 7. 2014 
27/5 Stanovisko ODEaŽP zo di'ía 8. 7. 2014 
27/6-3 Vizualizácia zámeru 

F- MsÚ/SP-01112/1 



MESTO PREŠOV 

Došlo: 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 

v zastúpení: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 

e-mailová adresa: 

PRÍLoHA ~. 27{1-1 

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

odobý nájom pozemku 

DAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným 

Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov 

Ing. Dušan Michalčík, konateľ spoločnosti a zárove!"! 

spoluvlastník nehnutel'nosti- bývalé kino Kozmos 

0949677293 

dusan.michalcik@gmail.com 

Týmto žiadam o dlhodobý nájom pozemku na 30 rokov ako prípad hodný osobitného zretel'a za 

l Eur l rok počas celej doby nájmu. Záujmom je vybudovať nové parkovacie miesta, ktoré žiadateľ 

zhotoví na vlastné náklady, pričom tieto parkovacie miesta budú slúžiť nie len užívatel'om a 
.. 

návštevníkom objektu- bývalé kino Kozmos, ale aj širokej verejnosti, bezplatne počas celej doby 

nájmu. 

Účel nájmu a dôvody výstavby: 

Vytvorenie cca 40 parkovacích miest na parcele 931 O l 543 v blízkosti obchodno -prevádzkovej budovy -

parcelné č. 931 O l 54~(bývalé kino Kozmos), Prostejovská ulica 3 7 l A, 080 O l Prešov. 

Situácia s parkovaním v okolí je už teraz problematická (viď príloha fotografie). 

Zámer má viacero kladných odôvodnení: 

existujúce bytové jednotky v okolí by mali možnosť bezplatného parkovania, 

nové parkovacie miesta by odstránili problémy s parkovaním áut na miestach, ktoré na to nie sú 

určené, 

v súčinnosti s rekonštrukciou existujú.ceho obchodného strediska Centrum a jeho využívaním, by sa 

sprístupnili návštevníkom vhodné miesta na parkovanie, 

vyriešila by sa taktiež otázka problematického parkovania pri kostole, funkčnom trhovisku a inými 

existujúcimi prevádzkarni v okolí, vrátane zdravotného strediska 

v neposlednom rade by sa tak revitalizovalo ďalšie okolie strediska Centrum. ·( 

\ 



Katastrálne územie: Prešov 

Lokalita (ulica a pod.) : Sídlisko III. -Centrum, ul. Tomášiková 

Číslo parcely: 931 O l 543 

Výmera v m2
: •. . .• 1~P..~... /3 !J 

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

udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 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_.:,(~ . !..t!..(LJ 
. ~ 

.. .......... ~ .. ..... ..... . 
podpis navrhovateľa 

Prílohy: 

kópia katastrálnej mapy s označením parciel 

vyznačenie l zakreslenie navrhovaných parkovacích miest dopravným inžinierom 

grafické znázornenie umiestnenia nových parkovacích miest na danom pozemku, štúdia - 4 str. 

Foto dokumentácia aktuál~ej situácie parkovania- 2 str. 

na vedomie: l) Mestský úrad v Prešove 

sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania 

2) Mestský úrad v Prešove 

sekcia oddelenia dopravy, 
energetiky a životného prostredia 

3) Mestský úrad v Prešove 

výbor mestskej časti č. l - Sídlisko III. 

lo 

'.· 



l PRÍL-OH A Č. 2.1-(2. -~ 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 09.07.2014 

čas vyhotovenia: 11:49:24 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6790 
ČASf A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

9310/544 1829 Zastavané plochy a 17 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

8804 9310/544 
Legenda: 
Druh stavby: 

22- Polyfunkčná budova 

Kód umiestnenia stavby: 

22 obchodno-prevádzková budova 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
ČASf 8 : VLASTN IC! A IN~ OPRÁVNEN~ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Byt 

Vchod: 37A 1. p. Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., P.Horova 20, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5090/2010 

Nebytový priestor 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 1 • 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

353 l 3041 

1 l 1 

495 l 3041 

3 Michalčik Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník ·( 

\ 

Informatívny výpis 1/3 Aktualizácia katastrálneho portálu : :i-OS.07.2Ó14 



l 
Byty a nebytové priestory 

CASt 8: VLASTN/Ct A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY · 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čisto (IČO) a miesto trvalého pobytu 

(sídlo) vlastníka 

Vchod : 37 A prízemie Priestor č. 1 - 2 

4 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 1 l 5 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
9 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 3 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 12- 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 1053 l 3041 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
5 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

6 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 
Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 5 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

10 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 3 l 10 

Vchod: 37A 1. p. Priestor č. 1 - 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 1140 l 3041 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

7 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
8 Michalčiková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

11 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Legenda: 
Druh nebytového priestoru: 
1 -Zariadenie obchodu 
12 -Iný nebytový priestor 

Tituly nadobudnutia L V: 

z- 3185/99-listina o urceni sc.Vn/R-8804/99 
Zámenná zmluva V 1554/2008 
R 337/2008-Rozhodnutie Mesta Prešov č.P 11463/2008 o zmene v užívaní stavby 

5 l 10 

1 l 5 

3 l 10 

·{ 

\ 

Informatívny výpis 2/3 Aktualizácia katastrálneho portáľu : ;10 8.07.2014 
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· .. ·. ~ 
MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Váš list číslo l zo dňa : Naše číslo: 

MsÚ v Prešove 
SMaE- OMM 
Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje / linka Prešov: 

B/ 11132/2014 lng.arch.Ligus l 211 11.7.2014 

Vec: Stanovisko k žiadostiam o dlhodobý prenájom pozemku a vzájomnú 
zámenu pozemkov- Ing. Dušan Michalčík, DAMI, spol. s r.o., Prostejovská 
37/A, Prešov 

Na základe žiadostí Ing. Dušana Michalčíka a spoločnosti DAM l, spol. s r.o., 
Prostejovská 37/A Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania Msú v Prešove dáva nasledujúce stanovisko: 

1/ súhlasíme s dlhodobým prenájmom severnej časti pozemku parc.č. KNC 
9310/543 k.ú. Prešov (výmera sa upresní na základe projektu stavby) na výstavbu 
parkovacích plôch podl'a investičného zámeru predloženého spoločnosťou DAMI, 
spol. s r.o., Prešov 

2/ súhlasíme s navrhovanou zámenou časti pozemku parc.č. KNC 9310/543 k.ú. 
Prešov pod prístupovou cestou a vonkajším schodiskom objektu bývalého kina 
Kozmos za časť pozemku parc.č. KNC 9310/971 k.ú. Prešov medzi objektom 
bývalého kina Kozmos a mestskej knižnice, určenej na dobudovanie pešej zóny. 

lWlES'I'O ~l;lEŠO"' 
Mestsky urad 

SEKCI.\ STAVEBN~t\0 ÚRAOU ~ URBM~~TI~'; 
080 01 Pr~v t g 

/: ~- / '~. lv 
fng. Marián Harč~ťk 

riaditel' sekcie 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 1 Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail : mesto . radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



MESTO PREŠOV PRÍLO)iA ď. 257-/5 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list číslo l zo dňa : · Naše číslo : 

8- 10967/2014 

Vec 

DAMI, s.r.o. 
Prostejovská 37/ A 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Širgel 
051 3100207 

Prešov: 

08.07.2014 

Investičný zámer "Výstavba parkoviska Sídlisko 111.- Centrum, okolie bývalého kina 
Kozmos" - stanovisko k investičnému zámeru. 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, 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 (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k zámeru stavby "Výstavba parkoviska Sídlisko 111.- Centrum, okolie 
bývalého kina Kozmos " nasledovné stanovisko. 

Cestný správny orgán súhlasí s výstavbou parkovacích miest na pozemku parc. č . 
KN-C 9310/543 k.ú. Prešov, Prostejovská 37/A, na Sídlisku 111. v Prešove podl'a predloženej 
projektovej dokumentácie v stupni investičného zámeru bez pripomienok. 

S pozdravom 

Na vedomie: 
MsÚ Prešov, SMaE - OMM 

.:W.:E~~ri'O .ll~l-!EŠ®'\7 
rv'lestský úrad 

~ ,..., EKGII1 STAVEB~H~HO ÚRADU 1\ URBANISTIKY 
.z:: · '\ Oc"0 c·1 c· -,·~·""\' ' t"el ·'' .. 1 ,J l l . 'OJ'-''-'\ ::/ 

Ing. Mari~n Harčarík 
riaditJr sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 29/38 

P. č. 28 /Bod č. 27 - Výpis z uznesenia č. 1112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemku parc. č. KNC 
4070/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 453m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Hurbanistov, na dobu 10 rokov pre spoločnost' RV PARKING, s. r.o., Pod Šalgovíkom 8, 
080 Ol Prešov, IČO: 47387939. 

B/ Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom pozemku parc. č. KNC 4070/17 na dobu l O rokov, pretože tento 
pozemok je funkčne spojený stavbou jedného parkoviska s pozemkom parc. č. KNC 4070/29 
(vytvoreného odčlenením z pozemku parc. č. KNC 4070/12), ktorý má žiadateľ v nájme od 
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov na obdobie l O rokov za účelom prevádzkovania 
parkoviska. Predmetný pozemok vo vlastníctve mesta Prešov nie je možné využívať samostatne 
z dôvodu, že je prístupný len cez pozemok parc. č. KNC 4070/29 a nie je možné zriadiť naň ďalší 
samostatný vjazd z ulice Hurbanistov. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť oboch pozemkov ich 
chce žiadateľ využívať ako jedno spoločné parkovisko. Žiadateľ má zároveň záujem predmetné 
parkovisko zrekonštruovať položením asfaltového koberca, pričom predpokladá investíciu do 
majetku mesta Prešov vo výške cca 15 000 EUR a na túto skutočnosť žiada prihliadnuť aj pri 
stanovovaní ceny nájmu. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 13. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov (vzhľadom na 
adresnosť majetkového prevodu) z dôvodu obmedzených možností využitia a s prihliadnutím na 
úmysel žiadateľa investovať do predmetnej nehnuteľnosti. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za cenu 2 718 €/ročne (6 €/m2/rok) za celý predmet nájmu, s podmienkou 
vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 15 000 € do l roka od 
uzatvorenia zmluvy, bez nároku na refundáciu od prenajímateľa. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l 676,10 €/ročne (3,70 €/m2/rok). 
Navrhovaná cena komisiou: 2 718 €/ročne (6 €/m2/rok) za celý predmet nájmu, s podmienkou 

vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške 
minimálne 15 000 € do l roka od uzatvorenia zmluvy, bez nároku 
na refundáciu od prenajímateľa. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



8 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

Hl Prílohy: 
28/1-4 Žiadosť zo dňa 20. l. 2014 s prílohami 
28/2 Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 7. 4. 2014 
28/3 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 2. 2014 
28/4 Kópia z katastrálnej mapy (aktuálny stav) 
28/5 Ortofotomapa (aktuálny stav) 
28/6-2 Zmluva o nájme pozemku zo dňa l. 12. 2013 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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~ v W MESTO PRESOV . 
~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ql. č. 73, 080 Ol Prešov 

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

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: RV PARKING, s.r.o. 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 0911 822 908 

e-mailová adresa: rastislav.ilcin@gmail.com 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam o nájom pozemku 

Katastrálne územie: Prešov 
' 

Lokalita (ulica a pod.) ulica Hurbanistov 

Číslo parcely: 4070/17 

Výmera v m2
: 453 ~311a/j.jw,z / ŕO 1:__*' 

Účel nájmu: prevádzkovanie parkovacej_plochy~ 

...b~~A- tJ/'1-~HU : 10 tOtCOv'"' /~ 

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 spracovaním 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 20.1.2014 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

/ if-----
/)~ 

podpis navrhovateľa 

pri nájme pozemku za účelom výstavby objektu, parkoviska resp. umiestnenia inej stavby doložiť 

,stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, oddelenia hlavného architekta mesta 

a územného plánovania k danému zámeru 

F- MsÚ/SP - 52/4/ 1 
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Zdôvodnenie žiadosti 

Zmluvou o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.12.2013 žiadatelia získali do nájmu 
nehnuteľnosť .C-KN č. 4070/12 zapísanú na LV č. 2526 kat. úz. Prešov, ktorej · 
vlastníkom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov na obdobie 10 rokov. 

Uvedená nehnuteľnosť susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Prešov, 
ktoru si touto žiadosťou chceme prenajať. Obe nehnuteľnosti slúžili ako parkovisko 
viac ako l O rokov a tvorili jeden celok na parkovanie vozidiel. V zhi' ad om k tomu, že 
na pozemky je len jeden vstup a to cez pozemok arcibiskupstva, máme za to, že by sa 
mali využívať ako jeden celok a slúžiť občanom mesta ako parkovisko. Na pozemok 
mesta nie je možné urobiť samostatný vstup a preto vstupovať na mestský pozemok je 
možné len cez pozemok arcibiskupstva. 

Ako nový nájomca máme v úmysle parkovisko zrekonštruovať položením 
asfaltového koberca na obidve ·parcely. Podľa predbežného rozpočtu by suma 
investície do parcely patriacej mestu mala byť 15 000 eur. Vzhľadom na polohu 
nehnuteľnosti mesta máme za to, že najvhodnejším využitím žiadanej nehnuteľnosti 
je ponechať ju na doterajší účel, avšak v štandarde, ktorý bude podstatne vyšší a 
mestu Prešov zodpovedajúci. 

S poukazom na uvedené žiadame mesto o vyhovenie žiadosti a zohľadnenie 
všetkých uvedených faktov pri výške nájmu. V prípade, že by bol vyslovený súhlas aj - . 
s plánovanou investíciou, navrhujeme túto tak isto zohľadniť vo výške nájmu. 

_ S úctou RV PARKING, s.r.o. 

··-· ...... ". 

.... ............ . 





~~ 
\ 
\ 
\ 

í.'/, 
\, 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ .. ------·/\ 

\ 

\ 
\ 

. \ 
\ \ -'\ -~4o1 o 17-

\ 
\ o 

(,._.-· 
__ ,.· l 

\ .............. ...... .. ·'·· 
\ o 

\ 

\ 
l 
\ 
\ 

\ 
\ 
) 

.. S 

. . l"' 

.) .,_ 

> 
/ 

-"\ ____ .. '>( 
\ \-.· 

l '. -··· · · 

ľŔ(LOHA Č. 2 5j1-~' - , 
•, / . 

.- ·· ·· ' 

· .......... .. 
_; · .. 

• .. f 

o 

o 

~\ 

l 
\ 

\ 
\ 
\ y -
·- -\ 

\. 
\ 

l 



,....,.-,...,.....-,...,.-,-,---,-----------------. ."-, .. ,".",.,,",.., .. ,,";":;;--:-. ---------------·-"""'"'·•.--··-------- -.... --~ .. -- .... 

+. 

... ,·. · ........... ,~;._ ,., ' 

Mgr. Janette Langová. predseda V:MČ c. 4 mesta Prešov 

V~ša z(Jačka: M/2014/1840, č; z.l7573/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sek:dia: .ma:jetková a ekonomická 
Odcielenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa 07;04.2014 

Vťb:iziadôst' o prenájom parcelv'KNC4070/f7 v k. ú. Prešov·- o.dpoved' 

. :.<.~ J'f~L~Iäde V ášej ží~~9~ti z9. ~pa 03 :02.2014 o z~uj~tie :s~:?~!~~-~ K i~i(l.'ČlB~ti ;SP(l,l, . •.. ·. '· .. 
-R~c\:P~G, .. .s .• t .·-o. · ~o ·:~ídlori#Jiio9 - Sälgovíkom 8, ·Prešóv ' . o ·pťelfáj~.m''P-a;tce-Jy1na ôtťH~rl%nistov 

.· ~~~::~g~~~~~t;J;ty~~t;:'p';:!::::áli;;~~ .;,~f~~:y~;::p~t:;::~.::~~~kL ~ 
. ~pf{§tM~6l~h~:t>.?i<p~rt:el~ ?!<:ľi§ ::AO.:Z9f12 vo vlastqictve .Gŕéckokátplíckeho arcibiskupstva, ktorý má 
· v;fií):jjp:e :ž.iadáieľ. Parc_elu iKiNC4070/17 možrw využívať len ako celok !Spolu-so susediacou parcelou). 
· Ži~daiel' ma zaujen1 zrék:onštŕuovať parkovisko pol ožením asfaltového koberca. 

K predmetnej žiadosti V:MČ č . 4 dáva toto súhiasne stanovisko. Nemáme žiadne námietky. 

S poZdravom 

f!~(if!'t 
Mgr. Janetk Lang á 

Predseda VM Č l 4 

... ,, . 



MESTO PRE$0V 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a. územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/2014/1840 
Č.z.7573/2014 

VEC 

· Naše čfslo: 

B/2262/2014 
ev . č . 10496/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
r!t 051/3100273 

Prešov: 

18.2.2014 

Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc.č. KN-C 4070/17 k .ú. Prešov s výmerou 
543 m2 za účelom prevádzkovania parkoviska na ulici Hurbanis!ov v Prešove, na území 
Pamiatkovej rezervácie Prešov žiadatel'ovi RV PARKING, s.r.o., Pod Salgovíkom 8, Prešov 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013 schvá
leného Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11 . 2013, pozemok parc . č . KN-C 4070/17 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej 
ako plocha občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

21 V súčasnosti pozémok parc . č . KN-C 4070/17 k. ú. Prešov je súčasťou jestvujúceho parkovis
ka na ulici Hurbanistov a je využívaný pre parkovanie vozidiel. 

V zmysle Generelu statickej dopravy na území 'Pamiatkovej rezervácie Prešov, schvá
leného Mestským zástupitel'stvom v Prešove uzn. č. 120/2000 dňa 27. 3. 2000, predmetný pozemok 
je súčasťou plochy určenej na parkovanie v južnej časti územia pamiatkovej rezervácie. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru o d p o r ú č a prenajať pozemok vo 
vlastníctve Mesta Prešov parc.č. KN-C 4070/17 k .ú. Prešov s výmerou 543 m 2 žiadatel'ovi za 
účelom prevádzkovania parkoviska na ulici Hurbanistov v Prešove, na území Pamiatkovej 
rezervácie Prešov. 

S pozdravom MIESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 01 Prešov @ 

-------~ 

l 

Ing. Marián a r č a r í k 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51 )3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 14. júla 2014 9:00 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 
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··zMLUVA 
o nájme pozemku 

podl'a § 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonn/k v zneni neskorš/ch predpisov 
/ďalej len ako "Zinluva"/ 

Prenajfmateľ: 
Názov: · 
Sld/o: 
Zastúpený: 
IČO: 
/Č DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Registrácia: 

Čl./ 
Zmluvné strany 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., prešovský arcibiskup a metropolita · 
oo 179 205 
SK 2021283176 
2021283176 
SLSP a. s., čfslo účtu 96293388/0900 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. 

ďalej len ako" prenajfmateľ" 

Nájomca: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Registrácia: 

ďalej len ako "nájomca" 

RV PARKING, s.r.o. 
Pod Šalgovíkom 8, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
Vladislav Staš, konatel' · 
47 387 939 
2023845241 
Tatra banka a. s., číslo účtu 292390021711100 
OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 28628/P 

$pafu ďalej len ako "zmlu~ňé strany", alebo "účastnfcizmluvy" 

Čl. ll 
úvodné ustanovenia 

.. 

' 't•-!, , ..... -: .. ........ l.,..l:r.!_.,Y:o:-~ 

1. Prenajfmatef je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a to pozemku - parcely C-KN č. 4070112 
nachádzajúcej sa v kat. územf Prešov, obec Prešov zapfsanej na LV č. 2526 vedeným Správou 
katastra Prešov, Katastrálny úradom Prešov /ďalej len ako "nehnuteľnosťZ 

Čl. 111 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je prenechanie časti nehnutel'nosti bližšie špecifikovanej v Ct. ll ods. 1 
tejto Zmluvy a to parcely č. 4070/29 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.272 m2 vytvorenej 
Geometrickým plánom č. 99/2013 úradne overeným dňa 19.11.2013 pod č. G 1681/2013 
nájomcovi do užívania zo strany prenajímatel'a na účel a za podmienok ustanovených v tejto 
Zmluve a nájomca sa touto Zmluvou zaväzuje platiť prenajímateľovi nájomné vo výške 
dohodnutej zmluvnými stranami uvedené v Ci. V ods. 1 tejto Zmluvy. 

2. Prenajímateľ odovzdáva do nájmu nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v Ct. 111 ods. 1 tejto Zmluvy 
nájomcovi v stave spôsobilom na jej riadne užívanie a nájomca nehnutef'nosť bližšie 
špecifikovanú v Ct. 111 ods. 1 tejto Zmluvy preberá. 

Čl. IV 
Účel nájmu 

1. Účelom nájmu nehnutef'nosti bližšie špecifikovanej v Ct. /ll ods. 1 tejto Zmluvy je stavebná úprava 
nehiwtel'nosti a jej prevádzkovanie na účely parkovania~ 

2. Nájomca prehlasuje, že prenajímaná nehnutel'nosť bližšie špecifikovaná v Ci. 111 ods. 1 tejto 
Zmluvy je na účel nájmu vhodná, oboznámil sa s ňou a pozná jej stav. 



'f 
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4. Zmluvne strany sa dohodli, že nájomca je povinný v lehote 1 roka od účinnosti tejto Zmluvy 
zrealizovať asfaltový koberec v hrúbke spfňajúcej stavebné normy (cca 5-10 cm), resp. uskutočniť 
rekonštrukciu povrchovej úpravy materiálom pfsomne schváleným prenajímateľom na prenajatej 
nehnuteľnosti bližšie špecifikovanej v Čl. 111 ods. 1 tejto Zmluvy. Vprípade, že nedôjde k výmene 
asfaltového koberca ma prenajfmateľ právo odstúpiť od Zmluvy. · 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvne strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť alebo dopfňať len so súhlasom 
zmluvných strán a to pfsomne, a dodatkom k nej. 

2. Zmluvne strany sa dohodli, že doručovanie sa podf'a tejto Zmluvy uskutočňuje vždy na adresu 
zmluvnej strany uvedenej v úvodných ustanoveniach tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy 
pre doručovanie sú zmluvné strany povinné sa .o tejto skutočnosti bez omeškania vzájomne 
informovať. Pokiaľ nebude možné písomnosť opakovane doručiť na poslednú známu adresu pre 
doručovanie, považuje sa pfsomnosťza doručenú tretím dňom potom, kedy sa ako nedoručitel'ná 
vrátila odosie/ate/'ovi 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch ( 4) vyhotoveniach, z ktorých dve ( 2) dostane prenajfmatef' 
a dve ( 2 ) nájomca. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, ·vážne a bez omylu, nebola uzavretá v 
tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečftali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu Zmluvu podpisujú. 

5. Ak nie je v tejto Zmluve niečo výslovne uvedené, riadia sa vzťahy účastníkov zákonom č. 4011964 
· Zb. Občiansky zákonnfk v znen! neskorš/ch predpisov. 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch účastnfkov zmluvy s účinnosťqu odo dňa 
faktického odovzdania nehnuteľnosti bližšie špecifikovanej v Čl. ll/ .ods. 1 tejto Zmluvy nájomcovi. 

V Prešove, dňa 01.12.2013 

Za prenajfmatef'a: 

Mons. ThDr. Ján Babjäk S./, PhD: 
prešovský arcibiskup a metropolita 

4 

V Prešove, dňa 01. 12.2013 

Za nájomcu: 

. RV PARKING, s.r.o. 
Pod SaiooVfkom 8, 080 01 Prešov 

IČO: 47 387 939 

~=s45241 
.......... ........... , .. \ ......... ..... ; ........... ...... . 

Vladis~v Staš 
konateľ 

·~ 
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P. č. 29 /Bod č. 7 - Výpis z uznesenia č. 14/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 11/2014 zo dňa 20. 8. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory a pomoci abstinujúcim obyvatel'om mesta Prešov, a to nebytového 
priestoru (kancelárie č. 4) o celkovej výmere 30,23 m2

, nachádzajúceho sa na l. NP stavby so 
súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej č. 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre 
občianske združenie Klub prešovských abstinentov, Mudroňova 8, 080 Ol Prešov, IČO: 
42379458. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o poskytnutie nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte na Ul. Jarkovej 
č. 2 v Prešove za účelom stretávania sa členov klubu prešovských abstinentov, poskytovania podpory 
celoživotného doliečovania abstinujúcich osôb závislých od všetkých druhov psychoaktívnych látok, 
poskytovania pomoci rodinám osôb s uvedenou závislosťou a vykonávania preventívnych aktivít. 
Nakoľko komisia MsZ v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom zasadnutí dňa 
18.6.2014 odporučila žiadateľovi ponúknuť iný nebytový priestor a žiadateľ s navrhnutým 
nebytovým priestorom súhlasil, opätovne predkladáme tento materiál so zapracovanou zmenou 
v predmete žiadosti, a to o poskytnutie nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte na Ul. 
Požiarnickej č. l 7 v Prešove. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 3. 3. 2014: 
VMČ č. 4 vyjadruje súhlasné stanovisko. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 26. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 5. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory a pomoci 
abstinujúcim obyvateľom mesta Prešov. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 20. 8. 2014: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: l €/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 

1/ Prílohy: 
29/1 Žiadosť zo dňa 13. 12. 2013 
29/2 Vyjadrenie k odpovedi zo dňa 28. 2. 2014 
29/3-6 Stanovy občianskeho združenia 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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29/4 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 26. 3. 2014 
29/5 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 5. 8. 2014 
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PRILOrfA C. 2.9/1 

Jakub Harčár, Klub prešovských abstinentov, P. O. Box 284, 080 Ol Prešov 

· Ocšlo: 3 ' -i2- 2013 

" 

JUDr. Katarína Juricová 
vedúca odd. mestského majetku 
Mestský úrad Prešov 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Vec: Ziadosť o poskytnutie priestorov na stretávanie KPA. 

V mene Klubu prešovských abstinentov (KP A) Vás týmto žiadam o poskytnutie 

priestorov vhodných na pravidelné stretávanie nášho klubu. KP A je svojpomocná skupina 

združujúca ľudí závislých predovšetkým od alkoholu, ale aj od iných druhov drog, postihnutých 

nelátkovými závislosť am~ ich rodinných príslušníkov a sympatizantov. Cieľom KP A je 

podporovať sa a všestranne si pomáhať v dosahovaní trvalej abstinencie. KP A v súčasnosti 

združuje 27 stálych členov, ich rodinných príslušníkov a mnoho občasných návštevníkov a 

sympatizantov. Stretávame sa v každú stredu v jedálni SČK, územného spolku v Prešove, ale 

SČK nám nepredÍžil zmluvu o nájme a od l. l. 2014 sa teda nemáme kde stretávať. Závislosť je 

nevyliečiteľná choroba a len permanentným doliečovaním môžeme predísť recidíve. Prerušenie 

doliečovacieho procesu v klube by mohlo zapríčiniť nežiaduce recidívy členov, mať negatívne 

dôsledky na naše fungovanie v rodinách, pripadne spôsobiť aj ich rozpad. 

Okrem pravidelných stretnutí realizujeme aj rodinné a terénne terapie pre naše rodiny 

a každoročne organizujeme celoslovenský ples abstinentov. Členovia nášho klubu sa aktívne 

zúčastňujú\terapeutických skupín na psychiatr. oddelení FNsP v Prešove, kde odovzdávajú svoje 

životné skúsenosti závislým pacientom a usilujú sa motivovať ich k abstinencii . KP A je 

kolektívnym členom Asociácie ldubov abstinentov Slovenska (ASKAS), zúčastňujeme sa na 

aktivitách klubov abstinentov po celom Slovensku. Máme zastúpenie aj v koordinačnom výbore 

ASKAS-u, čím . sa priamo podieľame na organizácii i smerovaní celoslovenského hnutia 

abstinentov. 

Za kladné vybavenie tejto žiadosti Vám vopred úprimne ďakujem. 

V Prešove 13 . 12. 2013 J akqb Harčár 
predseda KP A 

~~ 



PRÍLOHA Ď 'LCJ/2. 

Jakub Harčár, Klub prešovských abstinentov, P. O. Box 284, 080 Ol Prešov 

tel.: 0905 564 838, email: harcarjakub@gmail.com 

MESTO PRE.ŠOV Mestský úrad v Prešove j ,O 
Číslo spisu: j Reglstr. znaeka: 

o· 9 -o4- 2014 
Znak a' lehota 

Došlo: uloženia: 

PrOohy: l vybavuje: 
Eviden~né iHslo došlej polly: &.J?l$ 1..</!J'f -- > 7 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

SEKCIA MAJETKOV A A EKONOMICKÁ 

ODDELENIE MESTSKÉHO MAJETKU 

Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Vec: vyjadrenie k odpovedi na žiadosť o poskytnutie priestorov na stretávanie KPA 

č. 151070/2013. 

Na základe Vašej odpovede z. č . 1501/2014, M/377/2014, na našu žiadosť o poskytnutie 

priestorov Vám oznamujeme, že máme záujem o prenájom nebytových priestorov na 

Jarkovej ul. č . 2 v Prešove (Ill. NP, kancelária 24,60 m) formou schválenia prenájmu Mestským 

zastupiteľstvom ako prípadu hodného osobitného zreteľa, na dobu neurčitú . Naša organizácia je 

nezisková a nevytvárame zisky. Je to služba obyvateľom mesta Prešov, preto vás chceme 

požiadať o symbolické nájomné týchto priestorov./. / A € r o en e . 

V našom Klube prešovských abstinentov sa realizuje celoživotné doliečovanie 

abstinujúcich osôb závislých od všetkých druhov psychoaktívnych látok aJ postihnutých 

nelátkovými závislosťami, poskytujeme pomoc a podporu rodinám osôb so závislosťou 

a realizujeme aj preventívne aktivity na všetkých úrovniach sociálnej prevencie. V ·súčasnosti 

prebieha proces registrácie nášho klubu ako občianskeho združenia. 

V Prešove ~ct 
28. 2.2014 Jakub Harčár 

predseda KP A 



l PI(ÍLOHA t. 29/.J-1 

Prípravný výbor občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov, Jakub Harčár, Prešov, 

P. O. BOX 284, 080 Ol Prešov, tel.: 0905 564 838, email: harcarjakub@gmail.com 

Návrh stanov občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov vypracoval a schválil 

prípravný výbor tohto občianskeho združenia na svojom rokovaní 22. l ~ 2014 v Prešove. 



. . 
STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA KLUB PREŠOVSKÝCH ABSTINENTOV 

Článok l Základné ustanovenia 

l . Názov občianskeho združenia v slovenskomjazyku~šovských abstinentov. 

~
"' r ·- ~ 

2. Sídlo občianskeho združenia Klub prešovských a st'i~e1tQ.Y:~.:Udti( ova 8, 080 Ol Prešov . ..., j r·::Tt--" 1 ,_. · 

3. Motto Klubu prešovských abstinentov je: Abstin ·it'·(!)"' ia 1,..StPb .. : ?,JJ. 3 
·~ \ ) .. , l '0 

~;,. y ,_-; 
:.1-p .. .........__ ..... / ..(-~~"' 

t::-r- .·~ ,.q,.:-/ 
Článok 2 Ciel' a poslanie občianskeho združenia ~./" 

Klub prešovských abstinentov združuje ľudí závislých od všetkých druhov psychoaktívnych látok, 

nevynímajúc osoby postihnuté nelátkovými závislosťami, ich rodinných príslušníkov 

a sympatizantov. 

Ciele občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov sú: 

• všestranná pomoc osobám so závislosťou v dosiahnutí dôslednej trvalej abstinencie, 

• permanentné doliečovanie abstinujúcich osôb, či už absolvovali ústavnú alebo ambulantnú 

liečbu závislosti alebo sú neliečenými abstinujúcimi závislými, 

• integrácia abstinujúcich osôb do spoločnosti, 

• pomoc a podpora rodín, ktoré majú člena so závislosťou, 

• sociálna prevencia v oblasti závislostí na všetkých jej úrovniach. 

Občianske združenie Klub prešovských abstinentov vykonáva pre dosiahnutie vytýčených cieľov 

tieto činnosti: 

• svojpomocné skupiny abstinujúcich závislých osôb a ich rodinných príslušníkov, 

• sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu, 

• rôzne druhy terapií (terénna terapia, ergoterapia, arteterapia ... ), 

• organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre abstinujúce závislé osoby 

a ich rodinných príslušníkov, 

• usporadúvanie prednášok, besied a iných vzdelávacích akcií pre závislých, abstinujúcich aj pre 

širokú verejnosť, 

• tvorba propagačných a edukačných materiálov o problematike závislostí, 

• podnikateľské a iné samofinancovacie aktivity. 

Článok 3 Členstvo v občianskom združení 

Členstvo v občianskom združení Klub prešovských abstinentov môže byt' : 



T 

l 
l. riadne členstvo, 

2. čestné členstvo. 

l. Riadne členstvo 

. d "l b"" k h d " . Kl b " ký h b . ~~ ť fy . k ' - na nym c enom o ctans e o z ruzema u presovs c a stmeqt~\0--sa mozV&),~ ztc a 
1 o r--;::;--~ .)ú' , j 

osoba po dovŕšení 18. roku veku, ktorá súhlasí so stanovami tohto obč"ä~skenot:z~{yž - nia}.. bstinuje 
. 1-, l t:! '-~ '"' 

minimálne 6 mesiacov a pravidelne sa zúčastňuje klubových aktivít ~ aj ~r:á~ __ ,..c ·~o d ·a, ktorá 
..... , \ ..-----, c 

úhl , . h d " . - ~ o--s as1 zo stanovami to to z ruzema, '"1:;- '---___. 1..:::: 

- o prijatí za riadneho člena občianskeho združenia rozhoduje výbor kl~ · u.!~_6z.ákl~~e písomnej 

žiadosti uchádzača o členstvo. 

2. Čestné členstvo 

- , čestné členstvo v občianskom združení Klub prešovských abstinentov môže byť udelené 

osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom pričinili o vznik a rozvoj tohto občianskeho združenia, 

- o udelení čestného členstva rozhoduje členská schôdza a udeľuje sa v písomnej forme. 

Zánik členstva 

Členstvo v občianskom združení Klub prešovských abstinentov zaniká: 

- úmrtím člena, ak ním je fyzická osoba, resp. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom 

občianskeho združenia, 

- vystúpením člena; členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení 

z občianskeho združenia, 

- vylúčením člena; o vylúčení člena z občianskeho združenia rozhoduje členská schôdza. Členská 

schôdza vylúči člena z občianskeho združenia, ak si neplní členské povinnosti po dobu l roka, 

- zánikom tohto občianskeho združenia. 

Článok 4 Práva a povinnosti členov občianskeho združenia 

Práva členov občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov: 

• zúčastňovať sa aktivít združenia a rozhodovať o týchto aktivitách, 

• podávať návrhy na zmeny stanov a vnútorného poriadku združenia, 

• obracať sa na orgány združenia so sťažnosťam~ podnetmi a žiadať o stanovisko k nim, 

• byť informovaní o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia, 

• riadny člen má právo voliť a byť volený do orgánov združenia. 



o zániku občianskeho združenia, o jeho zlúčení s iným združením alebo o , ~~"S<;l~e naloženia s jeho 
·(\......_...,_ ,1,~ o-ov-

majetkom rozhoduje členská schôdza dvojtretinovou väčšinou prito ~il ~lenpY...._ 0">0'...-
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Článok 7 Výbor klubu ·~. \··-,~""'J\-\. . v'"'j 
·~ '· / Á()v , ""r ~ ...... --:-v 

Výkonným orgánom občianskeho združenia Klub prešovských abstinen 'GJť..".~~Jaubu, ktorý je 

volený na funkčné obdobie dvoch rokov a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. 

Výbor klubu tvorí predseda klubu a 4 členovia. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej 

však dvakrát do roka a jeho rokovania vedie predseda klubu. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak 

je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a rozhoduje nadpolovičnou 

väčšinou prítomných členov. 

Výbor klubu: 

• riadi a zabezpečuje činnosť občianskeho združenia podľa jeho stanov a interných predpisov, 

• zodpovedá za činnosť a hospodárenie združenia, 

• vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení 

občianskeho združenia, 

• rozhoduje o prijatí uchádzača za riadneho člena združenia, 

• rozhoduje o vytvorení organizačných útvarov a organizačnej štruktúre združenia, 

• volí spomedzi svojich členov a odvoláva podpredsedu občianskeho združenia. 

Predseda klubu: 

• riadi činnosť výboru klubu, zvoláva a vedie jeho rokovania, 

• zvoláva zasadnutia členskej schôdze, obsahovo ich pripravuje a vedie. 

Článok 8 Štatutárne orgány občianskeho združenia 

Štatutárnym orgánom občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov je jeho predseda, ktorý 

zastupuje združenie navonok a jedná v jeho mene. V neprítomnosti predsedu a z jeho poverenia ho 

zastupuje podpredseda. 

Článok 9 Kontrolór občianskeho združenia 

Kontrolným orgánom občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov je kontrolór, kt-orý je 

volený na funkčné obdobie dvoch rokov a za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi. Kontrolór 

nemôže byť členom výboru klubu. 



Povinnosti členov občianskeho združenia Klu~;!l~Pov~ch abstinentov: 

• dodržiavať stanovy a interné pravid ~,g;iilfže~,a;-- ~~<%\ 
IÍ'Iv l [""l ~--l 0).\ 

• platiť členské príspevky včas a v s~_Move~~iJf§.f-,, -~~~ ) 

l 'ť • zh dn • '\ ~u b\_,-:,; .b J d':: J v • • p ru uznesema a ro o ut1a org ' ;--v, o ct~nsK~'no z_J,uzerua, 
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• aktívne sa podieľať na činnosti občt 0p-ske1i6fJ:<irt.fZ'ebia a podl'a svojho svedomia, rozsahu 
.,.",..."../ 

svojich možností a schopností pomáhať orgáŕiom združenia, 

• ochraňovať a zveľaďovať majetok občianskeho združenia. 

Článok 5 Orgány občianskeho združenia 

Orgánmi občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov sú: 

l . členská schôdza - najvyšší orgán združenia, 

2. výbor klubu - výkonný orgán združenia, 

3. predseda klubu, podpredseda klubu - štatutárne orgány združenia, 

4. kontrolór - kontrolný orgán združenia. 

Článok 6 Členská schôdza 

Najvyšším orgánom občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov je členská schôdza, ktorú 

tvoria všetci členovia občianskeho združenia. 

Členská schôdza občianskeho združenia: 

• schval'uje stanovy a interné pravidlá občianskeho združenia, ich zmeny a doplnky, 

• schvaľuje plán činnosti občianskeho združenia a jeho výročnú správu, 

• schvaľuje rozpočet občianskeho združenia a správu o jeho hospodárení, 

• schvaľuje výšku členského príspevku, 

• volí a odvoláva predsedu klubu, členov výboru klubu a kontrolóra združenia, 

• rozhoduje o vylúčení riadneho člena zo združenia, 

• rozhoduje o udelení čestného členstva v združení, 

• rozhoduje o zrušení občianskeho združenia alebo o jeho zlúčení s iným združením. 

Členskú schôdzu zvoláva predseda klubu podľa potreby, najmenej však raz do roka. Predseda klubu 

je povinný zvolať členskú schôdzu, ak o to požiada viac ako tretina členov občianskeho združenia. 

Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov 

združenia. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rozhodovaní 



Kontrolór občianskeho združenia: . ___ __,~~ 
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Článok 10 Hospodárenie občianskeho združenia 

Občianske združenie Klub prešovských abstinentov hospodári s finančnými prostriedkami, 

s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a za hospodárenie združenia zodpovedá výbor klubu. 

Zdrojmi majetku občianskeho združenia sú: 

- členské príspevky, 

sponzorské príspevky a dary od fyzických a právnických osôb, 

- dotácie a granty, 

- výnosy z majetku a príjmy z vlastnej činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, 

- príjmy z iných zákonných zdrojov. 

Hospodárenie občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov sa uskutočňuje podľa 

schváleného rozpočtu a za hospodárenie združenia zodpovedá výbor klubu. 

Článok ll Zánik občianskeho- združenia 

Občianske združenie Klub prešovských abstinentov môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením 

alebo zlúčením s iným združením. Pri rozpustení občianskeho združenia členská schôdza ustanoví 

likvidátora, ktorý uhradí všetky pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa 

rozhodnutia členskej schôdze. 

Článok 12 Záverečné ustanovenia 

Stanovy občianskeho združenia Klub prešovských abstinentov nadobúdajú účinnosť dňom jeho 

registrácie Ministerstvom vnútra SR 

/)
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. v;Jki,~ / 
..JtJEJr. Jana Valová; PhD. 

fiädltol'ka odboru 

Yieobäc;mej vnútornej spráV)' 
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PREŠOV REALs.r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Váš list: 

M/377/2014 

Stanovisko - Jarková č. 2 

PR.ÍL0}-1A 2'. 2.3) it-
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. : 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel : Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove dňa: 

24.3 .2014 

majetku 

Na základe Vašej žiadosti zo dúa 17.3 .2014 Vám podávame toto stanovisko: 

Nebytový priestor na Jarkovej č . 2 žiada do nájmu za symbolické nájomné ako prípad 
hodn)' osobitného zr~teľa Klub -prešovských abstinentov, P.O.Box 284, 080 Ol Prešov.-
Ide o nebytové priestory na III. NP o výmere 24,60 m2 , ktoré by klub využíval za účelom 
pravidelného stretávania sa členov a pre jeho činnost'. (vol'né priestory sú od roku 20 ll) 

Správca nemá námietky voči udeleniu súhlasu za symbolické nájomné, avšak je potrené 
upovedomiť žiadateľa na skutočnosť, že za .energie a služby spojené s uz1vaním 
predmetného nebytového p1iestoru je potrebné platit' zálohy každý mesiac. V prípade tohto 
nebytového priestoru ide o sumu cca 50 € za teplo, vodu a elektrickú energiu. 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ : 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

Ing. Juraj Hudáč 

konatel' ~ -, 
/d~___..... 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s. , č. ú: 1019764005/1111 



PR\LOHA ~ . 29(5 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. : 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

~ 
PREŠOV REALs.r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

OR vedený na OS v Prešove . oddiel : Sro, vložka č. 2847/P 

Váš list: Naša značka: Vybavuje: 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

M/377/2014/26.6.20 14 5:51/2014 Kašprišinová 
V Prešove dňa: 
05.08.2014 

Odpoveď na ponuku voľných nebytových priestorov 

Na základe pokynu Oddelenia mestského majetku MsÚ Prešov správca ponúkol 
náhradné nebytové priestory záujemcovi o prenájom- Klubu prešovských abstinentov, P.O. 
Box 284, 080 Ol Prešov, zastúpených Jakubom Harčárom. 
Tí súhlasia s ponúknu tými nebytovými priestormi na Požiarnickej 17 na I. NP, kancelária č . 4 
o výmere 30,23 m2 za úhradu l € ročne. 
Správca súčasne chce upozorniť záujemcu o prenájom na náklady spojené s užívaním toho · 
nebytového priestoru, ktoré odhadom vyčíslil mesačne na sumu cca 60 E (teplo, el. energia, 
vývoz odpadu) + náklady spojené s odberom. vody podľa počtu osôb. 

S pozdravom 

ICO: 31722814 
DIC: 2020521393 

PREšov 
správa nebytov. R~A l.. 

lčo· 31 Jeh Pnestorov 
lč DPH; SK2o22 814 

20521393 

Mgr. Peter Bobko J/1~ 
konateľ / ~ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s. , č . ú: 1019764005/1111 
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P. Č. 30 /Bod č. 24 - Výpis z uznesenia č. 9/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 8/2014 zo dňa 18. 6. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 23641102, orná pôda o výmere 101 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej , Na Rúrkach 
58, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia požiadali o zámenu pozemku v ich vlastníctve zastavaného chodníkom a miestnou 
komunikáciou za pozemok vo vlastníctve mesta Prešov susediaci s ich záhradou, ktorý dlhodobo 
užívajú. Mestský pozemok sa nachádza medzi rodinnými domami, v dôsledku čoho má obmedzené 
možnosti využitia. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer zámeny pozemkov špecifikovaných v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 6. 3. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku formou zámeny. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za cenu 
lO €/m2

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov 
spätne. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľmi: doplatok vo výške l O €/m2 z rozdielu výmery zamieňaných 

pozemkov. 
Navrhovaná cena komisiou: s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo 

vlastníctve mesta Prešov) za cenu 10 €/m2
, s podmienkou 

zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne. 

Hl Prílohy: 
30/1 Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
30/2 Stanovisko OHAMaÚP 
30/3 Kópia mapy z GIS 
30/4 LV č. 5196 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Franišek Tobiáš, nar.12.05.1938, bytom Prešov, Na Rúrkach 58 . 

r~"lESTO PREŠO~šove 110 

i Čís l o spisu: 17J:jjZt1'j l P.egistr. zn a~ka: 

Došlo: 27 -m~ 1'\.:~ ~ ~i 
Í v ľ 

Znalt a lehota l 
uloženia: 

i 
Prfinhy: l Vyh~vuj;· l 
Evidenčné čfslo došlej pošty: flf'cľl /tlt l 

"_.l 

l 
Vec 

Žiadost' o zámenu pozemkov 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Prešov 

Prešov, 27.01.2014 

Žiadam Vás, ako prípad hodný osobitného zretel'a, o zámenu 
pozemkov v k. ú. Prešov a to parcely KNE 2364/102, orná pôda o výmere 111 
m2 vo vlastníctve mesta Prešov, ktorú nepretržite užívam od r. 1985, za časť 
parcely KNC 123 75/3 o vymere cca 48m2, ktorá je v mojom vlastníctve (diel 
vyznačený na snímku v prílohe) s doplatkom. Navrhu jem doplatok l O eur/m2 
s rozdielu výmery. V teréne ide o chodník a časť cesty pred mojim domom na 
ulici Na Rúrkach 58. 

V prílohe prikladám sútlač snímku z KM a pozemkovej knihy. 

S pozdravom 

l 

František Tobiáš 



./• 
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PRJLOHA Č .. ;o fz 
Sekc,ia stavebného úradu a urbanistiky 

l; 0 J MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list čislo l zo dňa : · Naše čfslo: 

M/1777/2014 B/2014/3316 

Vec 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. arch. Katarfna Štefanová 17.3.2014 
!5' 051 /31 00230 
katarina:stofanova@presov.sk 

Prešov, Rúrky, ulica Na Rúrkach, zámena pozemku parc. č. KNC 12357/3 k.ú. Prešov 
za pozemok KNE 2364/102 k. ú. Prešov, František Tobiáš 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/1777/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

1. Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako obytná plocha 
rodinných domov. 

2. V súčasnej dobe sa na časti pozem!<u parc. č. KNC 12375/3 k. ú. Prešov /vo 
vlastníctve žiadatel'a/ nachádza teleso časti miestnej komunikácie ulice Na Rúrkach , 
konkrétne chodník a zastávka MHD. Predmetný chodník je verejne prístupný. 
Pozemok parc. č . KNE 2364/102 k. ú. Prešov /vo vlastníctve mesta/ je v súčasnej 
dobe prihradený k pozemku prislúchajúcemu k rodinnému domu vo vlastníctve 
žiadatel'a, je na ňom umiestnený objekt rozmerov cca 3,5 m x 4,5 m a je využívaný 
ako súčasť pozemku rodinného domu. 

3. Nemáme námietky k zámene a majetko-právnemu vysporiadaniu pozemkov parc. č . 
KNE 2364/102 k.ú. Prešov a parc. č . KNC 12375/3 k.ú . Prešov. 

4. Súčasne odporúčame vysporiadať aj západnú časť telesa miestnej komunikácie ulice 
Na Rúrkach, ktorá sa nachádza na časti pozemkov vlastníkov rodinných domov na 
ulici Na Rúrkach č . 56, 54, 52, 50. 

l r: -----1 l 

Ing. Ma ián Harčarík 
riaditel' Se cie stavebného 

urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421 (5 1 )7733665 l E-mail: mesto . radnica@pre~ov.sk 1 www.presov.sk 
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PRíLOHA~ ~ .JO}t 
, , V' 

VVPIS Z LISTU VLASTNICTVA c. 5196 
Používate!': Anna Lichvárová 
Dátum vyhotovenia: 29.01.2014 

Kata~trálne územie: Prešov Čas vyhotovenia: 13:32 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" 

Číslo parcely: 12375/5 
zastavané plochy 

Výmera (m2): 

Druh: Umiestnenie: 

Spôsob využívania: Bytová budova označená súpisným číslom 
Právny vzťah: 
Ochrana: 

Stavby 

Súpisné číslo: Výmera (m2): o 

164 
Intravilán 

Druh: 
13509 
Rodinný dom Umiestnenie: Na zemskom povrchu 

Popis: 
Ochrana: 

Číslo parcely: 
Druh: 

rodinný dom 

12375/3 
záhrady 

Výmera (m2): 
Umiestnenie: 

233 
Intravi lán 

Spôsob využívania: Zastavané územie obce alebo záhradkárska osada, kde sa pestuje zelenina, 
ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné pol'nohospodárske plodiny 

Právny vzťah: 
Ochrana: 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Meno: 

Identifikačné č.: 

Por. č.: 

• RII 126/85 

Tobiáš František r. Tobiáš a Serafína Tobiášová r. Priščáková , A.Prídavku 8, 
Prešov, SR 
380512, 510306 
1 Účastník: Vlastník Podiel vlastníctva: 

Titul nadobudnutia 

• Z 3174/ 2009-Rozhodnutie o určení sč . Z./DK./2009/1504 1 / 1 3509 

v v v 

CAST C: TARCHY 

Iné údaje 

Úc.Ja je m ajú iba informatívny charakte r. Neslúž ia na právne úkony . Iba pre interné ú čely . 

(r;) fSKN : ÚGKI< SR, © Gista s.r.o ., www. gista .sk, Verzi a : 0.2.0 

1/1 

\ , !f n· // nl~ t:H .. '/\\1 •• ;cn l -::. n c· l.r /1/ ' 11 ..-, C' tn ,./,, 1 / 1, ,/ V ; I ().C::fl/.::::: l (.) í, \"1.--.""' 1 lf\ 1 :n 1 1 
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P. č. 31 /Bod č . 26 - Výpis z uznesenia č. 11 /2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č . 9/2014 zo dňa 23. 7. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
časti pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostatná plocha o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, vo vlastníctve mesta 
Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 9310/971 , ostatné plochy o výmere cca 160m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č . 15015, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, v spoluvlastníctve 
Ing. Dušana Michalčíka, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, v podiele 112 a Ingrid 
Michalčíkovej, rod. Michalčíkovej, Banícka 8, 080 05 Prešov, v podiele 112. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia ako spoluvlastníci stavby so súp. č. 8804 (bývalého kina Kozmos) požiadali o zámenu 
časti pozemku v ich vlastníctve, ktorý v súčasnosti slúži ako parkovacia plocha pre ich potrebu 
a ktorý má mesto Prešov zámer využiť ako peší chodník so zeleňou v rámci projektu prestavby NS 
Centrum, za časť pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, ktorý je využívaný výlučne ako prístup 
k zadnej časti uvedenej stavby. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer zámeny pozemkov špecifikovaných v bode A/ tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č . 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 3. 7. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s navrhovanou zámenou pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa bez 
finančného vyrovnania. 

GI Cena: 
Bez finančného vyrovnania. 

Hl Prílohy: 
3111-2 Žiadosť zo dňa 10. 7. 2014 
31/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa ll. 7. 2014 
31 /3 Stanovisko ODEaŽP zo dňa ll. 7. 2014 
3114 Kópia mapy z GIS 
31 /5 LV č . 15015 
3116-2 L V č. 6790 

F - MsÚ/SP-01112/1 



MESTO PREŠOV PRÍLO/iA~. t>1/ 1-1 
Mestský úrad v Prešove, IDavná !ll. č. 73, 080 Ol Prešov 

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

Žiadost' o zámenu pozemkov 

Žiadate}' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Ing. Dušan Michalčík 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov 

Číslo telefó1meho kontaktu žiadatel'a: 0949677293 

e-mailová adresa: dusan.michalcik(@,gmail.com 

a 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Mgr. Ingrid Michalčíková 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Banícka 8, 080 Ol Prešov 

(vzájomný vzťah- súrodenci) 

Týmto žiadam o vzájomnú zámenu pozemkov ako prípad hodný osobitného zretel'a, a to čast' 
pozemku parc. č. 9310/543 KNC o výmere 160m2 (vid'. zaznačené v prílohe č.l ), k. ú. Prešov, ktorý 
je vo vlastníctve mesta Prešov a na ktorom bol v minulosti vybudovaný prístup k zadnej časti objektu 
bývalého kina Kozmos, za čast' pozemku parc. č. KNC 9310/971, LV č. 15015 k. ú. Prešov o rovnakej 
výmere. Navrhovanú zámenu žiadame po návrhu zo strany VMČ č. l na doriešenie požiadaviek 
dotknutých obyvatel'ov v lokalite Ul. Tomašíkovej z dôvodu, že náš pozemok sa nachádza v priestore 
medzi zariadením kultúrneho strediska PKO Centrum a bývalým kinom Kozmos a má byť súčast'ou 
pešej zóny so zeleňou, ktorá je riešená v rámci investičnej akcie mesta realizovanej v Nákupnom 
stredisku Centrum ako aj z dôvodu zosúladenia právneho stavu pozemku, ktorý tvorí prístup k našej 

budove. 

V ec - zámena pozemkov: 

Pozemokvmojomvlastníctve LVč. 15015 

číslo parcely: 9310/971, katastrálne územie Prešov 

za 

časť pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, 

číslo parcely: 9310/543, katastrálne územie Prešov. 

t~ . .. -. 
\ .:- . 

. .. -.- ~ 

.. . :fo>. 



'\ 
PRlLOHA č . o1/1-2.,,\ 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 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 ... ?.~s: .. ?.: .. ;t(.1'-J 

Príloha: 

príloha č. l - grafické znázornenie umiestnenia pozemkov 

Na vedomie: l) Mestský úrad v Prešove 

sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania 

2) Mestský úrad v Prešove 

sekcia oddelenia dopravy, 
energetiky a.životného prostredia 

F- MsÚ/SP - 52/2/ 1 

+/?~ .................. # .............. . 
podpis n<Wrhovateľa · 



PR\LOHA 6. ~11 t 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Váš list číslo l zo dňa: · Naše číslo : 

B/11132/2014 

Msú v Prešove 
SMaE- OMM 
Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje l linka Prešov: 

lng.arch.Ligus /211 11 .7.2014 

Vec: Stanovisko k žiadostiam o dlhodobý prenájom pozemku a vzájomnú 
zámenu pozemkov - Ing. Dušan Michalčík, DAMI, spol. s r.o., Prostejovská 
37/A, Prešov 

Na základe žiadostí Ing. Dušana Michalčíka a spoločnosti DAMI, spol. s r.o. , 
Prostejovská 37/A Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania Msú v Prešove dáva nasledujúce stanovisko: 

1/ súhlasíme s dlhodobým prenájmom severnej časti pozemku parc.č. KNC 
9310/543 k.ú. Prešov (výmera sa upresní na základe projektu stavby) na výstavbu 
parkovacích plôch podl'a investičného zámeru predloženého spoločnosťou DAMI, 
spol. s r.o., Prešov 

21 súhlasíme s navrhovanou zámenou časti pozemku parc.č. KNC 9310/543 k.ú. 
Prešov pod prístupovou cestou a vonkajším schodiskom objektu bývalého kina 
Kozmos za -časť pozemku parc.č . KNC 9310/971 k.ú. Prešov medzi objektom 
bývalého kina Kozmos a mestskej knižnice, určenej na dobudovanie pešej zóny. 

l~E§TO ~~'1.\.EŠtiji't. 
Mestsky urad 

SEKCI~ STAVEBN~HO ÚRÁOU ~ URB~NlSTI~~i 
080 01 Pr~Vf" /.:Y- /' ~· 

~ng. Marián .Harč~· ík 
riaditeľ sekcie 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavné 731080 01 Prešov 1 1 Tel. : +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto .radníca@pre~ov.sk l www.presov.sk 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Ing. Dušan Michalčík 
Prostejovská 37/A 
080 01 Prešov 

PRÍLOHA Č.;; 1 ):!> 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo : Vybavuje /linka Prešov: 

B-11170/2014 

Vec 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

11 .07.2014 

Žiadost' o zámenu časti pozemku parc.č. KNC 93101543 k.ú. Prešov vo vlastníctve 
mesta Prešov za pozemok parc. č. KNC 93101971 k. ú. Prešov o výmere 160 m2 -
odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií v zmysle §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma žiadosti o výmenu časti pozemkov parc. č. KNC 9310/543 k. ú. Prešov vo 
vlas.tníctve m~sta Prešov za pozemok parc.č. KNC 9310/~71 k. ú. P~ešov o výmere 160m2 
nasledovné stanovisko: · 

Cestný správny orgán súhlasí so zámenou predmetných pozemkov bez pripomienok. 

S pozdravom 
í'?ífi'E§')-::'0 Pl"tľEŠO V 

Mestský úrad 
SEKCIA ST.b:VEBNÉKO ÚR1\DU t1 URBANiSTiKY 

/;:foso~@ 

Ing. Marián Harčarík 
riaditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel .: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
~ 



9310/544 

Á"/J(Io kt'Jl./fos 

9310/453 

N parcely C 
N vniitorná kresba 

/il# dôležité ulice a cesty 
N dôležité ulice a cesty 
~významné ulice a námestia 
~ulice a cesty 
.''.' Iné komunikácie a chodníky 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

f ~· VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené· cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV . 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.07.2014 
čas vyhotovenia: 11:43:07 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15015 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 

93101971 285 Ostatné plochy 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

29 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

29- Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a po/'ovnícke využívanie 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

CASŤ 8: VLASTN/Ct A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

. Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 
01,SR 

Dátum narodenia: 18.10.1976 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 
01,SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

CASŤC: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 /2 

1 /2 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:fARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnutel'ností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 08.07.2014 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.07.2014 
čas vyhotovenia: 11:49:24 

-ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6790 
ČASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 .Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

9310/544 1829 Zastavané plochy a 17 1 
nádvoria 

Legenda: 
·Spôsob využívania pozemku: 

17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele čísl? Druh stavby Popis stavby 

8804 9310/544 
Legenda: 

. Druh stavby: 
22 - Polyfunkčná budova 

Kód umiestnenia stavby: 

22 obchodno-prevádzková budova 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory: 
ČASt 8: VLASTN{C/ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastnfka 

Byt 

Vchod: 37A 1. p. Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., P.Horova 20, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5090/201 O 

Nebytový priestor 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 1 • 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

353 l 3041 

1 l 1 

495 l 3041 

3 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

;? 

Informatívny výpis 1/3 Aktualizácia katastrálneho portálu: 08.07.2014 



l 
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l Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY · 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

'.:: ~ .· 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 1 • 2 

', · 4 Michalčíková Ingrid r. Michalčiková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 5 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
9 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková! Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 3 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 12 • 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku: 1053 l 3041 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
-5 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 371A, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 18.1 0.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
6 Michalčíková Ingrid r. Michalčiková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 1 l 5 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
10 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 3 l 10 

Vchod: 37A ~.p. Priestor č. 1 • 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 1140 l 3041 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
7 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
8 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 
11 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Legenda: 
Druh nebytového priestoru: 
1 -Zariadenie obchodu 
12 -Iný nebytový priestor 

Tituly nadobudnutia LV: 

z. 3185199-listina o urceni sc.VniR-8804/99 
Zámenná zmluva V 1554/2008 
R 337/2008-Rozhodnutie Mesta Prešov č.P 11463/2008 o zmene v užívaní stavby 

5 l 10 

1 l 5 

3 l 10 

Informatívny výpis 2/3 Aktualizácia katastrálneho portälu : 08.07.2014 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 35/38 

P. Č. 32 /Bod č. 8 - Výpis z uznesenia č. 14/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č . 11 /2014 zo dňa 20. 8. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
čast' parc. č . KNC 282311 , záhrada o výmere 41 m2 (po schválení v MsZ bude vypracovaný GP), 
LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Chalupkova, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
parc. č. KNE 554/2, orná pôda o výmere 20m2

, LV č . 2703, 
parc. č. KNE 5551101, orná pôda o výmere 21m2

, LV č. 2135, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jesenná, 
v spoluvlastníctve Boženy Potočňákovej, Chalupkova 2, 080 OS Prešov, v podiele 1/4 a 3/8 
a Marty Pirohárovej, P.Horova 4, 080 Ol Prešov, v podiele 3/8. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Mesto Prešov má záujem o zámenu predmetných pozemkov z dôvodu ich majetkovoprávneho 
usporiadania. Žiadateľky vlastnia pozemky pod stavbami vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 258/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. S. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. S zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasí so zámenou pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 20. 8. 2014: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
bez finančného vyrovnania. 

GI Cena: 
Bez finančného vyrovnania. 

Hl Prílohy: 
32/1 Žiadost' zo dňa 18. 6. 2014 
32/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 5. 2014 
32/3-2 Snímky z mapy 

F- MsÚ/SP-01 /12/1 



Marta Pirohárová, bytom Pavla Horova č. 4, Prešov 080 01 

V Prešove 18. 6. 2014 

Mesto PREŠOV 

Sekcia majetková a ekonomická 

Odd. mestského majetku 

p.Buzgová- M/2012/Bg 

Vec: Uplatnenie nájomného za parcely užívané mestom. 

Horemenovaná, týmto si uplatňujem nárok na nájomné od mesta Prešov za obdobie 2 rokov 

spätne, za moje parcely užívané mestom Prešov. 

Predkladám Vám nasledovný výpočet a žiadam nájomné vo výške 2% z hodnoty pozemkov, určenej 

mestkým úradom pre túto lokalitu, čiže 63,81eur za l m2 ročne. 

Jedná sa o tieto parcely: 

LV 2135, pod p.č. 555/l, ako aj p.č. 555/101, -/chodník medzi Jesennou a Petrovanskou ul./ 

o výmere 179m2, resp. 21m2 , t.j. spolu 200m2, čo pri mojom podiele 1/2 predstavuje sumu 

127,60 eur.na jeden rok, teda 255,20 eur za dva roky. 

LV 2703, pod p.č. 554/2, -/jedná sa o chodník na Jesennej ulici/, o výmere 20 m2 ..... môj 

podiel 3/8 predstavuje sumu 9,55 eur na rok, teda 19,10 eur za dva roky. 

Ďakujem za kladné vybavenie mojej žiadosti: 



.... f - · ,_ .. <.~ .. 

@ @ @ MESTO PREŠOV 
PR\úJtA C · ~2./2. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo : Vybavuje /linka Prešov: 

M/7886/2014 
22. 05. 2014 

B/8586/2014 Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

27.05.2014 

Vec: Pozemky parc. č. KN-E 554/2 a 555/101 k. ú. Solivar, Jesenná ul. a časť pozemku KN-C 
2823/1 k.ú. Solivar, Chalupkova ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o zámenu pozemkov 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č . 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. dl zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k prevodu 
uvedených pozemkov na Jesennej a Chalupkovej ulici v Prešove v zmysle predloženej žiadosti a 
nákresov. 

S pozdravom 

' -
l M H 'k ng. ~nan arcan 

Had ite l' 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 36/38 

P. č. 33 /Bod č. l - Výpis z uznesenia č. 9/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č . 8/2014 zo dňa 18. 6. 2014/ 

Al Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 
v časti s c h v a l' u j e 
bod 10 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
využitia na športovú činnost', a to nebytových priestorov o výmere l 360,07 m2

, nachádzajúcich 
sa na I. NP a II. NP v objekte na Ul. Bernolákovej č . 21 , súpisné č . 6795 , L V č . 6492, k. ú. Prešov, 

na dobu l roka pre Slovenský zväz bedmintonu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30811546 
-za cenu l €/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

sa mení na 

Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
využitia pre potreby gymnázia a základnej školy, a to nebytových priestorov o výmere 
l 360,07 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP a II. NP v objekte na Ul. Bernolákovej č . 21 , súpisné 
č. 6795 , L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu určitú do 31 .8. 2029 pre Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov, IČO: 00179205 
-za cenu l €/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Dôvod: 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 542/2014 zo dňa 26. 5. 2014 bolo vyhovené petícii 
obyvateľov mesta Prešov za podporu žiadosti o prenájom telocvične pre potreby CZŠ s MŠ bl. P. P. 
Gojdiča a Gymnázia bl. P. P. Gojdiča na Bernolákovej 21 , 080 Ol Prešov, pričom na základe toho 
nebolo zatiaľ v tejto veci prijaté uznesenie k (ostrému) prenájmu predmetných nebytových priestorov 
pre Slovenský zväz bedmintonu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30811546. Vzhl'adom na 
uvedené skutočnosti predkladáme tento návrh na zmenu uznesenia. 

BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Komisia neodporúča zmeniť uznesenie. 

Cl Prílohy: 
33/1 Žiadosť zo dňa 17. l. 2014 
33/2 Doplnenie žiadosti zo dňa 4. 2. 2014 
33/3 Stanovisko PREŠOV REAL, s. r.o. zo dňa 21. 2. 2014 

F- MsÚ/SP-01112/1 



PR.íLDHA C. 3~/1 
GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREšOV 

Hlavná L P. O. Box 1.35, 081 .35 Prešov 
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V äš list člslo/zo dňa Näš list číslo 

194/2014 

Vec 

Žiadost' o prenájom-priestorov 

Vážený pán primátor, 

Primátor mesta 
JUDr. Pavel Hagyari 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje/linka 
Daniel Dzurovčin l 689 

Prešov 
17.01.2014 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov a Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov majú uzavretú 

Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 5663 a jej dodatkov, ktorá sa týka budovy základnej školy na 

Bernolákovej ulici 21 v Prešove. V predmetnej nehnuteľnosti sídlia dve školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

arcibiskupstva: Gymnázium bL Pavla Petra Gojdiča a Cirkevná základná škola s materskou školou bL Pavla 

Petra Gojdiča. 

V areáli je aj telocvičňa, · ktoráje súčasťou komplexu školy, ale Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov ani 

uvedené školy k nej nemajú právny vzťah a užívajú telocvičňu za poplatok prostredníctvom tretej strany 

(Slovenský zväz bedmintonu), ktorá má s mestom platnú nájomnú zmluvu. 

Keďže doba tohto nájomného vzťahu .čoskoro uplynie, žiadame Vás o prenájom priestorov telocvične na 

Bernolákovej ulici 21 v Prešove za rovnakých podmienok, aké má súčasný nájomca, resp. za symbolickú cenu. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme tým, že obe školy nutne potrebujú telocvičňu na zabezpečenie riadneho 

vyučovacieho procesu. V školskom roku 2013/14 je potreba telocvične pre žiakov gymnázia minimálne ll 

hodín týždenne a pre žiakov ZŠ minimálne 13 hodín týždenne. Zároveň je požiadavka využívať tieto priestory 

aj pre žiakov MŠ v rozsahu S hodín týždenne a na ďalšie aktivity a krúžky (športový, tanečný , 

basketbalový, volejbalový) v rozsahu 15 hodín týždenne. Tieto nároky sa zároveň každoročne zvyšujú, nakoľko 

ZŠ každoročne otvára ďalšie ročníky. 

Súčasný stav je pre nás značne komplikovaný a obmedzujúci, keďže užívame telocvičňu, ktorá by mala 

byť k dispozícii v prvom rade žiakom školy, prostredníctvom tretej strany. V prípade vyhovenia našej žiadosti, 

sme samozrejme pripravení na spoluprácu so súčasnými užívateľmi. 

S pozdravom 

ICO: 
00179205 

Tel.: Fax: 
051 75 62 601 051 75 62 625 

E--mail: ~ .. 
abUiillgr~~p_q·:sk 

·( 

\ 

Web: 
www·:~l\atpo. sh 



PRÍLQHA c. ~5/2. 
GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PRESOV 

Vec: Žiadost' o prenájom priestorov -doplnenie 

Vážený pán primátor, 

Primátor mesta 
JUDr. Pavel Hagyari 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje/linka 
Daniel Dzurovčin l 689 

Prešov 
04.02.2014 

v úvode Vám chcem poďakovať za osobné prijatie zástupcov Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov 

dňa 31. januára 2014 ohľadom našej žiadosti č. 194/2014 zo dňa 17.01.2014. 

Ako sme uviedli v žiadosti, súčasný stav je pre nás značne obmedzujúci a finančne nevýhodný, keďže 

užívame telocvičňu prostredníctvom tretej strany. Aktivity žiakov v telocvični sú z našej strany 

minimalizované a upravované tak, aby poplatok za jej užívanie bol pre školy čo najprijateľnejší. Prakticky je 

telocvičňa žiakmi našich škôl využívaná len dva dni v týždni dopoludnia, ostatné pracovné dni je telocvičňa 

dopoludnia nevyužitá. Aktivity Slovenského zväzu bedmintonu sa konajú denne iba od 15.00 do 17.00 hod. 

Následne je telocvičňa do 22.00 hod. užívaná súkromnými osobami. Tiež sa v telocvični pravidelne konajú 

víkendové jednodňové ako aj dvojdňové bedmintonové turnaje, minimálne raz v mesiaci. 

Z uvedeného vyplýva, že užívame telocvičňu v rozsahu cca 18% celkového času, náš podiel na 

prevádzkových nákladoch však činí 25%. Dôležité je tiež, že sa podieľame na prevádzkových nákladoch za 

celú budovu telocvične, ale pri užívaní žiakmi na hodiny TV obsadzujeme iba malú, resp. veľkú telocvičňu. 

Platíme za celú budovu, aj za kancelárske, ubytovacie a skladové priestory, ktoré využíva Slovenský zväz 

bedmintonu. Za zmienku stojí aj to, že uhrádzame aj alikvotnú časť nákladov na elektrickú energiu, ale v čase 

školského vyučovania sa v telocvični nikdy nesvieti. Toto nastavenie spolufmancovania réžie je 

nespravodlivé, ale keďže telócvičňu na vyučovanie nutne potrebujeme, sme nútení súhlasiť s danými 

podmienkami. 

Žiaci našich škôl telocvičňu nutne potrebujú vo väčšom rozsahu ako doteraz a tieto nároky sa 

každoročne zvyšujú, ale pri súčasnom nastavení je to pre nás nevýhodné a nemôžeme si to dovoliť. Preto Vás 

žiadame o prenájom týchto priestorov, aby telocvičňa fungovala v našej réžii a bola k dispozícii v prvom rade 

žiakom školy. Samozrejme, sme pripravení na aktívnu spoluprácu so súčasným užívateľom - Slovenským 

zväzom bedmintonu, aby časová a priestorová kapacita telocvične bola maximálne využitá, čo bude aj 

finančne výhodné pre obe zúčastnené strany. 

S úctou 

IČO: 
00179205 

Tel.: 
051 75 62 601 

Fax: 
051 75 62 625 

Ff()o~Gj 
Mons. Ján Babjak SJ 

prešovský arcibiskup a metropolita 

' ~· 
Web: 

·( 
t 
\ 

E-mail: 
abu@grkatpo.sk www .grkatpo .sk 

:- .· 
~ .:- - .. 

l r- 1'1 l 
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PREŠOV REALs.r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

1 Došlo: 

~----. 
fl_:!!oh~·: --. --r;,~;-_,,1.:·. . . 
,. --·-·~- J t "· 

l.!~:~:~J~~~~l:!.~~~J?'-

Váš li st: Naša značka : 

GI( 12014 

Vec: Stanovisko 

ľRÍLDiiA Č~ ~.5f3 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. : 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Komisia pre nebytové priestory 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 

Kašprišinová 
V Prešove diía 

21.2 .2014 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo so sídlom na Hlavnej č. l, 080 Ol Prešov -žiadost' 
o prenáj~m nebytových priestorov. (list 194/2014 zo 17.1.2014) 

Stanovisko: Gymnázium BI. P.P.Gojdiča a Cirkevná základná škola s materskou školou 
užíva nebytový priestor na Bernolákovej č. 21 na I. , II. a III. NP o výmere 6268,51 m2 pre 
svoj u činnosť. 

Nájomná zmluva 5663 je ·uzatvorená s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove na 
dobu určitú do 31.8.2029 s výškou ročného nájmu l €. 

Nájomca žiada o prenájom d'alších NP v areáli školy z dôvodov uvedených v liste . Ide 
o telocvičňu s príslušenstvom na I. a II. NP o výmere 1360,07 m 2 , ktoré má súčasne 
V·nájme Slovenský zväz bedmintonu, ktorého nájomná zinluva 5661 bola uzatvorená na dobu 
určitú do 28.2.2014 s výškou nájmu l € ročne . 

Obidva subjekty majú NP prenajatý za symbolické l €, preto je na zvážení vlastníka, 
komu vydá súhlas na užívanie nebytových priestorov s tým, aby budúci nájomca poskytoval 
tretej strane možnosť využitia telocvične. 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

Mgr. Peter B 
konateľ 

Ing. JuraJ~ 
konatel'~ 

Bankové spojenie: 

·[ 

\ 

UniCreditBank Slovakia a.s., č . ú: 1019764005/1111 
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P. Č. 34 /Bod č. 2- Výpis z uznesenia č. 14/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 11/2014 zo dňa 20. 8. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 14330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 480 m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku za účelom vybudovania parkoviska pred svojou 
predajňou na Ul. Exnárovej , keďže tam v súčasnosti zákazníci nemajú možnosť parkovania. Podľa 
spracovanej štúdie, odsúhlasenej OHAMaÚP, žiadateľ navrhol zrealizovať pozdÍž parkoviska 
výsadbu pásu vysokej zelene a zo strany Ul. Arm. gen. Svobodu výsadbu zeleného pásu doplneného 
o kríkovú zeleň, ktorá sčasti bude tvoriť protiprašnú a protihlukovú bariéru. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode A/ tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 28. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Dopracovať o dopravnú štúdiu daného územia. (Stanovisko doplnené v prílohe tohto materiálu.) 

GI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 6. 3. 2014: 
VMČ č. 7 súhlasí za podmienok vybudovania protiprašnej a protihlukovej bariéry po svetelnú 
križovatku na Ul. Čergovskej. 

Hl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 20. 8. 2014: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

ll Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Jl Prílohy: 
3411 Žiadosť zo dňa 13. 2. 2014 
3412 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. 3. 2014 
3413 Stanovisko ODEaŽP zo dňa 28. 7. 2014 
34/4 Kópia mapy GIS 
34/5 Štúdia 

F- MsÚ/SP-01 /12/1 



MILK-AGRO, spol. sr. o. , so sídlom Prešov, Čapajevova 36 

MESTO ľru.Šo-;M;;tský'ú;ad v Prei;~~ j '12 l 
' 

Číslo spisu: Reyistr. značka: 

JUDr. Katarína Juricová 
Došlo: 

Zn.ak a lehota ! 
uluženia: l 

Vedúca oddelenia mestského majetku »---------r------'-/----1 
Prflohy: l Vybavuje: 

Sekcia majetková a ekonomická 

Mesto Prešov 

Jarková 24 

08001 

V Prešove dňa 12. Februára 2014 

VEC: 

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely reg. "C" č. 14330/1 

Týmto by sme Vás chceli požiadať ako vlastníka o odkúpenie časti parcely. registra "C" č. 

14330/1 za účelom vybudovania parkoviska s príjazdom na Exnárovej ulici v Prešove. Dané 

parkovisko chceme postaviť nakoľko máme pred ním vlastnú predajňu a naši zákazníci nemajú 

možnosť zastaviť a nakúpiť si tovar nakoľko podmienky v tomto území sú značne stiesnené. 

Prílohou tejto žiadosti je aj vypracovaná štúdia odsúhlasená oddelením hlavného architekta 

a územného plánovania a tvorí prílohu tejto našej žiadosti. Odsúhlasená štúdia podrobne znázorňuje 

náš zámer, ktorým sa nepochybne zlepšia parkovacie možnosti obyvateľov tejto lokality. Výmera 

parcely je uvedená v štúdii. 

Pozemok žiadame odkúpiť priamym predajom v zmysle vypracovaného znaleckého posudku . . 

S úctou 
••. n~ ťf~~\GRO spol. s r.o. i ew:t~ ... ~ . ~ , 
;~opojevovo 36. 080 46 PRESOV f _ 

DIČ: '!7147786/724 

........................ 'J_a _:~. '~'. '.~ -~~:':":'.i!/.f 
Ing. Jozef Kundrát- konateľ . spolof osti 



0 0 0 MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/2014/3113 
05.03.2014 

Naše číslo : 

B/4681/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

17. 03. 2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 14330/1 k.ú. Prešov, Exnárova ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o predaj časti pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov,§ 4 
ods. 3, písm. dl zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k predaju časti 
pozemku KN-C 14330/1 k.ú. Prešov v rozsahu podl'a predloženej žiadosti pre spoločnosť Milk Agro 
s.r.o., Čapajevova 36, Prešov. 

S pozdravom 

Ing. rián Harčarík 
riaditel' 

Sekcie staveb ého úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail : mesto . radnica@pres~v.sk l www.presov.sk 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list číslo l zo d ňa: Naše číslo : 

B- 12043/2014 

Vec 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje / linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Preš<JMI .07.2014 

Žiadost' o stanovisko k odkúpeniu pozemku parc. č. KN-C 14330/1, k. ú. Prešov 
v lokalite sídliska Sekčov - odpoveď 

Mesto· Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, 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 (ďalej len "cestný správny 
orgán") nemá námietky k odpredaju pozemku parc. č. KN-C KN- C 14330/1 , k. ú. Prešov 
o výmere 480 m2 vo vlastníctve mesta Prešov pre spoločnosť MILK AGRO spol. s r.o. za 
účelom výstavby parkoviska. Dopravné sprístupnenie parkoviska zriadením vjazdu 
z miestnej komunikácie na Exnárovej ulici je vyriešené v projektovej dokumentácii v zmysle 
platnej STN 73611 O (projektovanie miestnych komunikácií) a jeho povolenie bude súčasťou 
územného konania na predmetnú stavbu parkoviska. 

S pozdravom 

arčarík 
k cie 

stavebného úrad a urbanistiky . 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@press>V.sk l www.presov.sk 
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P. č. 35 /Bod č .23 - Výpis z uznesenia č. 9/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 8/2014 zo dňa 18. 6. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé 
matky s deťmi na území mesta Prešov, a to (2-izbového) bytu č. l na prízemí bytového domu so 
súp. č. 4640, nachádzajúceho sa na Engelsovej ul. č. 14, k. ú. Prešov, L V č . l 0452, na dobu 
25 rokov pre Dorka, n. o., Hemerkova 28, 040 Ol Košice, IČO: 35582171. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý prenájom 2-izbového bytu nachádzajúceho sa na Ul. Engelsovej 14 
v Prešove, za účelom podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s deťmi , 

ktoré boli umiestnené v zariadení núdzového bývania Dorka, n. o., a sú pripravené na 
osamostatnenie sa. Predmetný byt má slúžiť ako nadstavba Centra pre obnovu rodiny v Prešove 
a bude súčasťou zariadenia núdzového bývania. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. 5. 2014: 
VMČ č. 2 vyjadruje nesúhlasné stanovisko. 

Dl Stanovisko Sekcie služieb občanom zo dňa 21. 5. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al 
tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 
z dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s deťmi na 
území mesta Prešov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Komisia neodporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/mesačne +úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. 

Hl Prílohy: 
35/1 Žiadosť o pridelenie bytu zo dňa 7. 4. 2014 
35/2 Stanovisko Sekcie služieb občanom zo dňa 21. 5. 2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Vec 

Dorka n.o. , Centrum pre obnovu rodiny 
Hemerkova 28 , Košice 040 23 

IČO: 35582171 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia služieb občanom 
Oddelenie sociálnych služieb 

PRÍLOHA ~- J5/~ 

Referát starostlivosti o rodinu, deti a b)rvanie 
Jarková 26 
080 Ol Prešov 

V Prešove 25. júna 2013 

Pridelenie bytu na účely poskytovania sociálnych služieb na...: 
-žiadosť 

Ako nezisková organizácia Dorka sme v tomto roku otvorili prevádzku zariadenia núdzového 
bývania na Lmmlickej ulici č .30 v Prešove, kde v prvej etape poskytujeme sociálne služby pre 32 
klientov - prevažne obyvateľov mesta Prešov. Už krátka doba prevádzky nám ukázala potrebu 
rozšírenia kapacity tejto sociálnej služby. Vytvárame zárovel'í priestor pre postupné b)rvanie, kde 
naši obyvatelia, ktorí ·úspešne napÍňajú svoj individuálny rozvojový plán, majú možnosť 
postupného osamostatňovania sa v rámci nášho zariade1lia sociálnych služieb. 

V zmysle filozofie postupného bývmlia a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Prešov č.S/2011 o prideľovaní nájorm1ých bytov vo vlastníctve mesta Prešov Vás chceme 
požiadať o pridelenie mestského bytu na účely poskytovm1ia sociálnych služieb pre rodiny 
v krízovej situácii a osamelé matky s deťmi, ktoré prešli starostlivosťou v zariadení núdzového · 
bývania Dorka a sú pripravené na esamostatnenie sa. Tento byt by slúžil ako nadstavba Centra 
pre obnovu rodiny Dorka v Prešova a bol by súčasťou zariadenia núdzového bývania. 

Uchádzame sa o byt, ktorý mestské zastupiteľstvo poskytlo rehoľnej komunite Congregatio 
.Tesu na účely poskytovania sociálnych služieb a ktorý rehoľná komunita odovzdáva v t)rchto 
mesiacoch naspäť mestu Prešov. Zároveň sa zaväzujeme riadne uhrádzať všetky energetické 
a prevádzkové náklady spojené s užívaním tohto bytu, aj v prípade, ak by byt v niektoré d1li 
nikto neo býval. ' 

Budeme radi, ak vyhoviete našej žiadosti a pomôžete nám tak pri práci s našimi klientmi, 
s ktorými spoločne kl'.á:čame na ceste k zodpovednej samostatnosti. 

S pozdravom '{-_.? 
."i ..... 

,• '....~ .·, 

Ing. Jo lana Š ul eko vi"' 
-riaditeľka 
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Vec: Žiadost' o stanovisko - odpoved' Dátum 21.05.2014 

Vážený pán 
Ing. Miroslav Hudák 
riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 
MsÚ Prešov 

.... 

... . . 

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko oddelenia sociálnych služieb k dlhodobému prenájmu 2-
izbového nájomného bytu na ul. Engelsovej č. 14 v Prešove neziskovej organizácii Dorka- Centrum 
pre obnovu rodiny v Prešove Vám oznamujeme, že oddelenie sociálnych služieb súhlasí s dlhodobým 
prenájmom predmetného bytu pre neziskovú organizáciu Dorka - Centrum pre obnovu rodiny 
v Prešove, čím zároveň vyjadruje podporu pre poskytovanie sociálnych služieb pre rodiny a osamelé 
matky s deťmi, ktoré prešli starostlivosťou v zariadení núdzového bývania Dorka a sú pripravené na 
osamostatnenie sa. 

K Vašej požiadavke týkajúcej sa vyjadrenia k spôsobu naloženia s majetkom mesta - interiérovým 
vybavením bytu Vám oznamuJeme, že oddelenie sociálnych služieb bude v predmetnej vec1 

· komunikovať s budúcim nájomcom bytu po ukončení schvaľovllcieho procesu pred samotným 
uzatvorením nájomnej zmluvy. 

Za spoluprácu vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

MIESTO RE~OV 
Mestský úrad 

SEKCIA SLUŽIEB OBÓANOM 
Oddelenie sociálnych SlUžieb 

080 O 1 Prešov f.ITJ 

organizačného útvaru: PhDr. Matúš Háber ŕ7 · 
Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie;;7.po . is vedúceho zamestnanca odosielajúceho 

riaditel' sekcie / ;<(( ~ . 

F- MsU/SP-01/8/1 

J/ý . / 



Návrh na schválenie majetkových prevodov- Mestské zastupitel'stvov Prešove -19. 9. 2014 

P.č Učel majetkového 
Kupujúci 

Navrhovaná cena 

prevodu 
Predávajúci l žiadateľom l komis iou 

1. Informatívna správa- uzn. č. 501 /2014 bod č. 22 zo dňa 20.2.2014- zámer predaja pozemku a hnutel'ných veci spôsobom obchodnej verejnej súťaže (lokalita Bžany) 

2. Informatívna správa - uzn. č. 514/2014 bod č. 8 zo dňa 7. 4. 2014- zámer predaja pozemku (lokalita Cemjata ll 
3. zrušenie uznesenia č. 514/201 4 zo dňa 7. 4. 2014 bod č. 5 - zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako PHOZ (SKC foundry s. r.o.) 

4. mesto kupuje 6 vlastníkov Mesto Prešov 52085 € 

5. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Lesik delostrelcov) Ing. G. Val'ová 1 320 € 

6. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Horárska) Mgr. Bc. M. Gumová 93 € 

7. mesto predáva Mesto Prešov (Pav l ovičovo námestie) MVDr. P. Augustín, RNDr. P. Augustin 1 050€ 

8. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Baštová) Ing. M. Gazda a manž. 3800€ 

9. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Limbová) Mgr. Z. Prokopová 4 100€ 

10. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Dostojevského) Ministerstvo obrany SR 4850€ 

11. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Protifašist. bojov.) MUDr. K. Gurský 8510€ 

12. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Švábska) SPRAVBYTKOMFORT, a. s. 3300€ 

13. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Janáčkova) Ing. F. Girmala a manž. 11011 € 

14. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Murárska) Ing. A. Ducár 4120€ 

15. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Švábska) Ing. M. Jakub - RINK 55 000€ 

16. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Jelenia) 

17. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Jelenia) 

18. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Jelenia) 

19. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Jelenia) 

20. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Jelenia) 6€/m2 

21. zámer preda·a (PP) Mesto Prešov (Ul. Jelenia) 10€/m2 

22. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Jelenia) max. 8 €1m2 

23. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Arm. gen. Svobodu) 

24. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. 17. novembra) 

25. zámer prenájmu (OVS) Mesto Prešov (Ul. A. Pridavka) 

26. zámer predaja (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Važecká) A. Rolandová 2000€ 

27. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Tomášikova) DAMI, spol. s r. o. 1,00 €/rok 

28. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Hurbanistov) RV PARKING, s. r. o. 1 676,10 €/ročne 

29. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Požiamická) Klub prešovských abstinentov 1 , OO €/ročne 

30. zámer zámeny (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Na Rúrkach) F. Tobiáš a manž. s doplatkom 1 O €1m2 

31 . zámer zámeny (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Tomášikova) Ing. D. Michalčik a l. Micha lčiková bez fi nančného vyrovnania 

32. zámer zámeny (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Chalupkova) B. Potočňáková a M. Pirohárová bez fi nančného vyrovnania 

33. zmena uznesenia č. 514/2014 zo dňa 7. 4. 2014 bod č. 10- zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako PHOZ - NP na Ul. Bernolákovej 21 

34. zámer predaja (PP) !Mesto Prešov (Ul. Exnárova) 

35. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Engelsova) Dorka, n. o. 

SPOLU l 
* PP • priamy predaj 
• OVS - obchodná verejná súťaž 
* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
• ZP - znalecký posudok 

1 ,OO €/mesačne +úhrady za plnenia 
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1 €1m2 

1 320 € 

93€ 

1188 € 

3800 € 

4100€ 

4850€ 

8 510 € 

neprillaté uznesennie 

11 011 € 

4120€ 

55 000 € 

min. za ZP s podmienkou 

min. za ZP s podmienkou 

min. za ZP s podmienkou 

min. za ZP s podmienkou 

min. za ZP s podmienkou 

min. za ZP s podmienkou 

min. za ZP s podmienkou 

min. za ZP 

min. za ZP 

ov s 
2 000€ 

1,00 €Jrok s podmienkou 

2 718 €/ročne s podmienkou 

1,00 €Jročne + úhrada za služby 

s doplatkom 1 O €1m2 s podmienkou 

bez finančného vyrovnania 

bez finančného vyrovnania 

neodporúča 

neodporúča 

neodporúča 

Výmera v m2 Mesto kupuje Mesto predáva 

v€ v€ 

750 750,00 

20 1 320,00 

3 93,00 

18 1 188,00 

49 3 800,00 

82 4100,00 

78 4 850,00 

158 8 510,00 

70 3 300,00 

246 11 011,00 

180 4120,00 

stavba + 287 55 000,00 

241 

264 

342 

215 

278 

186 

259 

155 

1 

stavby+ cca 21 685 

byt č. 23 + spol. podiely 

cca 1 505 

453 

NP - 30,23 

101/cca 48 

cca 160/160 

41141 

cca 480 

2 - izbový byt 

750,00 97 292,00 
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