
SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
- oddelenie mestského majetku -

Váš list čfslo l zo dňa: Naše člslo: 

M/16935/2014 
č. záz..f~ /2015 

Vec 
Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu 

PhDr. Mikuláš Komanický 
predseda VMČ č. l 
poslanecká schránka č. 19 
MsÚ, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje /linka 

Lichvárová 
3100212 

Prešov: 

Prešov 
8. l. 2015 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k zámene mestských pozemkov parc. č. KNC 9752/2 
ovýmere 28m2

, KNC 9817/107 ovýmere 86m2
, KNC 9817/108 ovýmere 74m2

, KNC 
9817/110 ovýmere47 m2

, KNC 9817/113 o výmere 190m2
, KNC 8524/2 o výmere 2411 m2 a 

KNC 9773/5 o výmere 557m2 (celkom o výmere 3393 m2
), LV č. 6492, k. ú. Prešov, v lokalite 

Ul. Levočskej, ktoré navrhuje zameniť investor stavby - Slovenská správa ciest Košice 
v súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním nehnutel'ností pre líniovú stavbu: "I/18 Prešov, 
Levočská - Obrancov mieru, križovatka, most", k. ú. Prešov za nasledujúce pozemky vo 
vlastníctve SR v správe SlovenskeJ správy ciest Košice: parc. č. KNC 9745/14 o výmere 119 
m2

, KNC 9750/2 o výmere 371 m, KNC 9750/3 o výmere 642 m2
, KNC 9750/4 o výmere 75 

m2 a parc. č. KNC 9750/5 o výmere 2123 m2 (celkom o výmere 3410 m2
), k. ú. Prešov, 

nachádzajúcich sa v blízkosti ulíc Levočská a Volgogradská. 

S pozdravom a úctou 

Príloha: 
Ziadosť 

kópia z gisplanu 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Pre§ov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E~mall: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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SLOVENSKA SPRAVA CIEST 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 

080 Ol P RE Š O V 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
4481/2014/6332/.5~ CJ'1 

Vybavuje/linka 
Mgr.Raffaelisová 
055/7277 230 

Dátnm 
30.10.2014 

VEC: 
Návrh na zámenu pozemkov 

Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby "1/18 Prešov, Levočská- obrancov mieru, 
križovatka, most" v k. ú. Prešov. Pre účely jej majetkoprávnej prípravy potrebuje vysporiadať pozemky, 
ktoré sú stavbou dotknuté a ktorých vlastníkom je mesto Prešov. 

Ide o tieto pozemky vo vlastníctve mesta Prešov v k. ú. Prešov, obce Prešov zapísané na LV č. 
6492 ako: 

pozemok parc. č. KN-C 9752/2- zastavané plochy a nádvoria o 1mere 28m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9817 /l 07- vodné plochy o výmere 86 m , 
pozemok parc. č. KN-C 9817/108- vodné plochy o výmere 74m2

, 

pozemok parc. č. KN-C9817/110- vodné plochy o výmere 47m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9817/113 -vodné plochy o výmere 190 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 8524/2- ostatné plochy o výmere 2411 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9773/5- ostatné plochy o výmere 557 m1
• 

Slovenská správa ciest je správcom majetku Slovenskej republiky v k. ú. Prešov, obce Prešov 
zapísanomnaLVč. ?Oako: 

pozemok parc. č. KN-C 9745/14- zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 642m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2123 m2
. 

Pozemky sa nachádzajú v blízkosti ulíc Levočská a Volgogradská. Na pozemkoch sú vybudované chodníky 
a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou, ktorých správcom a vlastníkom je mesto Prešov. 

Pre usporiadanie vlastníckych vzťahov navrhujeme mestu Prešov uzatvoriť so SR Slovenskou 
správou ciest zámennú zmluvu, ktorej predmetom bude zámena vyššie uvedených pozemkov. Zámenou 
pozemkov dôjde jednak k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov dotknutých vyššie uvedenou líniovou 
stavbou a zároveň k usporiadaniu vlastníckych vzťahov pod komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Prešov. Zámena je jednoznačne výhodná pre obidve strany. 

Obraciame sa preto na mesto Prešov, aby k našej ponuke zaujalo stanovisko, či súhlasí 
s takouto formou vzájomného vysporiadania, a teda či môžeme pristúpiť k príprave zámennej 
zmluvy. 

Adresa na Telefóny: Ú str. 055n277 200 Bankové spojenie IČO 
doručovanie zásielok: Riad. 05Sn277 224 Štátna pokladnica 003328 
Slovenská správa ciest VÚŠRSSC 
lnv~:stičná výstavba a č.ú.: 7000135433/8180 
správa ciest Košice 
Kasárenské námestie 4 
040 Ol Košice Fax: ossm77 225 
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K našej žiadosti prikladáme: 
Znalecký posudok č. 088/2014 na stanovenie VHM pozemkov v správe SSC, 

'''~' '"''·'''- Znalecký posudok č. 11/2014 na stanovenie VHM pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov 

S pozdravom 

Na vedomie: 
- odd. majektovoprávne 6353 

n . Jozef Fab ian 
ria teľ IVSC Košice 
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• výlučné vlastnfctvo 
:::tj podielové spoluvlastnictvo 

N parcely c 
.r·v vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
lk1 dôležité ulice a cesty 
O!J významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 

Iné komuntkácte a chodnrky 
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• výlučné vlastnfctvo 
:::tt2 podielové spoluvlastnlctvo 

N pllrcely c 
/\/ vnútorná kresba 
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fA1 dôležité ulice a cesty 
O:? významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 
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