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1;;;1 Ná vrh na schválenie 
, Vydanie: 

MAJETKOVYCH PREVODOV 
Mesto Prešov • 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majetkové 
prevody: 
- zmenu uznesema 

kúpu 
predaj 
zámer zámeny spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

F- MsÚ/SP-01/23/1 Strana 1/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1/8 

P. č. l (Lichvárová) 
Komisia 14. l. 2015- bod č. 3 

Al Mesto Prešov predáva nasledujúce pozemky pod existujúcou stavbou s. č. 4766, LV č. 13009, k. ú. 
Prešov: 
-parc. č. KNC 9262/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2

, 

-parc. č. KNC 9262/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107m2
, 

spolu pozemky o výmere 132 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Matice slovenskej, 

Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38,080 Ol Prešov, IČO: 37786211. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ až po porealizačnom zameraní stavby súp. č. 4766 zistil, že vstupná hala do zariadenia OZ 
Barlička, postavená v roku 2005 so súhlasom mesta Prešov a stavba terasy, ktorá bola realizovaná v roku 
2012 stoja na mestskom pozemku. Keďže pre majetkový prevod, ktorý bol riešený v roku 2013 nebol 
spracovaný porealizačný geometrický plán, neboli predmetom kúpy aj tieto pozemky. Z uvedeného 
dôvodu chce kúpou dotknutých pozemkov zosúladiť právny a skutkový stav k jestvujúcej stavbe. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 22. 8. 2014: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 9. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s odpredajom pozemkov. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM navrhovaný predaj pozemkov 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 Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l € za celý predmet prevodu. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 23. 7. 2014 s prílohami 
Stanovisko O HAMa ÚP zo dňa 22. 8. 2014 
Geometrický plán č. 111/2014 
LV č. 13009 

Návrh na uznesenie: 
Predaj nasledujúcich pozemkov pod existujúcou stavbou s. č. 4766, LV č. 13009, k. ú. Prešov 
vlastníkovi stavby, a to: 
- parc. č. KNC 9262/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2

, 

- parc. č. KNC 9262113, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 07 m2
, 

spolu pozemky o výmere 132m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Matice slovenskej, 

Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 Ol Prešov, IČO: 37786211 
- za cenu l € za celý predmet prevodu. 

F- MsÚISP-01/1211 



Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 01 Prešov 
zastúpené : MUDr. Mgr. Anna Kvokačková - predseda a štatutár 

IČO 37786211 

Denné centrum Radosť - DSS 

Centrum mládeže RADOSŤ, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov 
) Will'" _, .,;zbarfi,.Ja:~(ii)nrn<:>:- "'""] 

~;'tO ;7tttšOV Mestslrj úrad v Prešove a 

l é;,;,-;,;:;0í&i040J no D_is_tr._zn_ač_ka...,.: ~Zn-a~k -a ~le~ho~ta--t 
l Dtišlo: 2 3 ·07~ tOl~ uloženia: 

Prílohy: 

Evidenčné číslo dntlei pošty: 

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku. 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná č. 73 
Prešov 

Pri porealizačnom zameraní stavby sup. č. 4766 postavenej na pozemku par. 
KNC č. 9262/2 a č. 9262/8 v máji 2014 bolo geodetom zistené, že vstupná hala do 
zariadenia OZ Barlička postavená v roku 2005 so súhlasom mesta Prešov stojí na 
pozemku par. KNC č!/!62/12 o výmere 25m2 ako aj pozemok pod terasou postavenej 
v roku 2012 stoj( na pozemku par. KNC č. 9262/13 o výmere 107 m2

• Tieto pozemky sú 
evidované správou katastra na LV. Č. 6492 teda sú vlastníctvom mesta Prešov. Pri 
majetko právnom usporiadaní vlastníckych vzt'ahov v roku 2013 !kúpno-predajná 
zmluva schválená MZ 6. 5. 2013/, tento stav nám nebol známy, a preto sa opomenulo 
majetko právne vysporiadať aj tieto nehnuteľnosti. Na pozemkoch sa nachádzajú 
stavby vo vlastníctve OZ Barlička, ktoré boli realizované po predchádzaj-ócom súhlase 
MsÚ. 

Na základe uvedených skutočnosti Vás prosíme o odkúpenie vyššie uvedených 
nehnuteľnosti za l €. 

Za pochopenie a kladné vybavenie žiadosti Vám d'akujeme a ostávame 
s pozdravom. 

V Prešove, 20. júla 2014 

Prílohy: Kolaudačné rozhodnutie 27. 4. 2006 
Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 10.02.2012 
Geometrický plán s vyznačením realizovaných stavieb 



Hlavná ul. č. 73, Prešov 

Číslo: B 2815/2012- Lá 

Mesto Prešov 
stavebný úrad 

PSČ 080 Ol 

Prešove dňa: 10.2.2012 

Občianske združenie BARLIČKA 
prcdsedk)·ňa a štatutár 
MUDr. Mgr. Anna Kvokačková 
Prostejovská 38 
080 Ol Prešov 

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 

Dňa 27.1.2012 ste na tunajšom stavebnom úrade ohlásili uskutočnenie stavebnej úpravy 
bezbariérovej nájazdovej rampy k objektu Centra mládeže Radosť na Ul. Matice slovenskej č. 
13, Prešov. Stavebné úpravy sa budú uskutočňovať na pozemku parc. č. 9262/8, katastrálne 
územie Prešov a to v súlade tunajším stavebným úradom overenou zjednodušenou 
projektovou dokumentáciou, ktorú vyhotovil Ing. Martin Ratkoš, ktorá tvorí neoddelitel'nú 
súčasť tohto oznámenia. 

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len ,.stavebný zákon") v znení 
neskorších predpisov posúdilo Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného 
zákona Vám o zn am u j e, že proti uskutočneniu stavebnej úpravy v rozsahu uvedenom v 
ohlásení 

nemá námietky. 

Pred realizáciou stavebných úprav je stavebník povinný vyvesiť: 

"OZNÁMENIE K OHLÁSF.NTTT ~T.\ '\"ĽBNE.i ÚPRA VY" na viditernom mieste. 

l. Stavebník je povinný práce na stavebnej úprave bytu vykonať počas pracovných dní 
v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 09.00 hod do 15.00 hod, a mimo dni 
pracovného pokoja a sviatkov a to nic nad mieru prístupnú hr.anice hluku 
a obtiažnosti. 

2. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na vcrejn)•ch JH·icstranstvádl t.j. 
na uliciach, chodníkoch a podohne sa l.akazuje. 

3. Odpad, ktor)· vznikne stavebn)·mi prácami počas realizácie pnk. je stavebník 
povinn)· likvidovať v súlade so z1\konom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene 
u doplnení niektor)•ch zákonov a v súlade so Všeobecne záv~izn)·m nariadením mesta 
Prešov. 



Hlavná ul. č. 73, Prešov 

Číslo : P 2006/36- q111 

Mesto Prešov 
primátor mesta 

PSČ 080 68 

V Prešove dňa : 27.4.2006 

Vec : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Občianske združenie BARLIČKA 
zastúpené MUDr. Anna Kvokačková, bytom Prostejovská 38, Prešov. 

<P. So{ OB EC ..... l~~- .............. . 
Stavclt;",:; úrz.d A ~~ j 

::t-s-pr-álll'l-y-poplat_ot:_·-. -•. -.. .. . . . . . . . .l \~i . ~ a u da č né rozhodn u tie 
i~~~idňa: ... 1.~ . .F.~.~ .. ?P.D~W1: J~ .. :t~:!f 

Občianske združenie BARLIČKA zastúpené MUDr. Anna Kvokačková, bytom 
Prostejovská 38, Prešov podala dňa 4.1.2006 na stavebný úrad návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : Obnova, prístavba a nadstavba "Centra mládeže 
RADOSi'" v areáli ZŠ JV1atice slovenskej č. 13 v meste Prešov- pavilón I , pre ktorú bolo 
vydané stavebné povolenie Mestom Prešov, primátorom mesta dňa 30.12.2004 pod číslom P 
2004/4585- Čj/297. 

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) 
zákona NR SR č. 416/200 l Z.z. o prechode niektor)'ch pôsobnosti z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. SOí 1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel 
posúdil návrh postupom podľa § 80 až § 81 b stavebného zákona a na základe ·výsledkov 
kolaudačného konania podľa § 82 ods. l stavebného zákona 

povoľuje užívanie stavby 

obnova, prístavba a nadstavba "Centra mládeže RADOSŤ" v areáli ZŠ Matice 
slovenskej č. 13 v meste Prešov- pavilón I, na pozemku parc. č. 9262/2, katastrálne územie 

Prešo•. 

Pre užívanie stavby stavebn)' úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto 
podmieni{)' : 

l. Vlastník stavby. resp. správca je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom 
a rozhodnutím povinný udržiavať stavbu v takom stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu 
jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predÍžila jej užívateľnosť v zmysle § 86 stavebného 

zákona 
2. Zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné Jen po predchádzajúcom ohláse-ní 

stavebnému úradu, ktorý o nich roz:hodne podľa § 85 stavebného zákona. 

Pri kolaudačnom konaní boli v uskutočnení stavby zistené drobné nedostatky, ktoré musia 
byť odstránen~ najneskôr do 30.5.2006. 



Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

l; 0 J MESTO PRE$ OV 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/11986/2014 B/2014/12929 

Vec 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. arch. Katarína štofanová 22.8.2014 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov, Sídlisko 111., ulica Matice slovenskej, odpredaj pozemkov parc. č. KNC 9262/12 
a 9262/13 k.ú. Prešov, OZ Barlička 
- stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/11986/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. Pre danú lokalitu platí regulatív RL C.2 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení 
VZN mesta Prešov č. 11/2013. 

Predmetné .. pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Matice slovenskej pri objekte OZ 
Barlička. Pozemok parc. č. KNC 9262/12 k.ú. Prešov je zastavaný vstupným priestorom do 
objektu OZ Barlička a pozemok parc. č. KNC 9262/13 k.ú. Prešov je zastavaný terasou 
prístupnou z prízemia objektu OZ Barlička. 

Nemáme námietky k odpredaju pozemkov parc. č. KNC 9262/12 a 9262/13 k.ú. 
Prešov žiadatel'ovi.. 

l~ . Ing. arián Harčarík 
riaditel' Sekcie stavebného 

úra u 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@pres;>v.sk l www.presov.sk 
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Výkaz výmer ! 
Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Císla D k od Druh 
Výmera Druh i parcele Cislo Výmere pozemku 

Vlastník 
Pk.vl. Parcely m2 parcely m2 Qna oprav.osoba) 

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

Stav právny je totožný s registrom C KN 

6492 926V8 4528 zostov. Plocho 926VB 4396 zostov. plocho ooteroJš! 
18 

9262/12 25 zostov. Plocho Clilooske združenie 
16 BARLIČKA, ProsteJovsKá 38, 
ll Prešov 

926Vl3 107 zostov. Plocho detto 
16 

., ll 

srolu : 4528 l 4528 l 
l l . 

PomkY: K z~lsu tdnto GP oo katastro rmutel'rostl Je POtretn ooložlť próvci:Jlotré kolruliré roztmutle. 
Ho POZemi<u KIH POrt. č, 926V2 Je v LV č. 13003 evldovmí stovbo sč. 4766, ~toru Je POtrl!tn! pr! z~lse tdlto GP oo KN zoevldovol oJ no 
OOIO'I)'tvo..re POzemkY KN-c POrc. č. 9262/12 a 9262/13, 

Leg,rOO: 

Kód sOOsOO.J VY\JŽiVIJl!a 16 - Pozero~ no ktorm Je POStavmí reoytovó llJOOvo označená SÚJISI1Ým číslm 
18 - Pozero~ no ktorm Je dvor 

Kód dn.tu stavby ll - DJdovo pre školstvo, no vzdelóvmle o výskln 

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

Vyhotovi teľ Kraj 
Prešovský 

Okres 
Prešov 

Obec Pre§ ov 

I®IGEe?LANI Kat. 
Prešov 

č is lo 
11112014 

Mapový 
PREŠOV 5-3/34 územie plánu list č. 

GEOPLAN Prešov, s.r.o. 
Konštanfinova č. 3, 080 OJ PREŠOV 

, , na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

GEOMETRICKY PLAN pre prístavbu a nadstavbu stavby sč. 4766 
IČO: 3643~985,JČ DPH: SK2020015393 na po zem koch KN-C p.č. 9262/12 a 9262/13 

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tar-asovič 

Dňa: 1
1
Meno: Dňa: JMeno: Dňa: 03-~~~~?;:·J,oc; ('lDI lf 4.3.2014 Ing. Miriama Bakoňová ~~-·:;,.. Ing. Ľudovlt Bakoň 05 

Nové hranice boli v prírode označené Ná~efilósťal/iľáprésh<>Íi'1J~~povedá predpisom ú~--~-)'"~' múrmi (;';'fir: t~~' .... ~t"w·/ Zäznam podrobného merania (meračský náčrt) č. l'~ 'ť~ 512293 ",::__, ;;; . 
~....-:::::\- Jl}'';' ~< Súradnice bodov označen)'ch číslami a ostatné memčské \ % .... "':1~{" ~- "'~~ "'-0~ ' 

Udaje sU uložené vo všeobecnej dokumentácii ""- ..... .;.. ~.~ ... ~ .. ~: ~ d. iatka :(iJodPJs 
------- ·-

·-.. ~""-'r~, . .. , - .•~ ,• p1s 
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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 09.09.2014 
čas vyhotovenia: 10:43:41 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13009 
CASŤ 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. 

9262/ 2 354 Zastavané plochy a 16 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

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 čisto Druh stavby Popis stavby 

4766 9262/ 2 
4766 9262/12 

12 Centrum mládeže Radosť 
12 Centrum mládeže Radosť 

Druh ch.n. Umíest. stavby 

1 
1 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4766 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
4766 9262/13 12 Centrum mládeže Radosť 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4766 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
Legenda: 
Druh stavby: 

12- Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
CASŤ B: VLASTNfCI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

1 

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

Nebytový priestor 
' . 

Vchod : 13 , ~rízemie Priestor č. 9 • 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spo/uvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, Pre'§ov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

509 l 751 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5817/2006-pol.5859/2006 
Kúpna zmluva V 404412013-pol.3854/2013 

Titul nadobudnutia R 193/2014· kolaudačné rozhodnutie B/1481412013-Čj a zápis G.P. č. 111/2014 
Titul nadobudnutia Z 1890/2014- zápis nebytových priestorov podl'a znaleckého posudku č. 3412014 

Vchod: 13 2. p. Priestor č. 9. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spo/uvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, Prešov, PSČ 080 01, SR 

242 l 751 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 04.09.2014 
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P. č. 2 (Kičurová) 
Komisia 18. 2. 2015- bod č. 25 

AJ Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúci sa: 
- č. KNC 4107 záhrada o 292m2

, lokalita Ul. V 

spolu o výmere cca l 696 m, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov 

za 

- čast' pozemku parc. č. KNC 533211, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), 

- časť pozemku parc. č. KNC 533213, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 220 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 

- pozemok parc. č. KNC 533214, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m2
, 

spolu o výmere cca 2 064 m2
, lokalita UL Štúrova, L V č. 6782, k. ú. Prešov, vo vlastníctve SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Ministerstvo vnútra SR Prešov požiadalo o zámenu pozemkov vo vlastníctve SR, v správe MV SR pre 
potreby obyvateľov bytových domov so súp. č. 3670 na pozemku parc. č. KNC 5339 a súp. č. 3672 na 
pozemku parc. č. KNC 5328 za účelom parkovania ich motorových vozidiel. Pozemky vo vlastníctve 
mesta by po zámene slúžili na parkovanie motorových vozidiel v súvislosti s výkonom činnosti 

Policajného zboru SR. 

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. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o využitie na verejnoprospešný účel. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 23. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
Nesúhlasí so zámenou pozemku na Ul. Vajanského, voči ostatným nemá námietky. 

FI Stanovisko výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 12. 2014: 
Súhlasí so zámenou pozemkov v zmysle žiadosti. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 7. 5. 2014 
Stanovisko OHAM zo dňa 23. 9. 2014 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 
LV č. 6782 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Návrh na uznesenie: 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného 
záujmu na majetkovoprávnom usporiadani, týkajúci sa: 

- pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m2
, lokalita Ul. Vajanského, 

za 

- časti pozemku parc. č. KNC 1627211, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 404 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca l 696m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, 

časť pozemku parc. č. KNC 5332/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 
časť pozemku parc. č. KNC 533213, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 220m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
- pozemok parc. č. KNC 533214, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m 2

, 

spolu o výmere cca 2 064 m2
, lokalita Ul. Štúrova, LV č. 6782, k. ú. Prešov, vo vlastníctve SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
bezfinančného vyrovnania. 

F- MsÚ/SP-0111211 



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
CENTRUM PODPORY PREŠOV 
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Štúrova 7, 080 01 Prešov 

• 

• 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 71 
080 Ol Prešov 

Váš list čislo/zo dňa Naše čislo Vybavuje/linka 
CPPO-ON-49-024/20 14 JUDr. Andrea Šebejová Koval'ová/5411 

Vec 
Pozemky v k.ú. Prešov 
- návrh na zámenu nehnuteľností 

• 

• 

Prdov 
07. 05. 2014 

Ministerstvo vnútra SR má v správe nehnuteľný majetok štátu v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres 
Prešov nachádzajúci sa na Štúrovej ulici. Ide o pozemky parc. č. C KN 5332/3 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1442 m2 a parc. č. C KN 5332/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 676m2 

vedené Správou katastra Prešov na L V č. 6782. 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v blízkosti bytového domu súp. č. 3670 postaveného na parc. 
č. C KN 5339 a bytového domu súp. č. 3672 postaveného na parc. č. C KN 5328 v k.ú. Prešov, 
obec Prešov, okres Prešov, a mohli by slúžiť vlastníkom bytov v bytových domoch. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme po predchádzajúcom rokovaní s primátorom Mesta Prešov 
nasledujúcu zámenu nehnuteľností medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Prešov. 

Ministerstvo vnútra SR navrhuje zameniť nasledujúce pozemky v k. ú. Prešov: 

-pozemok parc. č. C KN 5332/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 676m2
, 

- po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č. C KN 5332/1 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 2, 
- po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č. C KN 5332/3 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 2. 

za 

pozemky v k. ú. Prešov vo vlastníctve Mesta Prešov: 

- pozemok parc. č. C KN 4107 záhrady o výmere 292 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 6492 
vyznačený na kópii z katastrálnej mapy v prílohe č. 3. 

Telefón 
+421-961805424 

fax 
+421-961805409 

E-mail 
andrea.sebejova@minv.sk 

Internet IČO 
00151866 



(pre realizáciu prevodu na Ministerstvo vnútra SR je potrebné pred uzavretím zámennej zmluvy 
vyňať predmetný pozemok z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zmeniť pozemok zo záhrady na 
ostatnú plochu) 
-po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č. C KN 1627211 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 4. 

Realizáciou tejto vzájomne výhodnej zámeny by Ministerstvo vnútra SR získalo do svojej správy 
pozemky, ktoré by slúžili na plnenie úloh v súvislosti s výkonom činnosti Policajného zboru SR 
a Mesto Prešov by získalo pozemky slúžiace občanom Mesta s možnosťou ich následného 
odpredaja vlastníkom bytov v bytových domoch. 

4 Prílohy 
l. Informatívna kópia výpisu z L V č. 6782 - l x 
2. Kópia z katastrálnej mapy pre k. ú. Prešov č. l s vyznačením pozemkov do zámeny- Ix 
3. Kópia z katastrálnej mapy pre k.ú. Prešov č. 2 s vyznačením pozemkov do zámeny- Ix 
4. Kópia z katastrálnej mapy pre k.ú. Prešov č. 3 s vyznačením pozemkov do zámeny -Ix 

~· 
piK. Ing. Peter Forgáč 
riaditeľ CP Prešov 



Ml~é,~Vš~~ zo dňa 
é .z .101312/2014 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

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

ev . č. 1 03193/2014 

080 01 Prešov 

~~~ygjf.!J~'t~avá 
~ 051/3100273 

Prešov: 
23. 09. 2014 

Zámena pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č.KN-C 4107 k. ú. Prešov s výmerou 292 m2
, 

Vajanského ulica v Prešove, časti pozemku parc.č. KN-C 16272/1 k.ú. Prešov, sidi 111. Ul. Mirka Nešpora 
za časti pozemkov parc . č. KN-C 5332/1, KN-C 5332/3, pozemku parc. č. KN-C 5332/4 s výmerou 676 m2 .k. 
ú. Prešov vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra SR 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán územného 
plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č . 50176 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, schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11 . 2013, 
pozemok parc. č. KN-C 4107 k.ú. Prešov, Vajanského ulica v Prešove sa nachádza na ploche funkčne určenej 
ako plocha polyfunkčná, občianskej vybavenosť + bývanie na území Centrálnej mestskej zóny Prešov, 
časť pozemku určeného na odpredaj parc.č. KN-C 16272/1 k.ú. Prešov,UI. Mirka Nešpora sa nachádza na 
ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

Pozemky parc .č . KN-C 5332/3, KN-C 5332/4 k.ú.Prešov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
Ministerstva vnútra SR sa nachádzajú na ploche funkčne určenej a'ko obytná plocha bytových domov, 
pozemok parc . č . KN-C 5332/1 k.ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej 
vybavenosti. 

2/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 4107 k.ú. Prešov na Vajanského ulici je neudržiavaný, zarastený 
náletovou vegetáciou . Prístup k predmetnému pozemku je možné rieš iť iba cez pozemky parc. č. KN-C 
4109,10,11,12,13,k.ú. Prešov vo vlastníctve Mesta Prešov, ktoré sú súčasťou plochy parkoviska v prenájme 
Okresného riadite ľstva Policajného zboru v Prešove. 

V zmysle Generelu statickej dopravy na území MPR Prešov, schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Prešove uzn. č. 120/2000 dňa 27.3. 2000 pozemok parc. č. KN-C 4107 k. ú. Prešov le navrhovaný pre 
funkciu parkoviska. 

Casť pozemku parc . č . KN-C 16272/1 k. ú. Prešov, Ul. Mirka Nešpora vymedzeného na odpredaj v súčas
nosti tvorí plocha vysokej a nízkej zelene. 

. Pozemok parc .č . parc.č . KN-C 5332/4 s výmerou 676 m2 a časť pozemku parc. č . KN-C 5332/1 k. ú. Pešov 
na $túrovej ulici v súčasnosti tvorí plocha obytnej zelene pri bytovom dome parc. č . KN-C 5328 a pozemok KN
C 5332/3 k.ú. Prešov tvorí plocha prístupovej komunikácie k bytovému domu parc . č . KN-C 5339 k.ú. Prešov 
a plocha obytnej zelene. 

3/ Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 ods .2 
zákona 50/76 Zb.v znení neskorších predpisov po posúdení zámeru o d p o r ú č a zameniť časť pozemku 
parc. č. KN-C 16272/1 k. ú. Prešov mimo plochu chodníkov a plochu sprievodnej zelene pozdlž ulice Mirka 
Nešpora a pozemok parc. č. KN-C 4107 k. ú. Prešov s výmerou 292 m2 na Vajanského ulici , ktorý je 
územnou rezervou pre riešenie nových parkovacích plôch na území Centrálnej mestskel zóny Prešov, za 
pozemky parc.č. KN-C 5332/3, KN-C 5332/4 k. ú. Prešov výmerou 676 m2 a pozemok parc.č. KN-C 5332/1 
k. ú. Prešov. 

S pozdravom 

Ing. Marián 1a r č ar í k 
riaditeľ S kcie 

stavebného úrad . i::l urbanistiky 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 11 Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421 {51)77336651 E-mail : me to.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešo v 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMI E.: Prešov 

Strana: l 

Dátum: 22.01.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

4107/000/0 
16272/00 l /0 

VÝM ERA 

v [rrt l 
292 

5472 

Výmera spolu: 5764 

DRUH 

POZEMKU 

Záhrada 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE
RISTIKA 

4 
99 

* * * Ostatné pat'~:.ety t'e<&i.stt'a "C" nevyhadané * * * 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad . osade 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslu šnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

l-Intravilán 

VÝMERA 

v [rrt l 
DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE

RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73 , 08001 Prešov 
IČO/RČ : 327646 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

* * * Ťarcll-y nev-yži.adané * * * 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil : Gabriela Kičurová 

Dátum aktuali zácie: 01.01.2015 00:00:00 

(celkom parciel ....... }~?.1 ..... ) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
K ZÚO EL 

7334 
7334 

4431 
5312 

(celkom parciel .......... 2?1.. .. ) 
PRÍSLUŠ. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... .17~ .... ) 
INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .............. .\.. .. ) 

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524 140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 22.01.20 15 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6782 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTATA 

PARCELNÉ 

Č Í SLO 

5332/001/0 
5332/003/0 
5332/004/0 

VÝMERA 

v [nf ] 
3168 
1442 
676 

Výmera spolu: 5286 

DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "C" 

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

CI-IARAKTE

R.ISTIKA 

99 
99 
99 

* * * Ostatné parcel!f registra "C" nevyii.adané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - prís lu šnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

Stavby 

DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané 

a mi esto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Slovenská republika 
IČO/RČ: 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 
2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 8 12 72 , SR 
IČO/RČ: I 51866 

ČASŤ C. Ť ARCI-IY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

* * * Ťarch-y nev-yžiadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zas ielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 72/ 1997 Z.z.) 

Dátum aktuali zácie : O 1.0 1. 20 15 00:00:00 

(celkom parciel ......... .. . .1.3 ..... ) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

K ZÚO EL 

870 1 
870 1 
870 1 

4433 
4433 
4433 

(celkom stavieb .... .. ........ 4 .... ) 
INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .......... .... 4 .... ) 

Podiel 

I/l 

O/O 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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P. č. 3 (Lichvárová) 
Komisia 18. 2. 2015- bod č. l 

Materiál predložený na MsZ dňa 26. l. 2015, ktorý bol stiahnutý. 
P. č. 6 /Bod č. 2 - Stanovisko komisie MsZ v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta 

č. 14/2014 zo dňa 3. 12. 2014/ 

Al Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod 8 
Odkúpenie: 
l. časti pozemku parc. č . KNC 2458/1 , záhrada o výmere cca 80m2

, LV č. 6054, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Jazdecká, od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov, 

2.- pozemku parc. č. KNC 2448/2, záhrada o výmere 65m2
, 

-pozemku parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha o výmere 27 m2
, 

-časti pozemku parc. č. KNC 2451, záhrada o výmere cca 130m2
, 

spolu o výmere cca 222m2
, LV č.l65, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Henriety Pončákovej, 

082 02 Drienovská Nová Ves č. 135 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku 

sa mení na 
Odkúpenie: 
l. pozemku parc. č. KNC 2458/6, ostat. plocha o výmere 50m2

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 302/2013 zo dňa 12. 12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 
Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada, LV č. 6054, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Jazdecká, 
ad Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 2 890 € (57,80 €/m2

). 

2. pozemku parc. č. KNC 2448/2, ostat. plocha o výmere 212m2
, ktorý bol vytvorený GP 

č. 302/2013 zo dňa 12. 12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 
Ol Prešov, odčlenením z pozemkov: 
-parc. č. KNC 2448/2, záhrada, 
-parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha, 
-parc. č. KNC 2451, záhrada, 
všetko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 Ol Prešov 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 12 300 € (58,02 €/m2

) . 

Dôvod: Po schválení predmetného uznesenia došlo k zmene vlastníkov pozemkov na pôvodnom LV 
č. 165, ktoré mali byť vykúpené. Zároveň po spracovaní projektovej dokumentácie na 
stavbu komunikácie bol vyhotovený geometrický plán, kt(])rý presne zadefinoval výmeru 
pozemkov, potrebnú na realizáciu tejto stavby, ktorej investorom je mesto Prešov a 
v zmysle ktorého je už upravený tento návrh na zmenu uznesenia. 
Tento návrh na zmenu uznesenia bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta dňa 3. 12. 2014, ktorej stanovisko je uvedené v bode BI tohto 
materiálu. Z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 bol materiál stiahnutý 

s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta a MsR. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



8 Návrh l 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetko'm mesta zo dňa 3. 12.2014: 
Komisia odporúča zmeniť uznesenie. 

Cl Príloha: 
GP č. 30212013 
LV č. 15874 

F- MsÚISP-0111211 

Vydanie: 

Strana 
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Vyhotovilcl' Krnj Prdovský Okres Prešov Obec 1-'rcšov 
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'-• - Prešov plánu 30212013 list č. PRESOV 5-3/41, 42 ÚZCn m ; 

GEOPLAN P t·cšov, s.r.o. 
Ko nštnnUno,·n č. 3, 030 Ol ľREŠOV 
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PRÍLOHA { , D1f 2 -1 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slover;Jskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 20.11.2014 
čas vyhotovenia: 09:26:19 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15874 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

24481 2 65 
24481 4 27 
2451 800 
2452 143 

24531 1 228 
24531 2 9 
2454/ 1 6 

24541 2 103 

24541 4 64 
2454/ 5 659 

2454/ 6 77 
24541 8 26 
24541 9 5 
2454110 9 
2454111 14 
2454112 13 
2454113 30 

2454114 60 

2454115 20 

2454116 29 
2454/17 32 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

Záhrady 
Ostatné plochy 
Záhrady 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Záhrady 
Záhrady 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Ostatné plochy 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Ostatné plochy 
Ostatné plochy 
Ostatné plochy 
Ostatné plochy 
Ostatné plochy 
Ostatné plochy 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Ostatné plochy 
Ostatné plochy 

4 1 
36 1 

4 
17 

4 
4 

18 

18 

36 
18 

36 
36 
36 
36 
36 
36 
17 

17 

18 

36 
36 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

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 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 

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

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Účastní k právneho vzťahu : Vlastník 

1 Fecko Tibor r. Fecko, Ing. a Aneta Fecková r. Baricová, Obrancov 
mieru 56, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 10.01.1963 Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 550112013 

1 / 1 

24.06.1966 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho porťálu : 19.11.2014 



ČASŤ C' ŤARCHY 
------------------- -,---------- - ----- -- -· 

Por. č.: 
Právo preflhodu peši na nehn.parc.KN 2449,2448/1 po parc.KN C 2454/8,2454/4,2454/9,2454/10,2454/11,2454/12-
12 C 317/93-368-Z 3113/2005,V 6895/2012;V 5501/2013; 
Právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozid lami cez parc.KN C 2454/11 v prospech vlastníka parc.KN C 
2450/1, a stavby rod .dom čs 3551 na parc.KN C 2450/1; 

Iné údaje: 

Bez zápisu . 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho porfálu : 19.11.2014 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 6/8 

P. č. 4 (Magáčová) 
Komisia 18. 2. 2015- bod č. 18 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemok parc. č. KNC 56812, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m2

, LV č. 15509, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 

-prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, v podieloch 11116, 
11148 a 1116, 

- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57140, 186 OO Praha, Česká republika, 
v podiele 1148. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia v zastúpení prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., ponúkajú mestu Prešov na predaj 
pozemok za účelom naplnenia vízie "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov Prešova", ktoré by 
obohatilo a doplnilo Záhradu umenia. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 14. l. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 12. l. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí s odkúpením pozemku, ak Mesto Prešov bude mať finančné prostriedky. 

El Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 69,30 €1m2

, s podmienkou realizácie "Centra pre mladých výtvarníkov 
a umelcov mesta Prešov" na tomto pozemku mestom Prešov. 

FI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 29. 12. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 14. l. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LVč. l5509 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821m2

, LV č. 15509, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 
-prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, v podieloch 11116, 
11148 a 1116, 

-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57140, ll l 50 Praha, Česká republika, v podiele 1148, 
- za cenu 69,30 €1m2

, s podmienkou realizácie "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov mesta 
Prešov" na tomto pozemku mestom Prešov. 

F- MsÚISP-0111211 
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Prof. MVDr. Marián Kozák. PhD, Ť::: J(~.,uv:>l\.c; ,, _ _ 

Košice, 29.12.2014 

Vážená pani 

Ing. Andrea Turčanová 
Primátorka mesta Prešov 

Vážená pani Primátorka mesta Prešov, 

~~;-~=~~;ý~6l 
Císla spisu: J Reglstr. značka : 

Došla: 2 9 -12- 20i4 
Zrwlí a lehota 
uíažanía: 

~EL........- .. . l Wb.~uje: L__J 
i.:~d~}'~ 

v súvislosti s pracovným stretnutím dt'ia 29.12.2014 a náväzných krokov, predkladáme mestu 
Prešov ponuku na odpredaj parcely 56812 vo výmere 821m2, zapísanú na LV č. 15509 . 

Jedná sa o časť parcely, ktorá bola reštitučným konaním vrátená priamym rodinným potomkom 
prešovskej grécko - katolíckej rodiny Univ. Prof. ThDr. Mikuláša Russnáka, generálneho vikára 
prešovskej _ gréckokatolíckej diecézy, ktorý stál v rokoch 1918-1927 na čele prešovskej 

gréckokatolíckej diecézy vo funkcii generálneho vikára. 

Ponuka k odpredaju parcely mestu Prešov smeruje ku kompletizácii naplnenia reálnej vízie 

"záhrady umenia" pre projekt Centrum pre mladých výtvarníkov a umelcov Prešova, ktorý by 

funkčne a odborne obohatil, zreálnil a doplnil "Záhradu umenia". 

Rozhodnutie o realizácii "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov mesta Prešove" po konzultácii 
s rodinou ponecháme ua rozhodnutie samotných Prešovčanov. Nás vedie naviazanosť na súčasnú 
"Záhradu umenia" a jej ·V' hodné využitie v prospech mladých ľudí. Máme vôľu zanechať niečo mestu 
Prešov o to viac, keď sa aj priamo ponúka možná investícia na kultúru (ako ušitá na program) cez 
IROP. 

1.Vo vzťahu k oceneniu predmetnej parcely rodina zastáva názor, že by malo prísť k relativne 

serióznemu oceneniu parcely, odhliadnúc na okolnosť , že mesto Prešov získalo "záhradu umenia" 
vo výmere 2 121 m2 zadarmo. Dohovorili sme sa, že k záležitosti sa už nechceme vraciať, (hoci 
prešovčania, či mesto Prešov, by nemali nato zabudnúť). 

2. Konkrétna cena pozemku vychádza z reálne poskytnutých informácii na súčasnú cenovú 
ponukovú situáciu v meste Prešov, prihliadnúc i na situáciu mesta, stanovujeme 

na 77.-EUR l 1m2 parcelv. 

Ponuku by sme upravili podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Prešov, či sa uskutoční 
realizácia "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov mesta Prešove", na ktorú chceme prispieť . 

Ak áno, rodina rozhodla, že 10% z ceny venujeme na realizáciu centra, t.j. 7,70.-EUR l l m2 
821m2 x 7,70.- EUR = 6 321,7.-EUR, pozn. napr. 02 kontajnery). Potom by sa cena premietla 

nasledovne: 77.- EUR - 7,70~UR = 69,3.-EUR l l m2. 

·)/\ . li 
s úctou ( j . , 1 

/;,, 
fl'v·Yn Vf;,~ , 

Prof. MVDr. Marián KozákjľhD, splnomocnený k jednaniu ; mobil 

Príloha: LV č. 15509 / 
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MESTSKÝ ÚRAD J PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hla-vného architekta a územného plánovania 
· Jarková 24 
080 01 Prešov 

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/155848/2014 B/460/2015 lng.arch.Jacová 14.1.2015 
Č .z . 562/2015 ev .č . 1978/2015 ~ 051/3100273 

Vec 
Odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 568/2 k. ú. Prešov s výmerou 821 ni nachádzajúceho sa na 
ploche hradobnej priekopy, v časti "Záhrady umenia", Kmeťovo stromoradie 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/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č . 468/2013 

- ·'-·-~' dňa 25. 11 . 2013, pozemok parc . č. KN-C 568/2 k.ú .Prešov sa nachádza na ploche východnej časti 
-- ---- hradobnej priekopy, v časti "Záhrady umenia" v Prešove, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako 

plocha urbanistickej zelene na území Pamiatkovej rezervácie Prešov a Centrálnej mestskej 
zóny Prešov. 

2/ V zmysle regulatívu RL 7 platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a 
doplnkov 2012, 2013 ako vvznamné kúlturnohistorické hodnoty je na území mesta potrebné chrániť 
urbanistickú štruktúru, vyvinutú pôdorvsnú schému a objekty Pamiatkovej rezervácie Prešov, systém 
zelene pamiatkového územia. · 

3/ V súčasnosti uvedený pozemok v hradobnej priekope tvorí plocha nízkéj zelene, zo severnej 
strany oplotený a odčlenený od pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. · 

4/ 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 por ú č a Mestu Prešov odkúpiť pozemok parc. č. KN-C 568/2 k. ú. 
Prešov s výmerou 821 m2

, nachádzajúci sa na ploche východnej časti hradobnej priekopy, 
v časti "Záhrady umenia". Kmeťovo stromoradie v Prešove od žiadateľa Prof. MVDr. Mariána 
Kozáka, PhD., bytom Ťahanovské riadky č. 23, Košice. 

S pozdravom 

SEKCJP~ S!"AVE~Nf.Hľi (lHl\!JiJ f~ UH8Aí~ST!KY 
[1} 

Ing. Mari· H a r č a r í k 
riadit l' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

1 Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
~ 
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Okres: Prešov 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republi ky 
l . 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

l -Obec: PRESOV ~ ." -- Dátum vyhotovenia 17.09.2014 

K t t ·1 1 · · - p - c· h t · a as ra ne uzem1e: o resov , .. ..... ". .'' -':- 'cr;··· ·- as vy o oven1a: 16:48:35 
------·····"------ :....=:..::.::.:.=...~~\:_:_....:_____:_:_:__.::._:_::...::...:::....:_ _ _:__ _ _ ~~-------------'---:_:_-~=="--

:_ 

' ',: ; '/tj č, 1-55';·~ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15509 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

l 

< \ , , ' - :··,-. ~ . 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. 

568/ 2 821 Zastavané plochy a 29 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

29 - Pozemok; na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a in á funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a po/'ovnícke využívanie ·· 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozef okje umiestnený v zastavanom území obce 

ČASŤ 8: VLf..STNÍCI A INÉ OPRÁV NENÉ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

diesto trvalého pobytu (sídlo} vlastníka 

Účastnik prá+ eho vzťahu: Vlastník 
1_ Ko~ák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice, 11 / 16 

PSC 040 01, SR 
Dátum rlarodenia: 14.08.1946 

: itul nadobuťnutia Darovacia zmluva V 250712014 

Učastník právneho vzťah u : Vlastník 

5 Kg~ák Marián r._ Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Koš ice, 11 / 48 
PS

1
C 040 01, SR . 

Dátum narodenia: 14.08.1946 

Titul nadobubnutia V 5640/2014- darovacia zmluva 

Účastnik práv 
1
eho vzťahu : Vlastník 

1 O -Lusková Mária r. Rusnáková, Sokolovská 57/40, Praha, ČR - ·· ------- -- - 1 / 48 
Dátum n~rodenia : 07.01 .1939 

Titul nadobudnutia Z 273712012· rozhodnutie OPÚ 2009/938-511Ba 
. - ik l Ucastn právneho vzťahu : Vlastník 

20 KoJák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice, 1 / 16 
PSét 040 01, SR 

Dátum na1 odenia: 14.08.1946 

Titul nadobudnutia Z 273712012· rozhodnutie OPÚ 2009/938-511Ba 
l 

ČASŤ C: ŤA CHY 
Bez zápisu . 

Iné údaje: 

Bez z~ pisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho' j1o.rtálu : 16.09.2014 
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P. č. 5 (Kičurová) 
Komisia 18. 2. 2015- bod č. 25 

AJ Mesto Prešov má zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúci sa: 

- pozemku are. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m2
, lokalita Ul. Vajanského, 

- časti pozemku parc. č. KNC 1627211, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 404 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca l 696m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov 

za 

- časť pozemku parc. č. KNC 533211, zastavaná locha a nádvorie o výmere cca 168 m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), 

- časť pozemku parc. č. KNC 533213, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 220 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 

- pozemok parc. č. KNC 533214, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m2
, 

spolu o výmere cca 2 064 m2
, lokalita Ul. Štúrova, L V č. 6782, k. ú. Prešov, vo vlastníctve SR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Ministerstvo vnútra SR Prešov požiadalo o zámenu pozemkov vo vlastníctve SR, v správe MV SR pre 
potreby obyvateľov bytových domov so súp. č. 3670 na pozemku parc. č. KNC 5339 a súp. č . 3672 na 
pozemku parc. č. KNC 5328 za účelom parkovania ich motorových vozidiel. Pozemky vo vlastníctve 
mesta by po zámene slúžili na parkovanie motorových vozidiel v súvislosti s výkonom činnosti 

Policajného zboru SR. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode AJ tohto materiálu 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č . 13 811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu, že ide o využitie na verejnoprospešný účel. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 23. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
Nesúhlasí so zámenou pozemku na Ul. Vajanského, voči ostatným nemá námietky. 

FI Stanovisko výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 12. 2014: 
Súhlasí so zámenou pozemkov v zmysle žiadosti. 

GI Prílohy: 
Kópia mapy z GIS 2x 

Návrh na uznesenie: 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného 
záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúci sa: 

F- MsÚISP-0111211 
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za 

pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m2
, lokalita Ul. Vajanského, 

- časti pozemku parc. č. KNC 16272/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 404 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca l 696m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, 

časť pozemku parc. č. KNC 53 3 2/ l , zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 
časť pozemku parc. č. KNC 5332/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 220 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
pozemok parc. č. KNC 5332/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m 2

, 

spolu o výmere cca 2 064 m2
, lokalita Ul. Štúrova, LV č. 6782, k. ú. Prešov, vo vlastníctve SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
bezfinančného vyrovnania. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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)'UGKK SR, jun 2013 (nesluzi na. pravne ukony) .•.•. -< · 
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