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Materiál
na 8. riadne zasadnutie
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pre disponovanie s majetkom· mesta

dňa:

27. 5. 2015

Bod návrhu programu zasadnutia- poradové

číslo: l

Návrh na schválenie
MAJETKOVÝCH PREVODOV
Obsah materiálu:
l.
2.
3.
4.

obal
návrh na uznesenie Komisie Mestského
dôvodová správa
vlastný materiál

zastupiteľstva

mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta

Predkladateľ

Meno ä priezvisko: JUDr. Miroslav Makara
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúci odboru správy majetku mesta
Dátum:
l Podpis:
') " ..,. it ~.t!!ft
'·
Podnet: plán prá'~e":rVrSR.äJírsz
Materiál bude predložený na 6. zasadnutie Mestskej rady v Prešove
Materiál bude predložený na 9. zasadnutie Mestského

dňa

zastupiteľstva

/

15. 6. 2015

mesta Prešov dňa 29. 6. 2015

Gestor: majetkovo-právne oddelenie
Vedúci gestora
Meno a priezvisko: JUDr. Ľudmila Vargová
Funkcia/pracovné 7Hradenief poverená riadením majetkovo-právneho oddelenia
-.
Podpis:
Dátum:
? 1.. MÍ~~
.

V_ypracoval
Meno a priezvisko:
Ing. J. Adam, Ing. M. Benčíková,
A. Buzgóová, Mgr. J. Hnatová,
A. Lichvárová, M. Magáčová,
PhDr. E. Sirotňáková, Ing. F. Šarišský
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Funkcia/pracovné zaradenie:
odborní referenti
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Podpis:'' .
'
Dátum:
v2l MÁJ 2mf
F-MsU/PPM-03/311
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Schválilo
Mestské zastupiteľstvo mesta
Prešov uznesením číslo ....

Posúdil
Meno a priezvisko:
PaedDr. Jozef Smetana

Funkcia/pracovné zaradenie:
prednosta Mestského úradu
v Prešove
7podpi.s_:_
Dátum: z..z. . T. -zo~r-
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Návrh na schválenie
Vydanie:

MAJETKOVÝCH PREVODOV

Mesto Prešov

Návrh na

UZNESENIE
z 8. riadneho zasadnutia
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pre disponovanie s majetkom mesta
dňa:27.5.2015

číslo:

/2015

k návrhu na schválenie majetkových prevodov

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pre disponovanie s majetkom mesta
po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto

STANOVISKO
číslo:

dňa:27.5.2015

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
pre disponovanie s majetkom mesta
odporúča

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov

majetkové prevody

schváliť.
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Návrh na schválenie
Vydanie:

MAJETKOVÝCH PREVODOV

Dôvodová správa

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majetkové
prevody:
informatívna správa
zrušenie uznesenia
zmena uznesenia
kúpa
predaj
zámer predaja
zámer predaja spôsobom priameho predaja
zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa
zámer zámeny spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa
nadobudnutie do vlastníctva
uzatvorenie zmluvy o výpožičke

F- MsÚ/SP-01/23/1
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(Ing. Adam)

Informatívna správa
Al Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznesením č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 16 schválilo
zámer predaja pozemku parc. č. KNE 114319, orná pôda o výmere 241 m2 , LV č. 6492, k. ú.
Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1543312, záhrada o výmere
241 m2, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia spôsobom priameho predaja
minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.
BI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 16, boli zo strany OSMM
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu. Zámer priameho predaja bol vyhlásený na
úradnej tabuli mesta, v regionálnej tlači, ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až
4. 5. 2015. K zámeru priameho predaja bola doručená ponuka p. Vladimíra Čenčarika, bytom
Volgogradská 16, 080 Ol Prešov, predmetom ktorej však bola nižšia cenová ponuka, než boli
podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja.
Vychádzajúc z návrhu komisie na vyhodnocovanie ponúk, OSMM odporúča informáciu o výsledku
zámeru priameho predaja prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta.

Cl Príloha:
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 1/2015

Návrh na uznesenie
Berie na vedomie informáciu o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol
vyhlásený na základe uznesenia MsZ v Prešove č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 16, ktorým
bol schválený zámer predaja nehnuteľnosti- pozemku parc. č. 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 241m 2, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia.

F- MsÚISP-0111211
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Zápis

č.

1/2015 z vyhodnotenia ponúk

Priamy predaj
z
3.
zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
Uznesenie
č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č. 16
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Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
vyhodnotila
-parc.

dňa

č.

18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:

KNE 1143/9 o výmere 241 m 2 , orná pôda, L V

č.

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia,

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta
Prešov č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č. 16 vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na
webovej stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 4 290 € s podmienkou zaplatenia náhrady
za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t.j. minimálne 540,88 €.
Záujemca: Vladimír Čenčarik, Volgogradská 16, 080 Ol Prešov
Ponúknutá cena: 2 410 €
Zistenie komisie: Záujemca nesplnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja.

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca neponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého
posudku, komisia neodporúča akceptovať ponuku záujemcu Vladimíra
Čenčarika, Volgogradská 16, 080 Ol Prešov.

Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá

Prešov 18. 5. 2015
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Benčíková)

Al Návrh na zrušenie uznesenia

Uznesenie MsZ v Prešove č. 50112014 zo dňa 20. 2. 2014
v časti schvaľuje
bod23
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory
rozvoja regiónu a vytvorenia nových
pracovných miest, a to pozemku parc. č. KNC
1428/2, ostatná plocha o výmere 6 998 m2, LV č. 721 , k. ú. Záborské, pre RS Energy, a. s.,
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 44282958
- za cenu 244 930 € (35 €/m 2).

Dôvod: Investor odstúpil od
Záborské.
BI Príloha:
List zo dňa 12. 3. 2015

F- MsÚ/SP-01/12/1

investičného

zámeru etablovania sa v priemyselnom parku IPZ Prešov -

Mestský úrad v Prešove
Ing. Benčíková
sekcia majetková a ekonomická
Hlavná 73
080 Ol Prešov

Váš list

Naše číslo
RS/1203 /2015

číslo/dňa

Vybavuje/linka
Ing. Janči

Bratislava
12.03 .2015

Vec: Odstúpenie od odkúpenia pozemku.
Vážená pani Ing. Benčíková,
Na základe našej vzájomnej komunikácie si Vám týmto dovoľujeme oznámiť, že odstupujeme
od nášho záujmu o odkúpenie časti pozemku v priemyselnom parku IPZ Záborské, parcelné číslo
KNC 1428/2 o výmere 6998 m2 zapísaného na LV č . 721 v k. ú. Záborské, nakoľko do tohto
priemyselného parku nevstúpil španielsky investor, ktorého sme mali energeticky zásobovať .
Využitie tohto pozemku sa týmto pre nás stáva bezpredmetné.

S úctou
/

Irig. Peter Janči
predseda/predstavenstva
RS /energy, a.s .
Záhradnícka 72
821 08 Bra tislava
IČO: 44 2 82 958
IČ DPH: SK2022659617

RS ENERGY a.s.

Office: Záhradnícka 72, 82108 Bratislava 11. e-mail: info@rsa s.sk
IČO: 44 282 958
DIČ: 2022659617
IČ DPH: SK2022659617
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava l. oddiel Sa, vložka č. :4538/B
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AJ Ná vrh na zmenu uznesenia

Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015
v časti schvaľuje
bod 31
zreteľa
z dôvodu
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného
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 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
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za
cenu 10 €/m 2, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie
dvoch rokov spätne
sa mení na

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 ll l m2 , LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul.
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov
za
pozemok parc. č. KNC 12375/3, zast. plocha o výmere 37m2, vytvorený GP č. 99/2014 zo dňa
4. 8. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením
z pozemku parc. č. KNE 12375/3, záhrady, 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
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, t. j.
74m2 ) za cenu 745 € (t.j. 10,07 €/m 2), s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne.
Dôvod: Po schválení uznesenia bolo zistené, že vyhotovením GP vznikla väčšia výmera zamieňaného
pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ako bola schválená uznesením, čím bola prekročená
prípustná 15 % odchýlka výmery. Majetkový prevod bol po schválení zámeru zámeny
nehnuteľností predložený na rokovanie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta
dňa 18. 3. 2015, ktorá uznesením č. 10/2015 materiál z rokovania stiahla a žiadala ho
dopracovať o znalecký posudok. Na základe toho bol znaleckou organizáciou SEIPA, s. r.
o., Baštová 38, 080 Ol Prešov, vypracovaný Znalecký posudok č. 23/2015 zo dňa 17. 4.
2015, kde bola za celú výmeru pozemku stanovená celková cena l 120 € ajednotková cena
10,07 €/m2 • Na základe toho bola vypočítaná aj cena za prevyšujúcu výmeru, t.j. 745 €.
B/ Prílohy:
GP č. 99/2014
Kópia mapy z GIS
Znalecký posudok
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SEI PA

znalecká organizácia v odbore Ekonomika a riadenie podnikov
odvetvie Oceňovanie a hodnotenie podnikov
zapísaná v registri znalcov vedenom pri MS SR

ZNALECKÝ POSUDOK
č. 23/2015
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č . KNE 2364/102, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita
Ul. Na Rúrkach

Znalec:

SEIPA, s.r.o., Baštová 38, 080 Ol Prešov,
znalecká organizácia v odbore: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie:
Oceňovanie a hodnotenie podnikov, zapísaná v registri znalcov vedenom pri
MS SR, evidenčné číslo: 900175 ,
IČO: 31717403

Zadávate!':

Mesto Prešov

Číslo spisu (objednávky):

201500228

~

~

~

~~

~

~

Účel znaleckého posudku: stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku parc.č.KNE 2364/102, LV č. 6492,
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach za účelom zistenia hodnoty pozemku
Počet

strán (z toho príloh): 12 strán vrátane obálky a príloh (z toho 3 strany príloh).

Počet

odovzdaných vyhotovení:

~

Znalecký posudok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých
objednávateľ obdrží tri vyhotovenia.

V Prešove, dňa 17.04.2015
Výtlačok: č .

')

..:-..

1/ 12
SElt>A, s.r.o .• zna lcfká organizácia, Bastovi1 3i( 08(J l) l Prešov, Sl.OV t\K IA
znakck:'t organizácia v odl)(lre: Elonornika a riadenie podnikov, odvetvie: OcciJOvanie a 11lldnoknic podniku v
zapisan;í v registri znakov vedenom pri 1\1S SR. cvidencné číslo: 900 i 75
hank. ,poj.: 434000860~i31(J0: 1(-:-0: 31717403: f( DPII:Sl'-:~020524286
· Prt: ~ov , Ba~ iová 38, tel/fax: ()()4215 l 7723849. 0517731.600
Bratislava, Žilinská L tel. i fax: 00421 244450515
zúpis v ()ROS Prešov. odd.: Sro, v!.-č.2655 / P
bos,:Ja:r,gacc:ept.<lUtllt.sk

2.1 METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
2.1.1 POZEMK'!' POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
2.1.1 .1 Orná pôda

orná pôda

2364/102

Obec:
Východisková hodnota:

Spolu
výmera

Podiel

Výmera

111 111 , 00

1/1

111 , 00m 2

Vzorec

Druh pozemku

Parcela

Prešov
26 , 56 EUR

Koeficient všeobecnej situácie:
o, 90
_., 3 . obytné časti obcí a miest od 5 000 do 10 000 obyvateľov a časti rekreačných oblastí ,
centrá obcí do 5 000 obyvateľov, obytné časti na predmestiach a priemyslové a
poľnohospodárske oblasti miest do 50 000 obyvateľov
Koeficient intenzity využitia:
1 , oo
3 . rodinné domy so štandardným vybavením , bežné bytové domy, bytové domy s nebytovými
priestormi, nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením
Koeficient dopravných vzťahov:
o, 90
3 . pozemky na predmestiach miest , odkiaľ sa možno pešo
dopravy alebo vlastným autom do centra do 15 min .
Koeficient obchodnej a priemyselnej polohy:
3 . obytná poloha

dostať

k prostriedku hromadnej

1 , 00

Koeficient druhu pozemku:
1 , 30
zastavaná plocha, nádvoria a záhrady pri stavbách
d ) veľmi dobrá vybavenosť (väčš ia ako v písmene c)
. Koeficient povyšujúcich a redukujúcich faktorov:
_,;_ iné faktory
Koeficient polohovej diferenciácie:
Jednotková hodnota pozemku:
Všeobecná hodnota pozemku:

o, 3 6

0 , 90*1 , 00*0 ,9 0*1 , 00*1 , 30*0 , 36=0 , 3791
0 , 3791 * 26 , 56 EUR/m 2 = 10 , 07 EUR/m 2
111 , OO m2 * 10 , 07 EUR/m 2 = 1 117,77 EUR

6
SEU>,\, s.r.o., zm1ltdd organiz:ída, llaštová 38. 01\0 O l Prešov. SLOV;\ K li\

znakckú organizácia v odbore: Lkonumika a riadeni e podnikov. odvetvie: ClcciHJVanit: a hodnm.::ni..: pod!Hkuv
;,atJi sana v r<~!li srri znak<• v vedenom pri MS SR. cvid.:nčné čís l o: 900 17."
b~nk. spoj.: 2n49 !326:\/ li(H): J(O: 3 171740.3: i( DPII SK202052·-12!(6
f're~ov , Ba~ tuvá 38. tel/fax : ()()<!21517723849, 051773160()
Bratislnva. Blurnentálska 16, tel. í f:K 0042 .l 244450515
zápi, v OR OS Prešov. odd. : Sro, vl.č.2 65 5 / P
iboscla!iriacccptaudit. sk

3. ZÁVER
Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku bolo vykonané v zmysle vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č . 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku za účelom
stanovenia hodnoty pozemku v zmysle vyššie uvedených predpisov.

1. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY

Všeobecná hodnota [EUR]

Názov
POZEMKY
Orná pôda - parc.

č .

2 364 /10 2

l 11 7 , 77

v

Spolu VŠH

1 117,77
..

·'

Zaokrúhlene

1120,00

Slovom:
Jedentisícstodvadsať

V Prešove,

dňa

Eur

17.04.2015

/l

)

)

ťrig. J~na Balunová
znalec v odbore stavebníctvo
odvetvie pozemné stavby, oceňovanie

Ing.

nehnuteľností

Soňa

Bošelová
konateľ spoločnosti SEIPA, s.r.o.
zodpovedná za výkon znaleckej činnosti

Znalecký posudok vypracoval 1: Ing. Jana Balunová
1

Znalec, ktorý znalecký posudok vypracoval môže potvrdiť jeho správnosť a podať žiadané vysvetlenia
7
SE I PA, s.r.o., zualcdd orgH níz:kht, Baštov~ 33. 0!;{) Ol Prešov. SLOVA l\. lA
znakcká urganizácia v odbore: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie: Occ1)ovanie a hodnoteni e podn iko1·
tapisanil v rcf!.i>!Ti znalcov vedenom pri rvlS SR. evidencné é!slo: 900175
bank. spoj. : l924\l!J263ill(10: 1<':'0 .31717403: i( DP!l:SK20205 242 %
Pr.:šov, Ba~10vá 3S. tel/fax: (JfJ421517723849. 051773 l 600
Bratislava. Blumcntálska 16. tel. l fax: 00421 2-'!4450515
zápis v OR OS Prešov. odd .. Sro. vl.é.2655/P
ibosda:<ljacccptaudit.s k
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Al Mesto Prešov kupuje:
pozemky- parc. č. KNC 611113, orná pôda o výmere 8m 2,
-parc. č. KNC 320219, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37m2 ,
2
- parc. č. KNC 320211 O, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m ,
2
-parc. č. KNC 3202113, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13m ,
2
spolu o výmere 70 m , LV č. 2787, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova,
od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov.

BI Účel majetkového prevodu:
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnou komunikáciou.

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo

dňa

20. l. 2014:

(V prílohe.)

Dl Stanovisko Výboru mestskej
VMČ č . 5 súhlasí.

časti č.

5 zo

dňa

4. 8. 2014:

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., zo
(V prílohe.)
FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO odporúča schváliť odkúpenie predmetného pozemku za
usporiadania nehnuteľností pod miestnou komunikáciou za cenu l €.

dňa

4. 7. 2014:

účelom

majetkovoprávneho

GI Stanovisko komisie pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 29. 4. 2015:
Dopracovať o vlastníkov priľahlých pozemkov. V kópii z kat. mapy sú dopísaní vlastníci
pozemkov.

Hl Cena:
Cena navrhovaná žiadateľom l €.

Il Prílohy:
Žiadosť zo dňa 2. 12. 2013
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 20. l. 2014
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014
Kópia z kat. mapy
LV č . 2787

Návrh na uznesenie:
Odkúpenie pozemkov:
-parc. č. KNC 611/13, orná pôda o výmere 8 m1,
1
-parc. č. KNC 3202/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m ,
1
-parc. č. KNC 3202/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m ,
1
-parc. č. KNC 3202113, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m ,
spolu o výmere 70 m1, LV č. 2787, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova,
od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov
- za cenu l €.
F- MsÚISP-0111211

priľahlých

'/

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 Ol

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

Žiadateľ (vlastník pozemku) :

Ing. Jozef Ďurčák

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa:

mobil

l

e-mailová adresa
Týmto žiadam l o predaj l kúpu pozemku
Pozemok sa nachádza na ulici : Jiráskova
Katastrálne územie:

Solivar

Číslo parcely:

KN-C 611/13, 3202/9, 3202/10, 3202/13

Účel žiadosti:

prevod pozemkov -pod verejnou komunikáciou

Návrh ceny:

1,00 euro spolu za všetky parcely

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

27.11.2013

podpis
Príloha:
kópia LV
kópia katastrálnej mapy

* ( nehodiace sa preškrtnite)
F - MsÚ/SP - 52/1/1

navrhovateľa

_,
MESTO PREŠOV

f:.{{ ·:;;
(/

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:

M/18457/2013
08 . 01. 2014

B/941/2014

Prešov:

Vybavuje / linka

Ing. arch. Jáni
~ 3100 276

20 . 01 . 2014

Vec: Pozemky parc. č. 611/13 , 3202/9,3202/10 a 3202/13 k.ú. Solivar, Jiráskova ul., Prešov
-stanovisko k žiadosti o prevod 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 prevodu
uvedených pozemkov pod verejnou komunikáciou na ul. Jiráskovej v Prešove v zmysle návrhu
žiadatel'a Ing . Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, Prešov.
S pozdravom

l

/,.; i --- - -

Ing. M!rián Harčarík
riaditeľ

Sekcie staveb ého 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@presov.sk l www.presov.sk

''

Správa a zimná údržba prešovských ciest. s.r.o .• ul. Pionierska 24 5
. · 080 05 Prešov
·

Mests1.'}' úrad Prešov
Sekcia majetková a ekonomická
Oddelenie mestského majetku
080 Ol Prešov
V Prešove 4.7.2014

VEC
Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemn}'cb komunikácií
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradn}' potok

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul.
Jiráskovej , Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam:
. l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Suchoňovej p1i osobnom monitorovaní ako aj posúdení
technického stavu, nevykazujú žiadne závady.
2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a
nakonzervovaná.
Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií.

S pozdravom

~·

;,

.. ·C

.:- · --

•
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Alena Buzgóová

Informa čný systém katastra nehnutel'ností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.08.2014 (nie je na právne úče ly)
CG GISAM CoraG eo s. r.o
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012

Len pre vnútornCJ potrebu Msú Prešov!

Mierka 1:270

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres
7 07 Pre šov
Obec
524 140 PREŠOV
Katastrálne územie : 857 301 Solivar

Dátum vyhotovenia : 27 . 11 . 201 3
1 4 : 05 : 32
vyhotovenia

čas

V Ý P I S Z L I S T U V L A S TN Í C TV A č. 2787 - čiastočný
ČASŤ

A : ~mJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" ev idované na katastrálnej maoe
Parce ln é

Výmera
v m2

číslo

611/13
3202/9
3202 /1 0
320'2/13

Spôsob Dr uh
využ . p. ch r . n

Dr uh
pozemku
8
37
12
13

Orná pôda
Zastavané plochy a nádvo r i a
Zastavané plochy a nádvoria
Zastavané plochy a nádv oria

***

Ostatné PARCELY registra "C " nevvžiadané

l

Umiest .
poz emk u

Právn y
vzťah

l
l
l
l

99
99
99

***

Legenda :
Kód spôsobu využívania pozemku
l - Pozemok využívaný pre r a stlinnú výrobu , na ktorom s a pe s tujú obilnin y
okopaniny , krmoviny , technické plodiny, zelenina a in é
poľnohospodárske plodiny al e bo pozemok doč asne n evyužívaný pre
rastlinnú výrobu
99 - Pozemok využívaný podľa druhu p oz emku
Kód umiestnenia pozemku
l
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
ČASŤ

B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Priezvi sko , meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel

Por .
čí s lo

Úč ast ník

právneho vzťahu : Vlast ník
Ďurčá k Jozef , .Ing ,

l

Dá tum narodenia:
Spoluvl astn ícky podiel:

Ti tu l nadobudnutia
V 1849/2006-Kúpna zmluva

ČASŤ

C:

ŤARCHY

Bez zápisu .
In é údaj e
Bez zápisu .

~ <7

.

O~jednávka~ é Í O /2013
Vyhotovil: Eva

Fedorčáková

.-----;-/~·

·~r~y

1/1
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(Buzgóová)
Komisia 18. 3. 2015- bod č. 5
Komisia (výjazdová) 15. 4. 2015 -bod
Komisia 29. 4. 2015 bod č. 4

č.

3

Al Mesto Prešov kupuje:
- stavbu komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KNC 611113, orná pôda, KNC 320219,
zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202110, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202113 , zastavané
plochy a nádvoria, KNC 320218, zastavané plochy a nádvoria, KNC 320214, zastavané plochy a
nádvoria KNC 611112, orná pôda, KNC 611111, orná pôda, ktorej zodpovedá parc. č. KNE 97312,
ostatná plocha, KNC 304413 , zastavaná plocha a nádvorie, KNC 3043129, orná pôda, k. ú. Solivar,
lokalita Ul. Jiráskova,
-stavbu mosta na pozemku parc. č. KNC 330811 , k. ú.Solivar , lokalita Ul. Jiráskova,
od NAIL trading, s.r.o., Prešov, Vajanského 33, 080 Ol Prešov, IČO: 36443824.
BI Účel majetkového prevodu:
Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností stavby komunikácie a mostu, Ul. Jiráskova, k. ú.
Solivar. Na základe požiadavky VMČ č. 5 ohľadom vybudovania verejného osvetlenia, žiadateľ
predložil fotodokumentáciu (v prílohe) už existujúceho verejného osvetlenia.

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

20. l. 2014:

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014:
VMČ č. 5 súhlasí a žiada, aby doterajší vlastník dobudoval verejné osvetlenie v danej lokalite.
El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., zo
(V prílohe.)

dňa

4. 7. 2014:

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO

odporúča schváliť

odkúpenie

nehnuteľností

- komunikáciu a most, za cenu l €.

GI Stanovisko komisie pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 29.4.2015:
Preveriť v stavebnom povolení ako bola zadefinovaná stavba mosta, a to buď ako dočasná stavba
alebo stavba, ktorú bolo potrebné s komunikáciou zrekonštruovať (dobudovať). V stavebnom
povolení bol zadefinovaný objekt SO ll Premostenie hradného potoka, ktorý bol zrealizovaný
v zmysle schváleného projektu podľa noriem príslušným Okresným úradom v Prešove v roku
1998. V prílohe materiálu, je kolaudačné rozhodnutie, kde sú rozpísané skolaudované objekty.

Hl Cena:
Cena navrhovaná žiadateľom l €.
Il Prílohy:
Žiadosť zo dňa 2. 12. 2013

Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 20. l. 2014
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014
Kópia z kat. mapy
Kolaudačné rozhodnutie

F- MsÚISP-0111211
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Návrh na uznesenie:
Odkúpenie:
- stavby komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KNC 611113, orná pôda, KNC 3202/9,
zastavané plochy a nádvoria, KNC 320211O zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202113, zastavané plochy
a nádvoria, KNC 3202/8, zastavané plochy a nádvoria, KNC 320214, zastavané plochy a nádvoria, KNC
611112, orná pôda, KNC 611111, orná pôda, ktorej zodpovedá parc. č. KNE 973/2, ostatná plocha, KNC
304413, zastavaná plocha a nádvorie, KNC 3043/29, orná pôda, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova,
-stavby mosta na pozemku parc. č. KNC 330811, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova,
od NAIL trading, s.r.o., Prešov, Vajanského 33, 080 Ol Prešov, IČO: 36443824
- za cenu l €.

F- MsÚ/SP-01/12/1

\i

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

Žiadateľ (cesta a most) :

NAlL trading s.r.o. Prešov
Ul. Vajanského 33. 080 Ol Prešov (P.O.Box
IČO: Y ~o('

č.137)

Ing. I ozef Ďurčák

Konateľ spoločnosti

:
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa:

e-mailová adresa
T)rmto žiadam l o predaj l kúpu komunikácie a mosta
Stavby sa nachádzajú na ulici : Jiráskova
Katastrálne územie:

Solivar

Čísla parciel:

komunikácie KN-C 611113,3202/9, 3202/10, 3202/13, 3202/8,
3202/4, 611/12, 611/11, 3044/3, 3043/29
mosta (SVP š.p.) KN-C 3308/1

Účel žiadosti:

predaj Mestu stavby komunikácie a mosta

Návrh ceny stavby :

1,00 euro s DPH spolu za obe stavby SO 10 a SO ll

.--·-- ----------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 27.11.2013.
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~~A, i l tra~inSt

s.r.o.

l

/~

Pr~šov

Vajonslcého 33. o~o Ol Preš~v

IČO 36 443 824 DIC 20200055;;17
\ Č DPH SK2020005537

podpis navrhovateľa

Príloha:
kópia Kolaudačného rozhodnutia č. : B/2013/15060- Mk zo dňa 30.10.2013
kópiu katastrálnej mapy
1x Projektová dokumentácia: SO lO- Cesty a úprava terénu
SO ll -Premostenie Hradného potoka

F- MsÚ/SP- 52/111
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MESTO PREŠOV

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

č ísl o

l zo

dňa :

M/1 8466/2013
08 . 01.2014

Naše

číslo :

B/941/2014

Prešov:

Vybavuje / li nka

Ing. arch . Jáni
~ 3100 276

20.01.2014

Vec: Pozemky v k.ú. Solivar, Jiráskova ul., Prešov
-stanovisko k žiadosti o predaj 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. 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 majetkovému
prevodu pozemkov KN-C 611/11, 611/12, 611/13, 3043/29 , 3044/3, 3202/4, 3202/8, 3202/9 ,
3202/1 O, 3202/13 a 3308/1 na ul. Jiráskovej v Prešove v zmysle návrhu žiadatel'a - spoločnosti Na il
trading s.r.o. Prešov.
S pozdravom

/1_/fd,

arián Harčarík
riaditel'
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky
Ing.

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@pre~ov.sk

l www.presov.sk

.~

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ul. Pionierska 24,
080 05 Prešov

.
:
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Mestský úrad Prešov Sekcia majetková a ekonomická
Oddelenie mestského majetku
080 Ol Prešov
V Prešove 4.7.2014

VEC
Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradný potok

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul.
Jiráskovej , Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam:
l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Su<;hoi1ovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení
technického stavu, nevykazujú žiadne závady.
2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a
nakonzervovaná.
Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestsh.rých komunikácií.

S pozdravom
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MESTO PREŠOV/~

KOLAUDAČNÉROZHODNUTffi
Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/200 l Z.
z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a ua vyššie územné celky a
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 3a
ods. 4) zákona č. 13511961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len cestný zákon) v znení
neskorších predpisov posúdil návrh a podľa § 82 ods. l stavebného zákona
povol'uje užívanie inžinierskej stavby, resp. inžinierskych objektov pod označením:
"SO 10- Cesty a úprava terénu a SO ll- Premostenie hradného potoka", ktoré boli vyhotovené
v rámci stavby pod pracovným názvom: "OS IBV Rodinné domy Za Hradným potokom, PrešovSolivar a príslušné siete technickej infraštruktúry".
• Stavebníkom predmetných objektov je: spoločnosť "NAIL trading s.r.o., Prešov, Vajanského č.
33, 080 Ol Prešov".
• Stavba, resp. predmetné objekty sú na pozemkoch parc. č. 3308/1 (mostné teleso cez Sol'ný
potok), 3043/29, 3044/3, 611/11, 611/12, 3202/4, 3202/8, 611113, 3202/9, 3202/10, 3202/13 v kat.
území Solivar - ul. Jiráskova.
• Predmetné kolaudované objekty budú užívané ako súčasť miestnych komunikácií.
Kolaudované objekty obsahujú, resp. uvedenými objektmi boli nadobudnuté tieto kapacity:
• ocel'ový most cez Soľný potok s dreveným pojazdným krytom dÍžky cca 18m a šírky 5,50m;
miestnu komunikáciu s krytom z asfaltobetónu o celkovej ploche 3303m2• Odvádzanie zrážkových
vôd z povrchu je prostredníctvom priečneho sklonu ku krajnici a následným vsakovaním do terénu.
Pre užívanie stavby stavebný úrad
453/2000 Z. z. určuje tieto podmienky:

podľa

§ 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky

č.

l. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou a rozhodnutím stavebného úradu (stavebným
povolením a kolaudačným rozhodnutím), v zmysle ustanovenia § 86 stavebného zákona v súbehu
s ustanovením§ 12 Vyhlášky č. 35/1984 Zb. udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo
nebezpečenstvo dopravných, požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predÍžilajej užívateľnosť.
2. Akékoľvek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení
stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne podľa § 85 stavebného zákona.
3. Vlastník je povinný stavbu udržiavať v takom stavebnotechnickom a dopravnotechnickom stave,
aby bola zabezpečená jej zjazdnosť a schodnosť po celý čas jej trvania.
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas
jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení
stavby stavebnému úradu.

, 2

V kolaudačnom konaní neboli zistené také nedostatky, ktoré by bránili vydaniu tohto
rozhÓdnutia pre povolenie užívania stavby.
Návrh pre vydanie kolaudačného rozhodnutia bol spoplatnený podľa položky 62a písm. g) zákona
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 60€. Správny poplatok žiadateľ uhradil do pokladne
MsÚ v Prešove dňa 03. 10. 2013, o čom stavebnému úradu predložil Príjmový pokladničný doklad č.
33/1678/2013.
č.

Odôvodnenie
Dňa 03. 10. 2013 podal navrhovateľ, ktorým je spoločnosť NAIL trading s.r.o., Prešov,
Vajanského č. 33, 080 Ol Prešov, na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby, resp.
inžinierskych objektov povolených a vyhotovených pod označením: "SO l O - Cesty a úprava terénu
a SO ll -Premostenie hradného potoka". Uvedené objekty spadajú do objektovej skladby stavby pod
pracovným názvom: "OS IBV Rodinné domy Za Hradným potokom, Prešov- Solivar a príslušné siete
technickej infraštruktúry". Pre uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. OÚ-ODB98/11039-006 zo dňa 15. 06. 1998 a OÚ-OD-B199116303-00007 zo dňa 23. ll. 1999. Predmetná
stavba, resp. objekty boli zrealizované na ul. Jiráskovej v Prešove-Solivare. Stavebný úrad preskúmal
návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou, ktoré vykonal dňa 30. l O. 2bl3 kde
skonštatoval, že stavba bola vyhotovená podľa overenej projektovej dokumentácie. Tunajší stavebný
úrad na základe vykonaného kolaudačného konania konštatuje, že .užívaním stavby nebude ohrozený
život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Na základe výsledkov vykonaného kolaudačného konania,
zhromaždených dokladov a miestnej obhliadky tunajší stavebný úrad rozh:-rlol tak, ako je to uvedené
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie
Podľa

§ 54 zákona č. 7111967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na meste Prešov,
Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podl'a ustanovenia§ 55 ods. l správneho poriadku
odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

..

·- fi<...:.,-:-:::.~1'~'

·"'·"- JODr. ravel t1agyari
primátor mesta

Doručí

l.
Na
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

sa

NAIL trading s.r.o.
vedomie
KRPZ, KDI
ORHaZZ
OÚ odbor starostlivosti o ŽP
SVP š. p.
SaZÚPC s.r.o.
Msú Prešov, SSÚaU, odd.HAaÚP
MsÚ Prešov, SSÚaU, odd. DEažP
MsÚ Prešov, SSÚaU

Vajanského 33

080 Ol

Prešov

080 05
Pionierska 33
080 Ol
Požiarnická l
N:ámestie mieru 2 081 92
080 Ol
Jazdecká 7
Pionierska 24
080 05
Jarková 24
080 Ol
Jmková24
080 Ol
pre spis
Odd. SP

Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
Prešov
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AJ Mesto Prešov kupuje:

podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu Šmeralova l - ll
vedenom na L V č. 7982, súpisné č . 4872 umiestnenom na pozemku parc. č. KNC 93101432 v
k. ú. Prešov od spoluvlastníkov bytového domu (vrátane ich právnych nástupcov), vlastníkov
3-izbového bytu (podiel 6513504) v rozsahu 6501418728 a vlastníkov 4-izbového bytu (podiel
8113504) v rozsahu 8101418728,
- podiel na pozemku parc. č. KNC 93101432, zastavané plochy a nádvoria o výmere l l 02 m2,
vedenom na LV č . 8235
od spoluvlastníkov pozemku (vrátane ich právnych nástupcov), vlastniacich podiel 6513504
v rozsahu 6501418728 a vlastniacich podiel 81/3504 v v rozsahu 8101418728, podľa rozpisu
uvedeného v prílohe č. l (L V č . 7982).
BI Účel majetkového prevodu:
Odstránenie nesprávneho zápisu podielov na uvedených listoch vlastníctva a následné dodatočné
majetkovoprávne usporiadanie 20 ks garáží o jednotkovej výmere 16 m 2 (celkom 320 m2), v dôsledku
čoho dôjde k zmene súčtu spoluvlastníckych podielov v tomto bytovom dome z 3504 na 3824
a k zosúladeniu právneho stavu s reálnym užívateľským. V danej veci boli na Okresnom súde
v Prešove vedené tri súdne spory pod číslom konania: 13 C 77112005 , 13 C 7812005 a 17 C 8612005,
ktoré boli právoplatne rozhodnuté v prospech Mesta Prešov.
Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO odporúča schváliť odkúpenie predmetných spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu Šmeralova l - ll, ako aj na pozemku parc. č. KNC
93101432 za účelom majetkovoprávneho usporiadania garáží, ktoré mesto Prešov bude môcť následne
odpredať ich terajším nájomcom.
Dl Cena:
MPO navrhuje vlastníkom 3-izbových bytov o výmere 65 m 2 vyplatiť sumu po 28,39 € a vlastníkom
4-izbových bytov o výmere 81 m2 vyplatiť sumu po 35,38 € ako ich podiel na odkupovanom
pozemku, plus náklady spojené s týmto prevodom.
El Prílohy:
Rozpis podielov- príloha č. l (L V
Kópia z kat. mapy

č.

7982)

Návrh na uznesenie:
Odkúpenie:
- podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu Šmeralova l - ll
vedenom na LV č. 7982, súpisné č. 4872 umiestnenom na pozemku parc. č. KNC 93101432 v
k. ú. Prešov od spoluvlastníkov bytového domu (vrátane ich právnych nástupcov), vlastníkov
3- izbového bytu (podiel 65/3504) v rozsahu 6501418728 a vlastníkov 4-izbového bytu (podiel
8113504) v rozsahu 810/418728,
- podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/432, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1102 m2,
vedenom na LV č. 8235
od spoluvlastníkov pozemku (vrátane ich právnych nástupcov), vlastniacich podiel 6513504
v rozsahu 650/418728 a vlastniacich pod{e/81/3504 v v rozsahu 810/418728, podľa rozpisu
uvedeného v prílohe č. l (LV č. 7982)
F- MsÚISP-0111211
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- za cenu u vlastníkov 3 izbových bytov o výmere 65 m 2 po 28,39 € a u vlastníkov 4 - izbových bytov
o výmere 81 m 2 po 35,38 € ako ich podiel na odkupovanom pozemku, plus náklady spojené s týmto
prevodom.

F- MsÚ/SP-01112/1

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Prešov
Obec: PREŠOV
Katastrálne územie: Prešov

Dátum vyhotovenia 19.05.2015

čas vyhotovenia:

08:15:42

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7982
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA

Stavby
Súpisné

číslo

na parcele

4872

93101432

číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

9 BYTOVKA
k parcele na ktorej leží stavba 4872 je evidovaný na liste vlastníctva

Právny vzťah
Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Umiest. stavby

1
číslo

8235.

Byty a nebytové priestory
CASt 8 : VLASTNfCI A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka

Byt
prízemie

Vchod:
Podiel priestoru na

spoločných častiach

a

spoločných

Byt

č.

1

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
1 Mamrilla Tomáš r. Mamrilla, Šmeralova 1, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
16.03.1986
Spoluvlastnícky podiel:

Titul nadobudnutia
Vchod:

Darovacia zmluva V 519112011
Byt č. 2

prízemie

1

Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
2 Meňovský Ladislav r. Meňovský a Marcela Meňovská r. Paulovčinová, Šmeralova 1, Prešov, PSČ 080 01, SR,
(adresa Jen manželky)
Dátum narodenia :
03.07.1943
Dátum narodenia :
09.02.1934
Spoluvlastnícky podiel:
1l 1
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2494/95.-1426/96,
R 4912015- oprava rod. priezviska a doplnenie adresy-1075/15

Titul nadobudnutia
Vchod:

1. p.

1

Podiel priestoru na

spoločných častiach

Byt

č.

3

a spoločných zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
3 KOBELAKOVA KA TARINA R BOBULSKA ui.Smeralova 1
Dátum narodenia:
14.10.1926
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

D 1808197-Z 2614199

Účastník právneho vzťahu :

Informatívny výpis

1l 2

Vlastník

1/11

Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CASt 8 : VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

1. p.

1

Byt

č.

3

49 KOBELAK MIROSLAV ui.M.Nespora 18
Dátum narodenia :
05.05.1961

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia

Vchod:

O 1808/97-Z 2614/99

2. p.

1

Podiel priestoru na

1l 2

spoločných častiach

Byt

a

spoločných

č.

5

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
5 KONTROVA DANIELA Mgr.
Dátum narodenia:
05.07.1954

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia

Vchod:

DAR.ZMLUVA V-788/97

2. p.

1

Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

Byt

a

spoločných

č.

6

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
6 JUSKO JAN A TEREZIA R LIPTAKOVA
Dátum narodenia :
15.12.1946

Dátum narodenia :

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia

Vchod:

1l 1

ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2483/95

3. p.

1

Podiel priestoru na

14.09.1949

spoločných častiach

Byt

a

spoločných

č.

7

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
7 Nováková Kristína r. Krescanková, Šmeralová 1, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
12.06.1950
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

Vchod:

1

Podiel priestoru na

1l 1

V 2486/95- zml. o prevode vl. bytu
V 654812010- dohoda o vyp. podielového spoluvl.
3. p.
spoločných častiach

Byt

a

spoločných

č.

8

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
8 Gašparová Anna r. Repová, Šmeralova 1, Prešov, SR
Dátum narodenia:
27.07.1933
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

1l 2

Z 1890/2006 Osvedčenie o dedičstve 26013049/2005.

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
54 Senajová Katarína r. Gašparová, Ing., Šmeralova 1, PREŠOV, SR
Dátum narodenia :
26.08.1964

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia

1l 6

Z 1890/2006 Osvedčenie o dedičstve 260/3049/2005.

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
55 Gašpar Peter, Kostnícka 995, Podébrady, ČR
Dátum narodenia :
13.12.1956

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia

Účastník právneho vzťahu :

Informatívny výpis

1l 6

Z 1890/2006 Osvedčenie o dedičstve 260/3049/2005.
Vlastník
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Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CASt 8 : VLASTN{CI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka

3. p.

Vchod:

Byt

č.

8

56 Gašpar Stanislav, Ing., Titogradská 2, Košice, SR
Dátum narodenia :
29.04.1961
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod:

Z 189012006

11

Podiel priestoru na

Osvedčenie

o

dedičstve

a

2601304912005.
Byt č. 1

prízemie
spoločných častiach

1 16

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
41 Pastorová Juliana r. Kovačová, Šmeralova 11, PREŠOV, SR
14.01.1945
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel :

1l 2

ZAMENNA ZMLUVA V 340112001
Z 405012001-Ziadost o zapi s zmeny adresy.

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
50 Musilová Silvia, MUDr., Bystrická 409, Velký Týnec, ČR
Dátum narodenia :
15.08.1965
Spoluvlastnícky podiel :

1l 8

Vlastník
51 Pastor Marián, Prostejovská 25, PREŠOV, SR
Dátum narodenia :
25.09.1966
Spoluvlastnícky podiel:

1l 8

Z 493412005-26 D 34112005

Titul nadobudnutia

Účastník právneho vzťahu:

Titul nadobudnutia

Z 4934/2005-26 D 341/2005

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
52 Musilová Ol'ga, Bajzova 37, Žilina, SR
Dátum narodenia:
20.07.1973
Spoluvlastnícky podiel :

1l 8

Vlastník
53 Pastorová Juliana, Šmeralova 11, PREŠOV, SR
Dátum narodenia :
14.01.1945
Spoluvlastnícky podiel :

1l 8

Z 493412005-26 D 34112005

Titul nadobudnutia

Účastník právneho vzťahu:

Titul nadobudnutia
Vchod :

Z 493412005-26 D 34112005

11

Podiel priestoru na

Byt č. 2

prízemie
spoločných častiach

a spoločných zariadeniach domu

81 13504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
42 MAJIRSKY JAN A EVA R STECOVA
23.02.1941
Dátum narodenia :

Vchod:

spoločných častiach

21.04.1948
1 11

Byt č. 3

1. p.

11

Podiel priestoru na

Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

a

spoločných

zariadeniach domu

65 13504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
43 Kytýr Vladimír r. Kytýr, Ing. a Anna Kytýrová r. Saxová, Šmeralova 11, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia:
24.05.1961
Dátum narodenia:
17.07.1961
Spoluvlastnícky podiel :
1l 1

Vchod:

11

Informatívny výpis

Byt č. 4

1. p.
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Aktualizácia katastrálneho portálu:

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
ČASt B: VLASTN/Cl A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

1. p.

11

Podiel priestoru na

spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

4

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
44 DUDIČ JOZEF a ALENA DUDIČOVÁ r. STANKOVÁ, Šmeralova 11, Prešov, SR
Dátum narodenia :
12.11.1954
Dátum narodenia :
27.03.1962
1l 1
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2516/95.

Podiel priestoru na

Byt

2. p.

11

spoločných častiach

a

spoločných

č.

5

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
45 HRUBCO MIROSLAV ING.A ADRIANA R KUSNIROVA
Dátum narodenia :
27.11.1963
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

Podiel priestoru na

Byt č. 6

2. p.

11

spoločných častiach

27.11.1965
1l 1

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
46 Petrušová Mária r. Ľašová, Šmeralova 11, Prešov, SR
Dátum narodenia :
03.03.1964
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

Darovacia zmluva V 2770/2005
Byt

3. p.

11

Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

a

spoločných

č.

7

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
47 ELIAS ROBERT A GABRIELA R FEJERCAKOVA ING.
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
16.02.1958
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

Podiel priestoru na

spoločných častiach

1l 1

Byt č. 8

3. p.

11

06.07.1959

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
48 FABIANOVA DIANA R BOCHINOVA ui.Smeralova 11
Dátum narodenia :
10.03.1973
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

DAROVACIA ZMLUVA V-4253/99

1. p.

114872

Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

4

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
4 NEMEC LUDOVIT A DANA R KREJCIRIKOVA
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
06.12.1946
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

Podiel priestoru na

spoločných častiach

Informatívny výpis

1l 1

Byt č. 1

prízemie

3

21.10.1950

a spoločných zariadeniach domu
4/11

65 l 3504

Aktualizácia katastrálneho portálu:

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
ČASf B: VLASTN[C/ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

prízemie

3

Byt

č.

1

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
9 Závadský Martin r. Závadský, Tomašikova 24, Prešov, SR
Dátum narodenia :
06.05.1986
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

Darovacia zmluva V 546912010
Byt č. 2

prízemie

3

Podiel priestoru na

spoločných častiach

Účastník právneho vzťahu :

a

spoločných

zariadeniach domu

Titul nadobudnutia

81 13504

Vlastník

10 Troskovičová Katarína r. Miklušová, Šmeralova 3, Prešov, SR
Dátum narodenia :
01.11.1942
Spoluvlastnícky podiel:

Vchod:

1l 1

1l 1

Zmluva o prevode vl.bytu V 2499195
Byt č . 3

1. p.

3

Podiel priestoru na spoločných

častiach

a spoločných zariadeniach domu

65 13504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
11 Duleba Peter r. Duleba, Mgr. a Slávka Dulebová r. Ščerbáková, Šmeralova 3, Prešov, SR
Dátum narodenia:
01.02.1970
Dátum narodenia:
17.07.1976
Spoluvlastnícky podiel:
1l 1

Titul nadobudnutia
Vchod:

Zmluva o prevode vl.bytu V 6117102
R 434108-Ziadosť
1. p.

3

Podiel priestoru na

spoločných častiach

a

spoločných

Byt č. 4

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
12 lštvan Milan r. lštvan, Ing. a Magdaléna lštvanová r. Blicharová, Šmeralova 3, Prešov, SR
Dátum narodenia :
05.04.1951
Dátum narodenia :
24.11.1948
Spoluvlastnícky podiel :
1l 1

Titul nadobudnutia
Vchod :

Zmluva o prevode vl.bytu V 2498195

3

Podiel priestoru na

2. p.
spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

5

zariadeniach domu

65 13504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
13 Filka Ladislav r. Filka a Mária Filková r. Jurčová, Šmeralova 3, Prešov, SR
Dátum narodenia:
27.01.1946
Dátum narodenia:
18.02.1949
Spoluvlastnícky podiel :
1l 1
Zmluva o prevode vl.bytu V 2495195

Titul nadobudnutia
Vchod:

Podiel priestoru na

Byt

2. p.

3

spoločných častiach

a

spoločných

č.

6

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
14 Bodnár Jozef r. Bodnár a Vlasta Bodnárová r. Hudáková
Dátum narodenia :
21.12.1957
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

3

Informatívny výpis

11.03.1957
1l 1

Zmluva o prevode vl.bytu V 2542195
Byt č. 7

3. p.
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Aktualizácia katastrálneho portálu:

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CASt 8 : VLASTN IC! A INE. OPRA VNENE. OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

Byt č. 7

3. p.

3

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
15 Šálka Jozef r. Šálka a Elena Šálková r. Hudecová
Dátum narodenia :
05.11.1951
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :

1 l 1

Zmluva o prevode vl.bytu V 2497195
Zmluva o prevode vlastn.bytu V 249711995

3

Podiel priestoru na

21.02.1952

3. p.
spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

8

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
16 Nálepa Mikuláš r. Nálepa a Soňa Nálepová r. Závodová
Dátum narodenia :
21.11.1953
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

Zmluva o prevode vl.bytu V 2496195
Byt č. 1

prízemie

5

Podiel priestoru na

23.04.1959
1l 1

spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
17 LUKAC STEFAN A MONIKA R BOLERAZSKA
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
26.12.1946
Spoluvlastnícky podiel:

Vchod:

Podiel priestoru na

Byt č. 2

prízemie

5

spoločných častiach

a

19.02.1946
1l 1

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastnik právneho vzťahu:

Vlastník
18 BORON MICHAL DENT.A ANNA R PUSTAYOVA
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
16.09.1928
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

5

Podiel priestoru na

Byt č. 3

1. p.
spoločných častiach

30.04.1941
1l 1

a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
19 ANDREJCAK VINCENT PHDR.A ANNA R VRBENSKA MGR.
Dátum narodenia :
28.05.1951
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

5

1. p.

Byt

č.

21.01.1951

1l 1

4

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
20 BEDNARIKOVA BEATA
Dátum narodenia :
29.10.1944
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

5

Podiel priestoru na

Byt č . 5

2. p.
spoločných častiach

Informatívny výpis

1l 1

a

spoločných

zariadeniach domu

6/11

65 l 3504

Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CASf B: VLASTN/Cl A /Nt OPRAVNENt OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :

2. p.

5

Byt

č.

5

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
21 Kizák Martin r. Kizák, Budovatel'ská 75, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia:
31.07.1965
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V- 3231/2015
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V- 3232/2015
Spoluvlastnícky podiel:

Titul nadobudnutia
Vchod :

Kúpna zmluva V 751/2013,
R 315/2014- zmena

5

Podiel priestoru na

1l 1

Byt

2. p.
spoločných častiach

a

spoločných

č.

6

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
22 Pellová Ľubica r. Urbanová, Pivovarská 549/1A, Vel'ký Šariš, PSČ 082 21, SR
Dátum narodenia :
20.12.1961
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vthod :

Kúpna zmluva V 3049/2013

5

Podiel priestoru na

1l 1

Byt

3. p.
spoločných častiach

č.

7

a spoločných zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
23 Martinovská Erika r. Martinovská, Vážecká 16, Prešov-Solivar, SR
Dátum narodenia :
11.04.1962
Spoluvlastnícky podiel :
Darovacia zmluva V 3463/2010

Titul nadobudnutia
Vchod:

5

Podiel priestoru na

1 l 1

Byt č. 8

3. p.
spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
24 Majirský Vladislav r. Majirský, JUDr. a Miriam Majirská r. Petková, Prostejovská 37, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia:
14.03.1971
Dátum narodenia:
21.09.1973
Spoluvlastnícky podiel :
1 l 1

Titul nadobudnutia
Vchod:

V 773712013- kúpna zmluva

Podiel priestoru na

Byt

prízemie

7

spoločných častiach

č.

1

a spoločných zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
25 Schvarcinger Marek r. Schvarcinger, 17.novembra 126, Prešov, PSČ 08001, SR
17.10.1974
Dátum narodenia:
1l 1
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

Kúpna zmluva V 4846/2007

7

Byt č. 2

prízemie

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
26 Šimko Miroslav r. Šimko, Ing., Prostejovská 43, Prešov, SR
Dátum narodenia :
18.01.1949
Spoluvlastnícky podiel :

Informatívny výpis

7/11

1l 4

Aktualizácia katastrálneho portálu:

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CA Sf B: VLASTN[CI A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

prízemie

7

Byt

č.

2

26 Šimko Miroslav r. Šímko, Ing., Prostejovská 43, Prešov, SR
Dátum narodenia :
18.01.1949
Spoluvlastnícky podiel :

1l 4

Vlastník
57 Šimková Slávka r. Šimková, Prostejovská 43, Prešov, SR
Dátum narodenia :
10.08.1979
Spoluvlastnícky podiel :

314

Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V 3413/2007

Účastník právneho vzťahu :

Titul nadobudnutia
Vchod :

Kúpna zmluva V 3413/2007

7

Podiel priestoru na

Byt

1. p.
spoločných častiach

a

spoločných

č.

3

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
27 SEJK VLADIMIR A ALZBETA R MARVANYI
Dátum narodenia :
19.01.1930
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

1. p.

7

Podiel priestoru na

spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

16.11.1931
1l 1

4

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
28 PAVLOVSKY JAROSLAV A DANIELA R.SPISAKOVA
Dátum narodenia :
23.12.1948
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

7

Podiel priestoru na

Byt

2. p.
spoločných častiach

č.

21.05.1956
1l 1

5

a spoločných zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
29 POPELKA SLAVOMIR MUDR.A JARMILA R KONRADYOVA
Dátum narodenia :
19.09.1947
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

7

Podiel priestoru na

2. p.
spoločných častiach

Byt

č.

02.03.1952
1l 1

6

a spoločných zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
30 FRANKOVSKY PETER MUDR.
Dátum narodenia:
26.07.1966
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

7

1l 1

Byt č . 7

3. p.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

65 13504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
31 HRABIK MILAN A MARIA R FEDURCOVA
Dátum narodenia :
21.11.1937
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

7

Podiel priestoru na

3. p.
spoločných častiach

Informatívny výpis

26.08.1943
1l 1

Byt č. 8
a

spoločných

zariadeniach domu

8/11

81 l 3504

Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CASt B: VLASTN{C/ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :

7

Byt č ~ 8

3. p.

Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
[
32 Vystavel Václav r. Vystavel, Mgr. a Anna Vystavelová r. Paučulová, Šmeralova 7, PREŠOV, SR
Dátum narodenia :
22.02.1951
Dátum narodenia :
29.06.1952
Spoluvlastnícky podiel :
1l 1
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :

Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2490195.
R 55412007 -Žiadosť o zápis do KN zo dňa 30.11.2007

9

Podiel priestoru na

prízemie
spoločných častiach

Účastník právneho vzťahu :

33 FETKO VLADIMIR
Dátum narodenia :

a

Byt

spoločných

č.

1

zariadeniach domu

65 l 3504

Vlastník
11 .08.1965
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod :

DAROVACIA ZMLUVA V-3357197
prízemie

9

Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

a

Byt

spoločných

č.

2

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
34 DZURCANIN JOZEF A MARIA R BRUZDOVA
Dátum narodenia :
21.02.1943

Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod :

9

1. p.

Byt

č.

30.03.1953
1l 1

3

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu :

65 l 3504

Vlastník

35 Kaščáková Sylvia r. Kaščáková, Primulastraat 9, 5595 EL Leende, Holansko
Dátum narodenia :
15.09.1976
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :

1l 1

Kúpna zmluva V 208/2007

9

1. p.

Byt

č.

4

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
36 UHRINOVA TEREZIA R HOLECKOVA
Dátum narodenia :
01.06.1935
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

9

2. p.

Byt

č.

5

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu:

Spoluvlastnícky podiel :
9

2. p.

Byt

č.

9/11

11.02.1954

1l 1

6

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

Informatívny výpis
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V!astnf!'

37 BARDOVIC VINCENT A MARGITA R SOLCANIOVA
Dátum narodenia :
08.04.1951
Dátum narodenia :
Vchod :

1l 1

Z 932/2002-D 1315/01.

81 l 3504
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Byty a nebytové priestory
CASt 8 : VLASTN/Ct A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov} , rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

2. p.

9

Účastník právneho vzťahu:

Byt

č.

6

Vlastník

38 TATARKA JAN MUDr.A MARTA R MAJLATHOVA Mgr.,ui.Smeralova 9
Dátum narodenia :
20.11.1942
Dátum narodenia :

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia

Vchod:

3. p.
spoločných častiach

Účastník právneho vzťahu :

Byt

a

spoločných

č.

7

zariadeniach domu

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia

03.10.1956

1l 1

ZMLUVA O PREVODE VLASTN.BYTU V 463512001

3. p.

9

Podiel priestoru na

65 l 3504

Vlastník

39 KISELA MIROSLAV A HEDVIGA R SMIGALLOVA,ui.Smeralova 9
Dátum narodenia :
04.03.1957
Dátum narodenia :

Vchod :

1l 1

ZMLUVA O PREVODE VLASTN.BYTU V 392012000

9

Podiel priestoru na

08.03.1945

spoločných častiach

Účastník právneho vzťahu :

Byt

a

spoločných

č.

8

zariadeniach domu

81 l 3504

Vlastník

40 Ševc Ján r. Ševc, Ing. a Anna Ševcová r. Surmová, Šarišský Štiavnik, č. 37, SR
Dátum narodenia:
07.04.1966
Dátum narodenia :
13.04.1969
Spoluvlastnícky podiel :
1l 1
Titul nadobudnutia

Kúpna zmluva V 788912007

Legenda:
Tituly nadobudnutia L V:
ZIADOST MEST.URADU 736195 A GP.393195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2484195
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2829195
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2441195
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2489195
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2504195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2505195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2501195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2507195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2508195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2509195.
ZMLUVA O PREV.VLAST.BYTU V 2514195.
ZMLUVA O PREV.VLAST.BYTU V 2513195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2510195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2511195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2512195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2756195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2755195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2515195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2506195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 4068195.

Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2492/95.
Zmiuva o prevode viastnictva bytu V 2493i95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2540195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2541195.
ZMLUVA O PREVODE VLASTNICTVA BYTU V 2491195.

Informatívny výpis
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CASt C: t ARCHY
Por. č.:
ZALOZNE PRA VO V ZMYSLE $15 ODST. 1 ZAKONA 182/93 Z.z.
9
11
15
24
25
35
40
43
44

Právo bezplatného,doživotného užívania bytu č.1 na prízemí,vchod 3-čs 4872 v prospech Adamcová matilda
r.Kubányiová /23.2.1936/-V 5469/201 O;
V 5920/2008-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Suché mýto 4,816 07 Bratislava
/00151653/ na byt č.3 na l.posch.,vchod 3-čs 4872 a podiel65/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu;
V 7968/2013-Zmluva o zriadení záložného práva reg.č.307872/Zal/1 pre Ceskoslovenskú obchodnú
banku,a.s.,Michalská 18,815 63 Bratislava /36854140/ na byt č.7 na lll.posch.,vchod 3-čs 4872 a podiel65/3504
na spoloč.častiach a zariadeniach domu;
V 7736/2013- zmluva o zriadení záložného práva reg.č.306424/Zal/1 pre Československú obchodnú banku,a.s.,
Michalská 18, 815 63 Bratislava /36854140/ na byt č.8 na lll.posch.,vchod 5-čs. 4872 a podiel 81/3504 na
spoloč.častiach a zariadeniach domu
V 5526/2007-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Suché mýto 4,816 07 Bratislava
/00151653/ na byt č.1 na prízemí,vchod 7-čs 4872 a podiel 65/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu;
V 116/2007-Zmluva o záložnom práve pre Tatra banku,a.s., Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava 1/00686930/ na byt
č.3 na l.posch.,vchod 9-čs 4872 a podiel 65/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu;
V 79/2008-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Suché mýto 4,816 07 Bratislava
/00151653/ na byt č.S na lll.posch.,vchod 9-čs 4872 a podiel81/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu;
Zmluva o zriadení zál. práva č.1335/2007 -V 1806/07 pre Slovenskú sporitel'ňu a.s., Suché Mýto 4, 816 07 BA,
IČO: /00151653/ na byt č. 3 na l. posch., vchod č.11 -sč. 4872 a podiel65/3504 na spoločných častiach a zariad.
domu.
V 5768/2013-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava
/00151653/ na byt č.4 na l.posch.,vchod 11-čs 4872 a podiel81/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu;

Iné údaje:

Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny výpis
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• výlučné vlastnfctvo
~podielové spoluvlastníctvo
IV parcely c
IV vnútorná kresba

N
M

dôležité ulice a cesty
dôležité ulice a cesty
c::J významné ulice a námestia
M ulice a cesty
:·.· iné komunikácie a chodníky

9

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Mesto Prešov

P.

č.

7

Vydanie:
Strana

9/46
(Ing. Adam)

Al Mesto Prešov kupuje:
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu Šmeralova 13 - 23
vedenom na LV č . 7983, súpisné č. 4873 umiestnenom na pozemku parc. č . KNC 9310/425 v
k. ú. Prešov od spoluvlastníkov bytového domu (vrátane ich právnych nástupcov), vlastníkov
3-izbového bytu (podiel 65/3504) v rozsahu 650/418728 a vlastníkov 4-izbového bytu (podiel
81/3504) v rozsahu 810/418728,
- podiel na pozemku parc. č. KNC 9310/425, zastavané plochy a nádvoria o výmere l l 02 m2
vedenom na LV č . 8227
od spoluvlastníkov pozemku (vrátane ich právnych nástupcov), vlastniacich podiel 65/3504
vrozsahu 650/418728 avlastniacich podiel 81/3504 vrozsahu 810/418728, podľa rozpisu
uvedeného v prílohe č. 2 (LV č. 7983).
BI Účel majetkového prevodu:
Odstránenie nesprávneho zápisu podielov na uvedených listoch vlastníctva a následné dodatočné
majetkovoprávne usporiadanie 20 ks garáží o jednotkovej výmere 16 m2 (celkom 320 m2) , v dôsledku
čoho dôjde k zmene súčtu spoluvlastníckych podielov v tomto bytovom dome z 3504 na 3824
a k zosúladeniu právneho stavu s reálnym užívateľským. V danej veci bolo na Okresnom súde
v Prešove vedených päť súdnych sporov pod číslami konania: IO C 63//2011 , 10 C 82/2005,
12 C 25/2005, 12 C 26/2005 a 17 C 87/2005, ktoré boli právoplatne rozhodnuté v prospech Mesta
Prešov.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO odporúča schváliť odkúpenie predmetných spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach
a spoločných zariadeniach bytového domu Šmeralova 13 - 23, ako aj na pozemku parc. č. KNC
9310/425 za účelom majetkovoprávneho usporiadania garáží, ktoré mesto Prešov bude môcť následne
odpredať ich terajším nájomcom.
Dl Cena:
MPO navrhuje vlastníkom 3-izbových bytov o výmere 65 m2 vyplatiť sumu po 28,39 € a vlastníkom
4-izbových bytov o výmere 81 m2 vyplatiť sumu po 35,38 € ako ich podiel na odkupovanom
pozemku, plus náklady spojené s týmto prevodom.

El Prílohy:
Rozpis podielov- príloha č. 2 (LV č. 7983)
Kópia z kat. mapy
Návrh na uznesenie:
Odkúpenie:
- podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu Šmeralova 13-23
vedenom na LV č. 7983, súpisné č. 4873 umiestnenom na pozemku parc. č. KNC 9310/425 v
k. ú. Prešov od spoluvlastníkov bytového domu (vrátane ich právnych nástupcov), vlastníkov
3-izbového bytu (podiel65/3504) v rozsahu 650/418728 a vlastníkov 4-izbového bytu (podiel
81/3504) v rozsahu 810/4 18728,
- podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/425, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1102 m2
vedenom na LV č. 8227

F- MsÚ/SP-01112/1
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od spoluvlastníkov pozemku (vrátane ich právnych nástupcov), vlastniacich podiel 65/3504
v rozsahu 650/418728 a vlastniacich podiel 81/3504 v rozsahu 810/4 18728, podľa rozpisu
uvedeného v prílohe č. 2 (LV č. 7983)
- za cenu u vlastníkov 3- izbových bytov o výmere 65 m 1 po 28,39 € a u vlastníkov 4-izbových bytov
o výmere 81 m 1 po 35,38 € ako ich podiel na odkupovanom pozemku, plus náklady spojené s týmto
prevodom.

F- MsÚ/SP-01/12/1

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Prešov
Obec: PREŠOV
Katastrálne územie: Prešov

Dátum vyhotovenia 19.05.2015
čas vyhotovenia:
08:31 :50

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7983
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA

Stavby
Súpisné

číslo

na parcele

číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

4873 93101425
9 BYTOVKA
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4873 je evidovaný na liste vlastníctva
Legenda:
Druh stavby:
9 - Bytový dom
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

Umiest. stavby

1
číslo

8227.

Byty a nebytové priestory
CASt B: VLASTN{CJ A INÉ OPRAVNENF~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka

Byt
Vchod:

prízemie

13

Podiel priestoru na

spoločných častiach

Účastník právneho vzťahu :

a

Byt č. 1

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Vlastník

1 GREGA JAROSLAV A MARGITA R ZALETOVA
Dátum narodenia :
Vchod:

Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

spoločných častiach

a

19.07.1966

1l 1

Byt č. 2

prízemie

13

Podiel priestoru na

29.03.1963

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
2 Horňáková Alena r. Galdunová, Ing., Šmeralova 13, Prešov, SR
Dátum narodenia :
28.02.1970
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

Darovacia zmluva V 3431/2010

1. p.

13

Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

3

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
3 Troligová Martina r. Troligová , Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR
18.07.1979
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

1l 2

Darovacia zmluva V 6219/2011

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
53 Troliga Tomáš r. Troliga, Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
24.04.1984

Informatívny výpis
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Byty a nebytové priestory
CASt B: VLASTNfCI A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :

Byt

1. p.

13

č.

3

53 Troliga Tomáš r. Troliga, Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR
24.04.1984
Dátum narodenia :

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :

Darovacia zmluva V 6219/2011
Byt č. 4

1. p.

13

Podiel priestoru na

1l 2

spoločných častiach

a spoločných zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
4 Dzedzina Marián a Jana r. Šoltésová, Mgr., Pod Kalváriou 52, PREŠOV, SR
18.01.1962
Dátum narodenia :
02.04.1962
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
1l 1

Titul nadobudnutia
Vchod :

KUPNA ZMLUVA V 1486/2001

Podiel priestoru na

Byt

2. p.

13

spoločných častiach

č.

5

a spoločných zariadeniach domu

65 l 3504

Účastn í k právneho vzťahu :

Vlastník
5 Wojčík Vladimír r. Wojčík, Mgr. a Ľubomíra Wojčíková r. Adamová, Ing., Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01,
SR
16.01.1975
Dátum narodenia :
18.08.1969
Dátum narodenia :
1l 1
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod :

ZAMENNA ZMLUVA V 2879/2001

13

Podiel priestoru na

Byt č. 6

2. p.
spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastn í k právneho vzťahu :

Vlastník
6 KVOKACKA JAN A MARTA R MEDOVA
Dátum narodenia :
20.01.1941
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

Podiel priestoru na

Byt č. 7

3. p.

13

spoločných častiach

05.05.1946
1l 1

a spoločných zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
7 Tokár Miloslav,ui.Šmeralova 13
Dátum narodenia :
12.06.1976
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod :

13

Podiel priestoru na

1l 1

Darovacia zmluva V 148312004
Byt č. 8

3. p.
spoločných častiach

Účastník právneho vzťahu :

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Vlastník

8 KRAKOVA MARGITA R KAPOLKOVA
Dátum narodenia :

27.04.1932
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

Podiel priestoru na

Byt č. 1

prízemie

15

spoločných častiach

Účastn í k právneho vzťahu :

Informatívny výpis
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Byty a nebytové priestory
CA Sf B: VLASTN{C/ A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

15

prízemie

Byt

č.

1

9 MARTON JURAJ ING.A MAGDALENA R KORDOSOVA
Dátum narodenia :
25.11.1946
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod:

15
prízemie
Byt
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z- 3133/2012

Podiel priestoru na

spoločných častiach

a

spoločných

č.

19.08.1947

1l 1

2

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
10 BACIK MICHAL A MARIA R CEKONOVA
Dátum narodenia :
01.06.1948

Dátum narodenia :

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod:

1l 1

ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2535/95.

15
1. p.
Byt
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z· 3133/2012

Podiel priestoru na

14.10.1949

spoločných častiach

a

spoločných

č.

3

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
11 DUROVCOVA MARGITA R TOTHOVA ui.Smeralova 15
Dátum narodenia :
02.03.1933
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod :

15

Podiel priestoru na

1l 1

ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU -V 2432/95.
Z 1120/2002-D 1992/01 .

1. p.
spoločných častiach

Byt č. 4

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
12 VUJCIK JURAJ A MARTA R MATKOBIZOVA
Dátum narodenia :
31.07.1945

Dátum narodenia :

Spoluvlastnícky podiel :
Vchod:

2. p.

15

Podiel priestoru na

spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

03.10.1949

1l 1

5

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
13 TKAC STEFAN A KAMILA R MENDELOVA
Dátum narodenia :
26.12.1946
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

Podiel priestoru na

Byt

2. p.

15

spoločných častiach

a

spoločných

č.

27.10.1948
1l 1

6

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
14 Fričová Zuzana r. Fričová , Mgr., Šmeralova 15, Prešov, SR
Dátum narodenia :
19.12.1975
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

1l 2

Darovacia zmluva V 98/2010

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR
Dátum narodenia :
20.09.1947

Informatívny výpis
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Byty a nebytové priestory
CA Sf 8 : VLASTN fC! A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (ltO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

Byt č. 6

2. p.

15

51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR
Dátum narodenia:
20.09.1947
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :

Byt č. 7

3. p.

15

Podiel priestoru na

1l 2

Zmluva o prevode vlastn .bytu V 2540198

spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
15 BUZGO JOZEF A ANNA R SANDRIKOVA
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
12.10.1947
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

Podiel priestoru na

spoločných častiach

1l 1

Byt č. 8

3. p.

15

14.03.1950

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
16 VARGOVÁ ĽUDMILA JUDr.ui.Šmeralova 15
Dátum narodenia:
07.04.1961
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod :

1l 1

Darovacia zmluva V 744912003

Titul nadobudnutia

17
prízemie
Byt č. 1
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z- 313312012

Podiel priestoru na

spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
17 Benčík Patrik r. Benčík, JUDr., Šmeralova 29, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia:
15.06.1975
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod :

Kúpna zmluva V 482112006
R 49312012- zmena

17

Podiel priestoru na

1l 1

Byt č. 2

prízemie
spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
18 Čunderlík Ján,ui.Šmeralova 17,Prešov
Dátum narodenia:
10.03.1975
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

KÚPNA ZMLUVA V 4713/2003.

1. p.

17

Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

3

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
19 KACERIK JAN A ANNA R PLATKOVA
Dátum narodenia :
09.06.1952

Dátum narodenia :

Spoluvlastnícky podiel :
Vchod:

Podiel priestoru na

Byt

1. p.

17

spoločných častiach

Informatívny výpis

a

spoločných

č.

1l 1

4

zariadeniach domu

4/11

24.01.1954

81 l 3504

Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CA Sf 8 : VLASTNIC! A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

17

1. p.

Účastn í k právneho vzťahu :

Byt č. 4

Vlastník

20 Mariničová Iveta r. Plučinská, Ing., Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01 , SR
Dátum narodenia :
06.01.1964
Spoluvlastnícky podiel :
Kúpna zmluva V 750712012

Titul nadobudnutia
Vchod:

17

Podiel priestoru na

1l 1

2. p.
spoločných častiach

Účastník právneho vzťahu :

Byt č . 5
a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Vlastník

21 Škerháková Martina r. Mačupová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
26.04.1973
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia

1l 2

ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2663196.

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
55 Škerháková Martina r. Mačupová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
26.04.1973
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

1l 6

Z-5162112 - Uznesenie 260 4512012

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
56 Škerháková Veronika r. Škerháková, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01 , SR
Dátum narodenia:
30.07.1992
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

1l 6

Z-5162/12 - Uznesenie 260 45/2012

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
57 Škerhák Tomáš r. Škerhák, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
06.11.1997
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

17

Podiel priestoru na

1l 6

Z-5162112 - Uznesenie 260 4512012

Titul nadobudnutia

Byt č. 6

2. p.
spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
22 CUNDERLIK JAN MUDR.A MARIA R BROZMANOVA MUDR.
Dátum narodenia :
01.01.1935
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod :

Podiel priestoru na

Byt č. 7

3. p.

17

spoločných častiach

04.08.1944
1l 1

a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
23 PRIHODA JOZEF A ANNA R SOVTANOVA
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
22.08.1948
Spoiuviastnícky podieí :

Vchod:

Podiel priestoru na

Byt č. 8

3. p.

17

spoločných častiach

25.02.1947
1í i

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001 , SR

Informatívny výpis

5/11

Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CA Sf 8 : VLASTN IC! A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

3. p.

17

Byt

č.

8

24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001, SR
Dátum narodenia :
22.05.1946
Dátum narodenia :
01.05.1947
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod:

Byt

prízemie

19

Podiel priestoru na

1l 1

ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2463195-354196

spoločných častiach

a

spoločných

č.

1

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
25 Konečná Magdaléna r. Demská, Šmeralova 19, Prešov, PSČ 08001, SR
Dátum narodenia:
28.03.1955
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

1l 2

ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2422195-355196

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
58 Konečná Magdaléna r. Demská, Šmeralova 19, Prešov, PSČ 08001, SR
Dátum narodenia :
28.03.1955
Spoluvlastnícky podiel :
Z 682212013 - 260 110112013

Titul nadobudnutia
Vchod:

Byt

prízemie

19

Podiel priestoru na

1l 2

spoločných častiach

a

spoločných

č.

2

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
26 DANKO JOZEF PHDR.A NATASA R BOSNOVICOVA MGR.
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
14.01.1939
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod :

1. p.

19

Podiel priestoru na

spoločných častiach

19.01 .1945
1 l 1

Byt č. 3

a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
27 Kotulič Peter r. Kotulič, Ing., Nám.Ľ.Štúra 10, Banská Bystrica, SR
30.05.1975
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod :

Darovacia zmluva V 626412007

19

Podiel priestoru na

1l 1

Byt č. 4

1. p.
spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
28 VATASCINOVA MARIA R ZUBOVA
21 .01.1939
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU - V 2464195.
Z 83812001-D 117612000.

Titul nadobudnutia

..,. . . ..,.
~

19
Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

Byt

a

spoločných

č.

5

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19
21.01.1978
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel :

Informatívny výpis

6/11

1l 1

Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CA Sf B: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :

19

2. p.

Byt

č.

5

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19
Dátum narodenia :
21.01.1978
Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :

Darovacia zmluva V 519/99.

19

Podiel priestoru na

1l 1

2. p.
spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

6

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
30 Ondriová Marcela r. Liptáková, 082 38,
Dátum narodenia :
04.08.1964

Víťaz, č.

444, SR

Spoluvlastnícky podiel :
Titul nadobudnutia
Vchod :

19

Podiel priestoru na

1l 1

Darovacia zmluva V 4092/2012
3. p.
spoločných častiach

Byt č . 7
a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
31 Štupák František r. štupák, Ing., Šmeralova 19, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
26.08.1958
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vchod:

19

Podiel priestoru na

1l 1

Kupna zmluva V 5908/2001.
Dohoda o vyporiadaní BSM V 2652/2014
Byt

3. p.
spoločných častiach

č.

8

a spoločných zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
32 DANO JURAJ PHDR.CSC. A LUBOV R.SUSKOVA PHDR
Dátum narodenia :
02.08.1946
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod :

21

Podiel priestoru na

Byt č. 1

prízemie
spoločných častiach

a

06.05.1919
1l 1

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
33 STANISLAV JOZEF A DANKA R KINCAKOVA
Dátum narodenia :
09.03.1965
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod :

21

Podiel priestoru na

Byt č . 2

prízemie
spoločných častiach

18.02.1969
1l 1

a spoločných zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
34 ESTOCIN FRANTISEK A MARIA R LICHVAROVA
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
13.07.1959
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod :

21

Podiel priestoru na

Byt

1. p.
spoločných častiach

a

spoločných

č.

20.04.1962

1l 1

3

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
35 Pucherová Eva r. Balážová, Šmeralova 4873/21, Prešov, PSČ 080 01, SR

Informatívny výpis
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Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CASt B: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod :

1. p.

21

Byt č. 3

35 Pucherová Eva r. Balážová, Šmeralova 4873/21, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :
22.07.1951
Spoluvlastnícky podiel :
Vchod:

1. p.

21

Podiel priestoru na

spoločných častiach

Byt

a

spoločných

č.

1l 1

4

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastn í k právneho vzťahu :

Vlastník
36 STEFFKO ADRIANA VLASTA R MIHOCKOVA
Dátum narodenia :
05.03.1944
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

21

Podiel priestoru na

Byt

2. p.
spoločných častiach

a

spoločných

č.

15.03.1950
1l 1

5

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
37 Lejko Peter r. Lejko a Lenka Lej ková r. Poliaková, Ing., Bajkalská 4859/1, Prešov, PSČ 080 01, SR, (adresa
manžela: Údenárska 5172/3, Prešov)
20.06.1978
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
22.04.1979
1l 1
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

V 7571/2011- kúpna zml.

Podiel priestoru na

Byt č. 6

2. p.

21

spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
38 Ďurčanská Katarína r. Ďurčanská, JUDr., Šmeralova 21, Prešov, SR
Dátum narodenia :
13.12.1956
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

3. p.

21

Podiel priestoru na

1l 1

Zmluva o zámene nehnutel'nosti V 5400/2003.

spoločných častiach

Byt
a

spoločných

č.

7

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
39 Gurská Ľudmila r. Gurská, Mgr., Ľudovíta Štúra 47, Bardejov, PSČ 085 01 , SR
Dátum narodenia :
08.05.1986
1l 1
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

Kúpna zmluva V 3105/2013

21

Podiel priestoru na

Byt č. 8

3. p.
spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
40 BACA IVAN ING.A JANA R REMEKOVA ING.
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
30.09.1945
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod:

23

prízemie

Byt

č.

~

l

l

l

<4
l

1

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu
Účastník právneho vzťahu :

28.04.1947

65 l 3504

Vlastník

41 Pinteová Dagmara r. Krajňáková, Šmeralova 23, Prešov, SR

Informatívny výpis
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Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
CASt 8: VLASTN[C/ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sídlo) vlastníka
Vchod:

prízemie

23

Byt

č.

1

41 Pinteová Dagmara r. Krajňáková, Šmeralova 23, Prešov, SR
Dátum narodenia :
02.12.1980
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod :

Darovacia zmluva V 3645/2006
prízemie

23

Podiel priestoru na

1l 1

spoločných častiach

a

Byt

spoločných

č.

2

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
42 Krivdová Klára r. Kurejová, Šmeralova 23, Prešov, SR
Dátum narodenia :
29.03.1948
Spoluvlastnícky podiel :

1l 2

Zmluva o prevode vlastn.bytu V 3791/2003

Titul nadobudnutia

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
52 Krivda Kamil r. Krivda, Mgr., Šmeralova 23, Prešov, SR
Dátum narodenia :
21.05.1971
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

Darovacia zmluva V 4698/2006
Byt

1. p.

23

Podiel priestoru na

1l 2

spoločných častiach

a

spoločných

č.

3

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
43 GALL JOZEF A MARIA R MIKOLAJOVA
Dátum narodenia :
20.02.1950
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel:

Vchod:

Podiel priestoru na

Byt

1. p.

23

spoločných častiach

a

spoločných

č.

07.09.1950
1 l 1

4

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
44 GUMAN DUSAN ING.A EVA R RUDASOVA
Dátum narodenia :
Dátum narodenia :
11.08.1946
Spoluvlastnícky podiel:

Vchod :

Podiel priestoru na

Byt č. 5

2. p.

23

spoločných častiach

05.05.1948
1l 1

a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

Účastník právneho vzťahu:

Vlastník
45 JANKIV JAROSLAV lng.A HELENA R VAŠKOVÁ ui.Obr.mieru 52
Dátum narodenia:
10.01.1957
Dátum narodenia:
Spoluvlastnfcky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

10.12.1962
1l 1

KÚPNA ZMLUVA V 1918/2004

23

Byt č. 6

2. p.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

Vlastník
46 MIKLOSIK GABRIEL ING.A MARIA R PONCAKOVA MUDR.
Dátum narodenia :
09.1 0.1945
Dátum narodenia :
Spoluvlastnícky podiel :

Vchod :

23

Informatívny výpis

Byt

3. p.

9/11

č.

03.01.1947
1l 1

7

Aktualizácia katastrálneho portálu :

18.05.2015

Byty a nebytové priestory
ČASf B: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu
(sld/o) vlastníka
Vchod:

23

Podiel priestoru na

Byt č. 7

3. p.
spoločných častiach

a

spoločných

zariadeniach domu

65 l 3504

· Vlastník
Účastník právneho vzťahu :
47 Čurlík Pavol r. Čurlík, Mgr., Šmeralova 23, Prešov, PSČ 080 01, SR
Dátum narodenia :

20.03.1980
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia
Vchod:

Darovacia zmluva V-1881/2011

23

Podiel priestoru na

1l 1

3. p.
spoločných častiach

Byt

a

spoločných

č.

8

zariadeniach domu

81 l 3504

Účastník právneho vzťahu :

, Vlastník
48 Kuca Radoslav a Sylvia r. Bačová, Šmeralova 23, Prešov, SR
04.10.1972
Dátum narodenia:
Dátum narodenia:
Spoluvlastnícky podiel :

Titul nadobudnutia

27.06.1973
1l 1

Kúpna zmluva V 2102/2005

Legenda:

Tituly nadobudnutia L V:
ZIADOST MU C. 736/95 A GP 393/95.
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2459/95
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2538/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2481/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2537/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2534/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2421/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2420/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2479/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2446/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2445195.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU -V 2447/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2449/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2460/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2462/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2528/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2525/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2788/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2786/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2785/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2784/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2454/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2455/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2456/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2458/95.
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2450/95.
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ČASŤC: ŤARCHY
Por. č.:
ZALOZNE PRA VO V ZMYSLE $15 ODST.1 ZAKONA 182/93 ZB.
ZALOZNA ZMLUVA C.V-3863/97 PRE PRVU STAVEBNU SPORITELNU a.s. BRATISLAV NA BYT C.3 NA I.POSCH.
VO VCHODE C.17 -/17/3/1/;
3 Právo doživotnéhobývania a užívania bytu č.3 na l.posch.,vchod 13-čs 4873 v prospech Troligová Mária
r.Varcholová /30.11.1957/-V 6219/2011;
5 V-2698/13- Zmluva o zriadení zál.práva pre UniCredit Bank Slovakia a.s.,Šancová 1/A,813 33 Bratislava, IČO
00681709 na byt č.S na 2.p.,vchod 13-s.č.4873 a podiel 65/3504 na spoločných častiach a zariadeniach domu.
17 V 858/201 O-Zmluva o záložnom práve pre Tatra banka,a.s., Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava /00686930/ na byt
č.1 na prízemí,vchod 17-čs 4873 a podiel 65/3504 na spoloč. častiach zariadeniach domu;
20 Právo doživotného,bezplatného užívania bytu č.4 na l.posch.,vchod 17-čs 4873 v prospech Marinič Michal
lng./7.12.1963/ a Plučinský Milan /16.9.1939/-V 1507/2011;
37 V 4042/2014-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37
Bratislava,IČO 00151653 na byt č.5 na ll.posch.,vchod 21-čs 4873 a podiel 65/3504 na spoloč.častiach a
zariadeniach domu;
38 V 8155/2008 Zmluva o zriadení záložného práva č.40/429/08 pre De xi a banku Slovensko a.s.,Hodžova 11,01011
Žilina, IČ0:31575951 na byt č.6 na 2.posch.,vchod 21,s.č.4873 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach
domu v 81/3504.
39 V 2498/2013--Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenská sporitel'ňa,a.s.,Tomášikova 48,832 37
Bratislava /00151653/ na byt č.7 na lll.posch.,vchod 21-čs 4873 a podiel65/3504 na spoloč.častiach a
zariadeniach domu;
41 Právo bezplatného doživotného bývania a užívania bytu č.1 na prízemí,vchod 23-čs 4873 v prospech
Krajňákovej Filomény r.Petrovej /17.6.1937/-V 3645/2006;
42 PREDKUPNE PRA VO PO DOBU 10 ROKOV PRE MESTO PRESOV NA BYT C.2 NA PRIZEMI,VCHOD 23-V
3791/2003
47 Právo bezplatného doživotného bývania a užívania bytu č.7 na 3.p.,vchod 23-s.č.4873 a podielu 65/3504 na
spoloč.častiach a zariadeniach domu v prospech lng.Jozef Čurlík r.Čurlík,nar.15.8.1950 a Lýdia Čurlíková
r.Gajdošová,nar.31.3.1956 -V 1881/2011.
48 V 6517/2013-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava
/00151653/ na byt č.8 na lll.posch.,vchod 23-čs 4873 a podiel 81/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu;
53 Právo doživotnéhobývania a užívania bytu č.3 na l.posch.,vchod 13-čs 4873 v prospech Troligová Mária
r.Varcholová /30.11.1957/-V 6219/2011;
Iné údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.
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8 (Buzgóová)

Al Mesto Prešov predáva:
pozemok parc. č. KNC 3269/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144m2, vytvorený
GP č . 7912014 zo dňa 8. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3,
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3269111, zastavaná plocha a nádvorie, LV
č . 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská,
Ing. Petrovi Mušinkovi, Zlatobanská 3A, 080 05 Prešov.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku z dôvodu, že zabezpečuje jeho údržbu na vlastné náklady.

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
19. 8. 2013:
(V prílohe.)

dňa

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 5. 12. 2013:
VMČ č. 5 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku.
El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 52712014 bod č. 5, boli zo strany OMM zabezpečené všetky
kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 22. 10. 2014 stanovená komisia vyhodnotila ponuku, ktorá
bola k zámeru priameho predaja zverejnená v regionálnej tlači a vyhlásená na úradnej tabuli
mesta a na webovej stránke mesta v dňoch 12. 9. 2014 až 2. 10. 2014 predložená ako jediná, a to
záujemcom Ing. Petrom Mušinkom, Zlatobanská 3A, 080 05 Prešov.

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 26. 3. 2014:
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu
v zmysle znaleckého posudku.
GI Cena:
Cena v zmysle znaleckého posudku č. l 07/2014 zo dňa 5. 9. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom
Kvaskom a potvrdená znaleckým úkonom 2212015 dodatkom č. l zo dňa 23 . l. 2015 je
2
stanovená vo výške 3790 €. Jednotková cena je 26,31 €/m .
2
Záujemca ponúkol cenu vo výške 3 791,50 €, t.j . 26,33 €1m •

ID Prílohy:
Žiadosť zo dňa 16. 7. 2013
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 19. 8. 2013
GP č . 7912014
Zápis z vyhodnotenia ponúk č . 18

Návrh na uznesenie:
2
Predaj pozemku parc. č. KNC 3269/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144m , vytvorený
GP č. 7912014 zo dňa 8. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol
Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3269111, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2065, k. ú.
Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská, priamym predajom
Ing. Petrovi Mušinkovi, Zlatobanská JA, 080 05 Prešov
-za cenu 3 791,50 € (26,33 €).
F- MsÚISP-0111211

r

Ing. Peter Mušinka ,

ul.

C.T-

V Prešove,5.7.2013

MESTO PREŠOV

--_=__=r

Mestský úrad v Prešove

číslo

8

Reglstr. _zn....s_čk,_a_:- - - - i

spi;J:

Došlo:

Zr:~k ~ lehota
ulozoma:

1 6 -07- 2013

Mesto Prešov
/odbor správy majetku/
Hlavná 73
Prešov

Vec.: Odpredaj neupotrebitel'ného majetku -žiadosť

Dole podpísaný, Ing. Peter Mušinka, týmto žiadam vlastníka susedného pozemku/ p.č.
3269/11 v k. ú Solivar

l -

mesto Prešov o odpredaj 150 m2 plochy, ktorý sa nachádza

pozdÍžne popri ceste, smer Dulová Ves1 na ulici Zlatobanska.
Odpredajom predmetného pozemku by došlo k zarovnaniu uličnej čiary, pri zachovaní
zeleného pásu pozdÍž miestnej komunikácie, kde sú vedené inžinierske siete.K predmetnému
riešeniu zasielam v prílohe katastrálnu mapu, kde

červenou

farbou je

vyznačená

požadovaná

plocha na odpredaj.
Upozorňujem

na skutočnosť/ že počas posledných 6 rokov sa mesto Prešov nestaralo

o predmetný pozemok

l

kosenie trávy/ odstránenie stavebných zbytkov pri rušení zástavky

MHD, ako aj rozmerných panelov, ktoré sú na parcele

od

rozširovania susednej

komunikácie ./ Za uvedené obdobie som osobne zabezpečil na vlastné náklady odstránenie
stavebných zbytkov a pravidelne 2 x v roku kosím celú parcelu oproti môjmu pozemku-

p.č.

3546/54.Týmto došlo ku skultúrneniu uvedeného pozemku, ktorý predtým slúžil ako divoká
skládka odpadu.
Je doležité upozorniť na skutočnosť, že mesto Prešov už pred 6 rokmi odpredalo
časť tejto parcely susedovi

l

č.p . 3546/65 /,aby umožnilo prístup ku domu a garáži.

Dúfam , že po odbornom zvážení situácie sa po dohode vyhoveje mojej žiadosti
v krátkej dobe , čo prospeje obidvom 'Zainteresovaným st ...anám
skrášleniu životného prostredia v meste Prešov.
Príloha: 1 x kat. mapa s vyznačením záujmovej plochy

a zároveň dôjde ku

MESTO PREŠOV
1 -?.rlis~:~:~

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky

' 'llnéno ,.'

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovanid

f.!iestsk' úrad

Mestský úrad v Prešove

v-Prešo·~

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

Sekcia majetková a ekorc-nická
Oddelenie mestského n·ic ·-·ku
rtt.OV2

24

:__. :•1 Píeso\

Váš list čfslo l zo dňa:

M/11224/2013
05.08.2013

Naše číslo:

Vybavuje /linka

.B/12345/2013

Prešov:

Ing. arch. Jáni
'f!ľ 31 oo 276

19.08. 2013

. S oliva.,:.. , .~ • r._. - Vec: _ Pozemok parc. č. 3269/11 k. ú. Solivar, Zlato banská ul., Prešov

. ·,.j

č~=-

.. i'éhc-

;·,:u

.. C.

c

me~

-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 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:
•• t .v&'' Podl'a ·platného Územnébo.J:p,lánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupitel'stvom
v Prešove uznesením 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 v Chránenom
ložiskovom území Solivar, pre ktorú platí regulatív RL 8.4.1.
··

Oddelenie hlavného arcnitekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju
· časti pozemku parc. č. KN-C 3269{1 1 k.ú. Solivar pre žiadatel'a Ing. Petra Mušinku, Zlatobanská 3A,
Prešov, v rozsahu podl'a predloženého nákresu .
N:iJE § 1f~ľiJ F;?P:ff~i.lf: §" ()'f&l
Mest~;k;· t:F::\d
S pozdravom
SEKCi! STA.VEBN f~HG UM.6DL! AUH8kH!STH\Y
1
•

·;
')

Ing. Mar-ián Hayčj/
rík'
riaditel' (/
Sekcie stavebného ú raď u .a urbanistiky

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

č.

527/2014 bod 5 z XLIX. riadneho
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Di1a 22. l O. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Miroslav Hudák
JUDr. Katarína Juricová
Ing. František Šarišský
vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozemku:
parc. č. KNC 3269/ 18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 nl, vytvoreného
GP č. 79/2014, zo dií.a 8. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova č. 3,
080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3269/11, zastavaná plocha a nádvorie,
L V 2065, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Zlatobanská,
spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 527/2014 bod 5 zo di1a 28. 4. 2014,
vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v di1och
12. 9. 2014 až 2. 10. 2014.
Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 3 790 €
Záujemca: Ing. Peter Mušinka,

~

Ponúknutá cena: 3 791,50 €

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

Ing.

Ľudovít

Malaga

Ing. Miroslav Hudák
JUDr. Katarína Juricová
Ing. František Šarišský

V Prešove

dňa

28. l O. 2014

Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške
znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu
Ing. Petra Mušinku, ' vo výške
3 791,50 €.

-- -- ->:: . .•• ::tf. ..........._ _ ,~... l ....... .

~- -, -

,-

,

···f·· ' '"

-_

>.

.............. , ..... ..... ..... ______

c;l

Vydanie:

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana

Mesto Prešov

P.

č.

12/46

9 (Mgr. Hnatová)

Al Mesto Prešov predáva:
-pozemok parc. č. KNC 9649/2, zastavaná plocha o výmere 70m 2 ,
-pozemok parc. č. KNC 9649/3, zastavaná plocha o výmere 18m2,
vytvorených GP č. 69/2014 zo dňa 22. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o.,
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9649, ostatná plocha, LV
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Orgovánová,
Andrejovi Foľtovi a manželke Anne, Orgovánová 4, 080 Ol Prešov
BI Účel majetkového prevodu:
Žiadatelia požiadali o kúpu predmetných pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho
usporiadania pod prístavbou garáže k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 4312015 zo dňa 16. 2. 2015 bod č. 2, boli zo strany MPO
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 5. 2015 stanovená komisia vyhodnotila
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta na www.stránke
mesta v dňoch 23 . 5. 2015 až 8. 5. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom Andrejom Foľtom
s manželkou Annou, Orgovánová 4, 080 Ol Prešov.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

12. 9. 2014:

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 4. 8. 2014:
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov.
FI Cena:
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 2112015 zo dňa 14. 4. 2015 vypracovaného znaleckou
organizáciou SEIPA, s.r.o., Baštová 38, 080 Ol Prešov je stanovená vo výške 4 430 €. Jednotková
cena je 50,34 €1m2 •
Záujemca ponúkol cenu vo výške 4 450 €, t.j. 50,57 €1m 2 •

GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 28. 7. 2014 s prílohami

Návrh kúpnej ceny zo dňa 7. 8. 2014
GP č . 6912014
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 9. 2014
Stavebné povolenie
Zápis z vyhotovenia ponúk č. 812015
Návrh na uznesenie:
Predaj pozemkov:
-parc. č. KNC 9649/2, zastavaná plocha o výmere 70m 2,
-parc. č. KNC 9649/3, zastavaná plocha o výmere 18m2,
vytvorených GP č. 69/2014 zo dňa 22. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o. ,
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9649, ostatná plocha,
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Orgovánová, priamym predajom
Andrejovi Foľtovi a manželke Anne, Orgovánová 4, 080 Ol Prešov
- za cenu 4 450 €( 50,57 €1m 2).

F- MsÚISP-01/1211
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Mestský úrad v Prešove
sekcia majetková a ekonomická MsÚ
oddelenie mestského majetku
Jarková 24
080 Ol Prešov

Žiadost' o predaj/5úeu/ pozemku*

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a):

A.N..!Q_g._~_;)____ f..<?,.[1lJ. ...

KNN.f\ .......fP.~.[c?,J!I\

Meno, priezvisko/obchodný názov: ........
9d. ......
Dátum narodenia l IČO: ...................................
_ ------------•············ ................................. ~ ......,., ..;!·· ·.o,!."~ -x""
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ..........................................._.......,.. ,
.
.
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ..

1/..

l .

e-mai"l ova' adresa: .........................
,.. ...........................,. ___ _
------

,1'

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod)
Týmto ~iatlttm/žiadajú o f!Fiildaj/kúpu pozemku*
Pozemok sa nachádza na ulici :....... Q~

l

l

._;'

..~.,9.V..(1..t:ú2.!/.f.1.. t .....P..J?.~.S!Q.V. ....................................
Katastrálne územie: ........................P.R.~ ..~.Q..1/. ...........................................................................................
Číslo parcely: ......•:J.~.~.g.L..f......i.....3.~..j.~.LJ......................~································································
Účel žiadosti: ......• 9.ID..!1..Q.~(;.~.{.g ....ľ.Q.?.;§..~..f!.~..':J.... J.~.~!?..~....ť.8..~.9.§..'=-::f.. .....~.~.~{.~.l.?
. a......g.~..~3./.J).... ~...D..Q..~Q.!!..~....?:..fY~..~.(d..?.9..~1:1.~.~J.: .....~.~,~.?..T.(J..V..~..1...............
C.AJZA2-E ~
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

.?:-.$:..1.:. ?:.91 4
podois nawhovateľa

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

* ( nehodiace sa preškrtnite)
F- MsÚ/SP - 52/111

1

) a Anna Fol'tová (r

Andrej Fol'ta (

.l

7

Mestský úrad v Prešove

glstr. z n ~~ka :

o7 -08- 2014

Dol lo:

Znak a lehota
ulnzenla:

sekcia majetková a ekonomická MsÚ
oddelenie mestského majetku
Jarková 24

Prnohy:
Evidenčn é čfs l o

080 Ol Prešov

došlej pošty:

Prešov, 7.8.2014

VEC: Návrh kúpnej ceny na odkúpenie pozemku od Mesta Prešov - Dodatok k žiadosti

Na základe zasadnutia Výboru mestskej časti č . 3 v Prešove (4.8.2014) a kladného stanoviska VMČ
č.

3 k na šej žiadosti na odkúpenie parciel číslo 9649/2 a 9649/3 od Mesta Prešov, Vás chceme

poprosiť o posúdenie tohto Dodatku k našej žiadosti. Táto bola prijatá MÚ v Prešove dňa 28.7 .2014.

Chceli by sme Vás poprosiť

o posúdenie nášho návrhu na kúpnu cenu v hodnote spolu

SOO,- € {päťsto eur) za odkúpenie parcely číslo 9649/2 o výmere 70 m2 a parcely číslo 9649/3

o výmere 18 m2 od Mesta Prešov.
Dôvodom Dodatku k našej žiadosti je skutočnosť, že sme obaja už dôchodcovia v pokročilom veku
a

z poberaného dôchodku nemáme finančné zdroje na úhradu trhovej ceny,

potrebnej

na dodatočné odkúpenie horeuvedených parciel č . 9649/2 a 9649/3 .
Vyššieuvedené parcely č. 9649/2

a 9649/3

sú pre Mesto Prešov nevyužitel'né,

nakol'ko sú

ohraničené chodníkom , cestnou komunikáciou a plotmi. Užívame ich už viac ako 30 rokov ako

predzáhradu a vstup do nášho domu . V domnienke, že pozemok, ktorý vlastníme siaha až
k chodníku,

sme na týchto parcelách pristavili na základe stavebného povolenia garáž.

Pri

geometrickom zameraní potrebnom ku kolaudácii garáže sme zistili, že prístavba je sčasti postavená
na pozemku Mesta Prešov. Prístavbu tak nie je možné skolaudovať.
Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom
Andrej Fol'ta

:
Anna Fol'tová ·
Príloha:
- kóp ia Žiadosti o kúpu pozemku prijatej MÚ v Prešove dňa 28.7.2014

l

Výkaz výmer
Doterajší stav

Zmeny

Cislo

D
Výmera

Parcely

Pk.vl.

Pk

LV

l

KN

Druh
pozemku

ha m2

k

Nový stav
od

i parcele
e
čís l o
l

Ci slo Výmer
parcely
ha m2 j

m2

parcely

m2

číslo

l

Druh
pozemku

Vlastník
(iná opráv.osoba)
adresa, ( sídlo)

Kód

l

Stav právny je totožný s registrom C KN

~

1100

1716/1

467 zastav. plocha

339 zastav. plocha
18
118 zastav . plocha
ll
lO
3874 ostatná plocha
37
70 zastav. plocha
18
18 zastav. plocha
ll
lO

1716/1
1716/3

d

6491

9649

3961 ostatná plocha

9649/1
9649/1
9649/l

16741260

8

9649964911

spolu :

4429

Poznámka: súpisné či slo 6171
Legenda:
Kód spôsobu využívania
;,o

~

\2
8

1717
171611
~

IO

Kód druhu stavby

l ~- r- l

'.
.

• - ....J __ ,
' 1--1,...._"

171512'

\

171612

i
!

doterajši
doterajši
doterajší

4429

l
z parcely KN-C 1716/1 na parcelu KN-C 1716/l a 9649/l.

ll • Pozemok na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom
18 - Pozemok na ktorom je dvor
37 - PťiZeiiOk , na ktoroo sú skal y, svahy, rokliny, výJ;~l e , vysoké medze s krovím, alebo kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok
10 - Rodinný dom

)

\.,, j.J....j

\
Q_

doterajši

lffí:;,YA,

l

.

Q_

preevídovať

doterajši

'---- . / /

'"'-...

3

l

/

................... ~--~ometncký plán je podkladom na prá'nle úkony, ked' udaJe doteraJš ieho stavu vykazu výmer su zhodné s udaJml platn) ch vy ptsov z katastra nehnute l'nostt

Yyhotoviteľ

Kraj

GEOKART Prešov s.r.o.

m

Konštantínova 3
080 Ol Prešov

IČ0:45332746

Prešovský

Kat.

Prešov

územie

11.7.2014

Autorizačne

Meno:
! Má ri a Mydlárová

Nové hranice boli v prirode označené

Ci slo

Dň a:

!Meno:
ll. 7.20 14 _.-_;-.+-_Jng,J"..[ant iše k Ha nik

Nál ežitosťam~·
a -~~g~o'utihlfpfrv~"p_[edpisom

11 "\. ~- 113
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512419
označených člsla mi
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o

a ostatné

údaje sú uložené vo v~eobecn ej dokumentácii

meračské

,,,,:/G4.

í

Prešov

Mapový
list č.

Prešov 4-2/ 13

na zameranie stavby na parcele KN-C
1716/3, 9649/3 a oddeleni e pa rcely
KN-C 9649/2

Úradne overi l
Meno:

overil

""/

Obec

69/20 14

plánu

i',:,,\.

Súradnice bodov

Prešov

GEOMETRICKÝ PLÁN

Vyhotovil
Dňa :

Okres

Dňa Z 2

Ing. Andrej TA RASOVIČ

07 2014

lC;tt; .: ft'!C/tfl

Úradne overené podl'a §9 zákona NR SR č.2d't 1 995
Z.z. o geodézii a kartografii

In~~
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./;

Pečia~a.a~dpis

MESTO PREŠOV

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania

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

Váš list č ísl o l zo dňa :

M/2014/12092
30.07.2014

Vec:

Naše č ís lo :

B/14121/2014
Ev . č.113857/2014

Vybavuje / linka

Ing. arch. Vladim ír Krištof
051/31 oo 230
vladimir.kristof@presov.sk

Prešov:

12 .09.2014

~

Pozemky parc. č. KNC 9649/2 a 9649/3 na Orgovánovej ulici v k. ú. Prešov
- stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemkov

Dňa 06.08.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného
plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť
o zaujatie stanoviska k žiadosti o odpredaj časti pozemkov parc. č. KNC 9649/2 o výmere 70
m2 a parc. č. KNC 9649/3 o výmere 18 m2 v k. ú. Prešov,
na Orgovánovej ulici č . 4
v Prešove, miestna časť Šidlovec, evidovaných na liste vlastníctva č. 6492, vo vlastníctve
Mesta Prešov. Účelom žiadosti je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod
realizovanou prístavbou k rodinnému domu na pozemku parc. č . KNC 1716/1 v k. ú. Prešov.
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. d/ zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko.
1. Podl'a platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky parc. č. KNC
9649/2 a KNC 9649/3 v k. ú. Prešov nachádzajú na plochách bývania v rodinných
domoch, pre ktoré platí záväzný regulatív RL 8 .1.
2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odpredaju časti pozemkov
parc. č . KNC 9649/2 a KNC 9649/3 v k. ú. Prešov.

S pozdravom

Ing. Marián Harčarík
~i ad ite l'
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky
Prílohy: bez príloh
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421 (51 )31 00111 l Fax: +421 (5 1)7733665 1 E-mail : mesto.radnica@presov.sk 1www.presov.sk

Mesto Prešov
priinátor mesta
PSČ' 080 68

Hlavná ul. č . 73, Prešov
č: íslo : B 16325/2010- Ka

V Prešove : 12.10.2010

Stavebné povolenie

.l\''lesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) zákona
NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obec
a na vyššie územné celky a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.
o úzet.nnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel prejcdnal
žiadosť
Andreja Foľtu a Anny Fiľtovej, Orgovánová 4, Prešov zo dňa 13.9.2010
o vydanie stavebného povolenia na stavbu : "prístavba garáže k rodinnému domu" ul.
Orgovánová 4, Prešov poz. par. č . 1716/1 k.u. Prešov, v spojenom územnom a stavebnom
konaní s dotlmutými orgánmi a so známymi účastníkmi a rozhodol takto :
Stavba : "prístavba gan1že k rodinnému domu" ul. Orgovánová 4, Prešov poz. par. č .
1716/1 k.u. Prešov pre stavebníka Andr~ja Foľtu a Annu Foľtovu r. Kostarová sa podľa §
39a a § 66 ods. l stavebného zákona
povoľuje.

Predmetom tohto ro7.hodnutia je jednoduchá stavba - garáž.

Pre umiestnenie a

uskutočnenie

stavebný úrad stanovuje tieto podmienky :

1. Stavba garáže bude umiestnená v súlade so situáciou osadenia stavby ktorú vypracoval

Ing. Ing. Jaroslava Komarová, Kotraclova 6, Prešov a to nasledovne: 5,20 m od
hranice s nehnuteľnosťou parc. č. 1715/3 10,00 m poz. parc. č. 1717, 0,5 rn od
cod nika kat. úz. Prešov.
2. Výškové osadenie stavby garáže bude riešené nasledovne:
- podlaha) bude riešená na kóte + - 0,00 m.
- rímsa pultovej strechy bude riešený na kóte+ 3,60 m.
3. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej stavebnom konaní, ktorá je
neoddclitcl'nou súčasťou tohto rozhodnutia a ktorú vypracoval Ing. Jaroslava
Komarová, Kotradova 4, Prešov.
4. Počas stavebúýél1 prác sá musia dodržať všeobecné technické požia<.tavky na
uskutočň.ovanie stavby a ďalej je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti
práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku
v zmysle nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minim<llnych bezpeč nostných
a zdravotn ých požiadavkách na stavenisko .

25. Stavba bude ukončená do 12/2011.
6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť zač atie stavby v zmysle §
66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
7. Osobu vykonávajúcu stavebný dozor na stavbe bude vykonávať Michal J\iličo,
Lesnická 66, Prešov, osoba ktorá má potrebnú odbomú kvalifikáciu. Stavebný dozor
sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na
stavbe, odborné ukladanie strojov a zariadení a sleduje vedenie stavebného denníka
podľa § 46a stavebného zákona. Taktiež spoluzodpovedá za dodržanie podmienok
rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie stavby podľa § 46b stavebného zákona.
8. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého
dila
prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods.
2 stavebného zákona.
9. Stavbu bude stavebník realizovať svojpomocné.
10. Na uskutočt1ovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa
osobitných predpisov vhodný na použitie v na zamýšľaný účel podľa § 43f
stavebného zákona.
ll. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá
má požadovanú
odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g
stavebného zákona.
12. Skladov<mie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje.
13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom" Stavba povolená
"Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil.
14. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavby je stavebník
povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce.
15. Stavebník je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov
inžinierských sietí ich vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich
poškodeniu.
16. Stavebník je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých
výrobkov a materiálov použitých na stavbe.
17. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povo l iť podľa § 68
stavebného zákona, len v odôvodnenom prípade pred pre vedením a to na žiadosť
stavebníka.
18. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dt1a nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia nezačne, toto stráca platnosť podľa§ 67 ods. 2 stavebného zákona.
19. S stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle §
52 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Námietky

účastníkov

konania a námietky dotknutých orgánov neboli vznescnc.

Odôvodnenie.
Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podl'a § 39a, §
62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania. Zistil
pritom, že navrhovaná stavba spÍi1a všeobecné technické požiadavky na výstavbu podl'a § 47
stavebného z<íkona.

3Stavebný Lírad takto dospel k z<:1veru, že žiadate!', spÍľía všetky podmienky pre vydanie
rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časLi tohto
rozhodnutia.
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch
v znení príslušných noviel a bolo spop latnené podľa položky č. 60 písmena c) sumou vo
výške 23 € zaplatenou na obecnom úrade Petrovany. Správny poplatok bol vyznačený na
podanej žiadosti.
Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 správneho poriadku odvolať. V zmysle §
54 ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia
rozhodnutia na stavebný úrad. Toto rozhodnutie je preskúmatePné· súdom až po vyčerpaní
riadnych opravných prostriedkov.
·-".. . . . ., .

..•, ...

Pavel Hagyari
primátor mesta

Doručí

sa:

l. Andrej Fol'ta a Anna, Orgovanova 4, Prešov
2 . Doc. Dušan Balara , Orgovanova 6, Prešov

3.
4.
5.
6.
7.
8.

RNDr. Viera Murašková, Orgov.anová 6, Prešov
Ing. Leonard Witkovský, Mukačcvská 17, Prešov
Projektant: Ing. Jaroslava Kon:árová, kotradova 6, Prešov
Stavebný dozor: Michal Mičo, Lesnická 66, Prešov
Mesto Prešov - OHAM
Mesto Prešov - stavebný úrad

··~.

g

Zápis

Mesto Prešov
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8/2015 z vyhodnotenia ponúk

Priamy predaj
Uznesenie zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
č. 43/2015 zo dňa 16. 2. 2015, bod č. 2
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Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
vyhodnotila

dňa

18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:

- parc. č . KNC 9649/2, zastavaná plocha o výmere 70 m 2 ,
- parc. č . KNC 9649/3, zastavaná plocha o výmere 18m 2 ,
vytvorených GP č. 69/2014 zo dňa 22. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o. ,
pozemku parc. č. KNC 9649, ostatná
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z
plocha, LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Orgovánová,
spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ uznesením zo 4. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov č. 43/2015 zo dňa 16. 2. 2015, bod č. 2 vyhláseného na úradnej tabuli
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 23. 4. 2015 až ll. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podl'a znaleckého posudku: 4 430 €
Záujemca: Andrej Fol'ta a Anna Fol'tová, Orgovánová 4, 080 Ol Prešov
Ponúknutá cena: 4 450 €
Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja.
Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol vyššiu cenu ako bola minimálna cena
vo výške znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku
záujemcu Andreja Fol'tu a Anny Fol'tovej, Orgovánová 4, 080 Ol Prešov,
vo výške 4 450 €.
Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
T. - -

~

K -..-t. -

T""k -. 1L..!.

lH b• 1\'.l.il.lt.a 1....1-Uilltl

Prešov 18. 5. 2015
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Mesto Prešov

P.

č.

10 (Ing. Šarišský)

AJ Mesto Prešov predáva:
pozemok parc. č. KNC 16336/10, zastavaná plocha o výmere 155m2, vytvoreného GP č. 7/2014
dňa

19. 2. 2014, vyhotoveného GeoReal Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov,
z pozemku parc. č. KNC 16336/1, zastavaná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita
Ul. Arm. gen. Svobodu,
·
spoločnosti UNIPIZZA, s.r.o., Floriánova 2, 080 Ol Prešov, IČO: 46 038 477.

zo

odčlenením

BI Účel majetkového prevodu:
Výstavba objektu na predaj pizze.
Cl Stanovisko oddelenia verejnoprospešných
(V prílohe.)

činností

zo

dňa

15. 5. 2014:

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo

dňa

23. 5. 2014:

(V prílohe.)
El Stanovisko Výboru mestskej

časti č.

6 zo

dňa

6. 5. 2014:

VMČ č. 6 súhlasí s odpredajom a odporúča žiadosti vyhovieť.

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č . 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015 bod č. 18, boli zo strany MPO
vykonané všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 5. 2015 stanovená komisia vyhodnotila
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja zverejnenému v regionálnej tlači a vyhlásenému
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke v dňoch 23. 4. 2015 až ll. 5. 2015
predložená
ako jediná, a to záujemcom: UNIPIZZA, s. r. o., Floriánova 2, 080 Ol Prešov,
IČO: 46038477.
GI Cena:

Cena v zmysle znaleckého posudku č. 24/2015 zo dňa 17. 4. 2015 vypracovaného SEIPA, s. r.o.,
2
Baštová 38,080 Ol Prešov, je stanovená vo výške 9 129,50 €. Jednotková cena je 58,90 €/m •
Záujemca ponúkol cenu vo výške IO 010 €, t.j. 64,58 €/m2 •
Hl Prílohy:

Žiadosť zo dňa 27. 3. 2014

GP č. 7/2014
Stanovisko OHAMaÚP
Stanovisko OVPČ
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 9/2015

Návrh na uznesenie:
2
Predaj pozemku parc. č. KNC 16336/ 10, zastavaná plocha o výmere 155m , vytvoreného
GP č. 712014 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, LV č. 6492,
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, priamym predajom
spoločnosti UN/PIZZA, s. r. o., Floriánova 2, 080 Ol Prešov, IČO: 46 038 477
- za cenu l O Ol O€ (64,58 €1m 2).
F- MsÚISP-0111211

Floriánova 2, OStl Ol Prešov
Ohchodni"' register Okresného súdu Pr ešov., odd,: Sro, vi.č.:

2407lfľ

Mestský úrad
Sekcia majetková a ekonomická
ul. Hlavná 73
080 Ol Prešov
Prešov 27.03.2014
Vec: Odkúpenie pozemku p.č. 16336/10 na

Sekčove

vo výmere 155 ,00 m2

Žiadame Vás o odpredaj 155,00 m 2 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 postavit' objekt o výmere
l 06 m2 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 pozemky Kauflandu
k horeuvedenému pozemku.
Zároveň prikladáme na novovytvorený pozemok geometrický plán a architektonickú štúdiu,
ktorá bola už konzultovaná s odborom architektúry a majiteľmi ínž. sieti.
Ak by nám predaj bol schválený do leta t.r., za čo by sme chceli dopredu poďakovať, tak by
sme pripravili dokumentáciu na výstavbu ešte v tomto roku.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom

Ing.

Mil9~31av

Karaffa

kopateľ

Co: VMČč. 6

UNI PIZZA, s.r.o.

Prílohy:
GP
Znalecký posudok
Architektonická štúdia
Situácia inž. sieti podľa TMM mesta
Výpis z OR

P .R E

š O V

-1-

TeL : 0905601 260 e-m:aii: unipizza@groups.sk
I ČO : 46 038 477 DI Č : 2023194239 fČ DPH: SK1023 l 94239

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Prešov IBAN: SK021100000000292685l502

Výkaz výmer
Zmeny

Doterajší stav
Číslo

Výmera
Parcely

Pk.vl.
LV

Pk

KN

Druh
pozemku

ha m2

D
k
í
parcele
e
číslo
l

Nový stav
od

parcely

m2

m2

číslo

Číslo Výmera
parcely
ha m2

Druh
pozemku
Kód

Vlastník
(iná opráv.osoba)
adresa, ( sídlo )

l

l

'

Stav právny je totožný s registrom C KN

16336/1

6492

3 1048 zas tav. ploch a

16336/1

30893 zastav. plo cha
22

16336/10

155 zastav. plocha
22

doterajší

-

Spolu

3 1048

Legenda:
Kod spôsobu využívania

22

. Kraj

WWW.GEOREALPO.SK

19.2.2014

Číslo

Prešov

plánu

Prešov
7/2014

GEOMETRICKÝ PLÁN
Autorizačne

Vyhotovil
r'\..!:. _-

Okres

Prešovský

Kat.
územie

•!.J!!a..

3 1048

l

- Pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba- cestná, miestna a účelová komunikácia, chodník, parkovisko .. .

Vyhotovi teľ

-

nadobúdate ľ

!liví:::no:
Ing. Jozef Kaščák

Nové hranice boli v prírode označené

kovovými rúrkami
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.

512277
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentäcií

Dri a:

Mapový
list č .

Prešov
Prešov 4-5/21

na oddelenie pozemku

p.č.

16336/10

overil

' ] Meno:
21.2.20l~:~f< J
Ing. Štefan Pálfi

r

Obec

llJfia: 2fi [l 7 [01A

lČíslo: G1~ !LC f /1y

IF
16336/1

A=
148231185
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MESTO PREŠOV

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

VáM'~~sS 1 12°0df4

0 1

14. 04 . 2014

Naše číslo:

B/677 4/2014

Vybavuje /linka

Prešov :

Ing. arch . Jáni
~ 3100 276

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. 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 16336/1 k.ú. Prešov pre spoločnost' Unipizza s.r.o., Floriánova 2, Prešov.
Vzhl'adom na jestvujúcu vzrastlú zeleň, nachádzajúcu sa v mieste navrhovanej výstavby, sme
vyžiadali stanovisko Sekcie vnútornej správy a verejných činností - Oddelenia verejnoprospešných
činností ako správcu mestskej zelene, ktoré Vám v prílohe predkladáme .
S pozdravom
Mestský (! ra d
S!~KGIA ~Tti~··. , z ;.

01

l

.
!""- -~

t

Ing

Sekcie stav

arián Harčarík
riaditel'
ného úradu a urbanistiky

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Pre Š ov 1 1ll
e ... +421(51)3100111 1Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk

MESTO PREŠOV

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
Sekcia vnútornej správy a verejných činnosltí .
j d:CiV
Oddelenie verejnoprospešných činností
.

-

Jarkova 24
080 01 Prešov

.

[ .

l ip}:--

•

•
Adresát

podľa Rozdeľovníka

•
Váš list čfslo l zo

B/6774/2014
6.5.2014

dňa :

(zám . č.94049)

Naše

čfslo :

V./8221/2014

•
Vybavuje /linka

Ing. V. Ježiková/3100278

Prešov:

15.5.2014

Vec: Po-zemok parc. Č. KN-C 16336/1 k.ú. Prešov, ul. Arm. gen. Svobodu, Prešov žiadost' o zaujatie stanoviska- odpoved', 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 - Popu/us x canadensis s obvodom kmeňa 189 cm ajavorovcom jaseňolistým - Negundo aceroides - s obvodmi
kt:neňov l 07 cm, 99 cm, 99 cm, l 02 ~m), 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 (Ti! ia cordata) a to tak, aby stavba bola vzdialená minimálne l O m od kmeňov
vzrastlých drevín a inžinie~ske siete minimálne 2,5 m od kmeňov drevín.
V prípade, že postinutie stavby smerom k zastávke MHD nebude možné a dreviny
druhu topoľ kanadský a javorovec jaseňolistý by boli odstránené, žiadame realizovat'
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 dvetisícdeväťstodvadsaťjeden eur, 72 centov). Žiadame však za prípadný
vVrnh
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s výškou nasadenia koruny min, 2,2 m na parcele č. KN-C 16336/1 v k. ú. Prešov ako
druhú stranu uličnej zelene - stromoradia.
Žiadame vypracovať projektovú dokumentáciu sadových úprav, ktorá bude riešiť
náhradnú výsadbu za výrub predmetných drevín, ktorú vypracuje odborník - sadovník,
Mestský úrad v Prešove 1Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l 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 správcovLverejnej 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 cordata, ktorý odporúčame 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 16336/1 v k. ú. Prešov.
Žiadame zvážiť i možnosť zrealizovania vegetačnej strechy formou extenzívnej alebo
intenzívnej strešnej zelene vzhľadom na veľké množstvo spevnených plôch (cestná
komunik~cia, 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

·' •

l'V. . ~r: Kamil Sepeši
poverený riadením oddelenia

ozdel'ovník:
l MsU, SSUa U, OHAM a ÚP- zázn. č.: 97281
MsÚ, SSÚa U, ODE a ŽP- zázn. č.: 97288
3. MsÚ, SMa E, OMM- zázn. č.: 97292
4. UNIPIZZA, s.r.o., Floriánova 2, 080 Ol Prešov- zázn. č.: 97294

· - ~?'~.~,:
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Priamy predaj
Uznesenie z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015, bod č. 18
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Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
vyhodnotila

dňa

18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:

- parc. č. KNC 16336/10, zastavaná plocha o výmere 155m2, vytvoreného GP č. 7/2014 zo dňa
19. 2. 2014, vyhotoveného GeoReal Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 08001 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, schváleného uznesením MsZ uznesením z 5. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015, bod č. 18 vyhláseného na úradnej tabuli
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 23.4. 2015 až ll. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 9 129,50 €
Záujemca: UNIPIZZA, s. r.o., Floriánova 2, 080 Ol Prešov, IČO: 46038477
Ponúknutá cena: 10 010 €
Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja.
Rozhodnutie komisie:

Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol vyššiu cenu ako bola minimálna cena
vo výške znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu
UNIPIZZA, s.r.o., Floriánova 2, 080 Ol Prešov, IČO: 460384774, vo výške
10 010 €.

Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
Prešov 18. 5. 2015
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Mesto Prešov

P.

č.

ll (Ing. Adam)

Al Mesto Prešov predáva:
pozemok parc. č . KNE 114316, orná pôda o výmere 342 m 2, 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,
Ľubomírovi Birknerovi a manž. Emílii Birknerovej, Mirka Nešpora 21, 080 Ol Prešov.
B/ Účel majetkového prevodu:
Predaj pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami a stavbou vo vlastníctve
zároveň slúži ako prístup k ním užívaným pozemkom a k stavbe záhradnej chaty.

žiadateľov,

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 18, boli zo strany OSMM
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 5. 2015 stanovená komisia vyhodnotila
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Ľubomírom
Birknerom a man. Emíliou Birknerovou, Mirka Nešpora 21, 080 Ol Prešov.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo

dňa

25. 4. 2014:

(V prílohe.)
2 zo dňa 15. 5. 2014:
VMČ č. 2 súhlasí s odkúpením pozemku na Jelenej ulici za cenu znaleckého posudku.

El Stanovisko Výboru mestskej

časti č.

FI Cena:
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 19/2015 zo dňa 9. 4. 2014 vypracovaného znaleckou
organizáciou SEIPA s. r. o., Baštová 38,080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je
stanovená nasledovne:
všeobecná hodnota pozemku vo výške 6 100 €. Jednotková cena je 17,84 €1m2 ,
nájom za dva roky vo výške 994,54 €. Jednotková cena je l ,45 €1m2 ročne.
Záujemca ponúkol za odkúpenie pozemku cenu vo výške 6 100 €, t.j. 17,84 €1m2 a náhradu za
užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 994,54 €, t.j. 1,45 €/m 2 ročne.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 13. 3. 2014

Stanovisko OHAMaÚP
Kópia mapy z GIS v súbore "E"
Kópia mapy z GIS v súbore "C"
LV č. 3417
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 312015
Návrh na uznesenie:
2
Predaj pozemku parc. č. KNE 1143/ 6, orná pôda o výmere 342m , LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
2
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1542213, záhrada o výmere 342 m , bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ulica Jelenia,
Ľubomírovi Birknerovi a manž. Emílii Birknerovej, Mirka Nešpora 21, 080 Ol Prešov
- za cenu 6 l OO € (17,84 €1m 2) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie
2
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 994,54 €, t.j. l ,45 €1m ročne.
F- MsÚISP-0111211

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

Mestský úrad v Prešove
sekcia majetková a ekonomická MsÚ
Reglstr. zna~ka:
oddelenie mestského majetku
Znak a lehota Jarková 24
13 -03 .. 2014 uloženia:
080 Ol Prešov

· MESTO PREŠOV Mestský úrad V Prešove

l

ftslo spisu:
Doilo:

·· -

Prno hy:

·,

Evidenčné

Uslo dollel pošty:

110

l Vybavuje: - -1
da1-!l tlť'iJ/1
l
Žiadost' o predajf!t,úpu! pozemku*

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a):
. . k lb h dn' ,
L~UbONh ':ó!)!LIJ<Ii2 ;É"'ÍL.!/-'J ~/,/21:.,/JQWt/4
eno, pr1ezv1s o o c o y nazov: ............................ ~ - ................................................................................ .
Dátum narodenia l IČO : •.•.•...........•..-..·---~-~....... ~ :..... ~:~••. ~ ..: · .. ~ ---- -.. ~ - ..... ?~g.jO_?.i····················· · ·······················
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .•. _.....
_.., ........... . . . . . . . ....... :~"••······················································· ·· ·· ··
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .~.
··
M

e-mailová adresa: ..ť

•• • •

(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 p!=OOaj/kúpu pozemku*.

• \)~Lt:IJ//.)
~ .................. .
Pozemok sa nacha'dza. na ulic1• ........................................................................................................
,
. •...•...•
JJI2.t.r Jó (l
,........................•..••••..••••..••.••••..•.......•.........•..•..•••...••..•.......•.•............••.....•.•.•.••......•.••
K atastra'lne uzeJllle:
v,
·
):. !JU 1-f'f~ /(,
Ctslo parcely: ..........................·............................................................................................................................
'v

v•

OI:J Lú?CÁ)/u

•

?PIR..CĽ:t.- Y

-

U cel 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
plátnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený•

.

v

13- ~- 2-<Jift

v

V Presove dňa .......... ........... .

· podpis navrhovatel'a

-·-·~~--~

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

..,...(liehodiag~. sa pre škrtnite)
... ,

.... . ... · .. ..

MESTO PREŠOV

Sekciá 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 čfs ló l zo dňa :

M/4932,4935 ,
4858, 4859,4860/2014
.
27.03.2014

Naše číslo :

Vybavuje /linka

Ing. arch . Vladimír Krištof
051/31 oo 230
vladimir.kristof@presov.sk

B/6834/2014

Prešov:

25.04.2014

~

Ev . č. 50494/2014

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 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.
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 . d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko.
1. Podl'a platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú
na ploche funkčne určenej pre 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

I'ffiB ESTO P REŠOV
Me stský úrad

SEKCIASTAVEBNEHOÚRADUAURBANiSTIKY
080 0 1 Prešov
@

J

Ing. Jarián Harčarík
riaditel'
·
Sekcie stave ného úradu a urh::mistikv
-

--· - - - - -· - J

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51)3100111 1 Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.; k 1www.presov.sk
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:t:!j
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/\/ parcely E

N
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D výlučné vlastníctvo
:rtl podielové spoluvlastníctvo

/\/ parcely C
/\-' vnútorná kresba
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:·: Iné komunikácie a chodnfky
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Prešov
Obec: PREŠOV
Ka tastrálne územie : Prešov

Dátum vyhotovenia 29.05.2014
Čas vyhotovenia :
15:30:05

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA c. 3417
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Spôsob využ. p . Umíest. pozemku Právny

Výmera v m2 Druh pozemku

15421

16

65 Zastavané plochy a
nádvoria
335 Záhrady

15422/

vzťah

Druh ch.n . .

1

4

Legenda:
Sp ôsob využívania pozemku:
4- Pozemok prevažne v zas tavanom 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- Pozem ok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné

číslo

na parcele

číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

9066 15421
19 záhr.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
Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzfahu:

Vlastník

1 Birkner Ľubomír r. Birkner a Emilia Birknerová r. Cvancigerová,
M.Nešpora 21, Prešov, SR
Dátum narodenia:
12.12.1969
Dátum narodenia:
Titul nadobudnutia

1l 1
28.10.1972

Kúpna zmluva V 268912008

ČASŤ C: ŤARCHY
Por. č.:
V 268812008-Zmluva o zriadeni záložného práva reg.č.00111171 07/08-001/000 pre Všeobecnú úverovú
banku,a .s.,Miynské nivy 1,829 90 Bratislava /31320155/ na parc.KN 15421,15422/1 a záhr.chata čs 9066 na
parc.KN 15421;

Iné údaje:
Bez zápisu .
J

ka :
Bez zápisu.

~ozn á m

Informatívny výpis

1/1

Aktualizácia katastrálneho portálu:

28.05.2014
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Zápis

č.

3/20 15 z vyhodnotenia ponúk

Priamy predaj
Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
č. 27/2015 zo dňa 26. 1. 2015, bod č. 18

Mesto Prešov

Strana
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Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
vyhodnotila
parc.

č.

dňa

18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:

KNE 1143/6 o výmere 342 m 2 , orná pôda, L V

č.

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia,

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ uznesením z 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č. 18 vyhláseného na úradnej tabuli
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: minimálne za cenu 6 100 € s podmienkou
zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t. j.
minimálne 994,54 €.
Záujemca:

Ľubomír

Birkner a Emília Birknerová, M. Nešpora 21, 080 Ol Prešov

Ponúknutá cena: 6 100 € + nájom za dva roky spätne 994,54 €
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 Ľubomíra
Birknera a Emílie Birknerovej, M. Nešpora 21, 080 Ol Prešov vo výške
6 100 € +nájom za dva roky spätne 994,54 €, t.j. celková cena 7 094,54 €.

Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
~ --'<n .T'\- lL--'
I11f5• lY.lQ.l\.Q. LI'VUla

T...."'""'

Prešov 18. 5. 2015
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Mesto Prešov

P.

č.

12 (Ing. Adam)

AJ Mesto Prešov predáva:

pozemok parc. č. KNE 1143129, orná pôda o výmere 215m 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1540412, záhrada o výmere 215m2, bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia,
Anne Florekovej, Chalupkova 66, 080 Ol Prešov.

BI Účel majetkového prevodu:
Predaj pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami a stavbou v spoluvlastníctve
zároveň slúži ako prístup k ňou užívaným pozemkom a k stavbe záhradnej chaty.

žiadateľky,

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 19, boli zo strany OSMM
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa xx. x. 2015 stanovená komisia vyhodnotila
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Annou
Florekovou, Chalupkova 66, 080 Ol Prešov.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

25. 4. 2014:

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 Cena:
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 1712015 zo dňa 7. 4. 2014 vypracovaného znaleckou
organizáciou SEIPA s. r. o., Baštová 38,080 Ol , Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je
stanovená nasledovne:
2
všeobecná hodnota pozemku vo výške 3 830 €. Jednotková cena je 17,81 €1m ,
nájom za dva roky vo výške 625,22 €. Jednotková cena je 1,45 €1m2 ročne.
Záujemca v liste písomne prejavil záujem o odkúpenie pozemku, avšak neuviedol výšku ceny
vyhláseného zámeru priameho predaja.
GI Stanovisko Odboru správy majetku mesta:
Vychádzajúc z návrhu komisie, OSMM vyzve záujemkyňu na zaujatie stanoviska a písomné
doloženie prejavenia záujmu, či akceptuje navrhovanú cenu, pretože v liste ju akceptovala, ale
neuviedla. Do doby zaslania jej odpovede odporúčame pokračovať v schvaľovacom procese.
Hl Prílohy:
Žiadosť zo dňa 14. 3. 2014

Stanovisko OHAMaÚP
Kópia mapy z GIS v súbore "E"
Kópia mapy z GIS v súbore "C"
LV č. 3413
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 412015

F- MsÚISP-0111211
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Návrh na uznesenie:
Predaj pozemku parc. č. KNE 1143129, orná pôda o výmere 215m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
v súbore " C (l zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1540412, záhrada o výmere 215 m2, bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ulica Jelenia, priamym predajom,
Anne Florekovej, Chalupkova 66, 080 Ol Prešov
- za cenu 3 830 € (17,81 €1m 2) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 625,22 €, t.j. 1,45 €1m 2 ročne.

F- MsÚ/SP-01112/1

Daniel Florek,
Anna Floreková,

, 080 05 Prešov
080 05 Prešov

Ing. Gabriela Swiatlowská,
MESTO PRf.ŠOV

Mestský úrad

Číslo spisu:

17 -03- 2014

Prno hy:

l Vybavuje:
došlej pošty:

V Prešovel 6

lRaglstr. značka:

Do!lo:

Evidenčné číslo

, 040 22 Košice

Znak l! lehota
uložer;ia:

1q q 2-.D

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ
Oddelenie mestského majetku
Hlavná 73
080 Ol Prešov

k 11
l

VEC: Majetkovoprávne usporiadanie užívaných nehnutel'ností- odpoved'

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,
podl'a osvedčenia o dedičstve sp. zn. 35D 59/2013 zo dňa 28 .01.2014, predkladáme nasledovné
stanovisko:
Ako súčasní vlastníci pozemkov 15 40411, 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
2
o uvedenie ceny za l m v súlade s platnou legisl atívou ako aj o uvedenie ostatných podmienok
s pojených s odkúpením uvedeného pozemku .
S pozdravom
Daniel Florek

oo• • oo oo ooo oo oo··y·oo·· ' ·oo·· oo oo · ;.oooo oo. ..

.Anna Floreková ......

00 . . 00 . . . 00 . . . . .

Ing. Gabriela Swiatlowská

V Prešove, dňa 14.03.2014
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MESTO PREŠOV

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 čfs lo l zo dň a :

M/4932,4935,
4858, 4859,4860/2014
27.03.2014
.

Vybavuje /li nka

Naše čfsl o:

8/6834/2014
Ev . č.50494/2014

Prešov:

Ing. arch . Vladim fr Krištof
'f!!: 051/31 oo 230
vlad imir.kristof@p resov.sk

25.04.2014

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 215m 2 , KNC 15422/3 o výmere 342m 2 , 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 žiadatel'mi.
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 . d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko.
1. Podl'a platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú
na ploche funkčne určenej pre 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 žiadatel'mi.

S pozdravom

M:íES'lfO PREŠOV
Me sts kÝ úrad

SEKC!f1 STAVEBN~HO ÚRADU AURBANiSTIKY
080 01 Prešov

GJ

Ing. J'arián Harčarík
.riaditel'
Sekcie stave ného úradu ~ r1 rh~ni!';t i kv
- - -- - - - - - - - - - " J

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51 )310011 11 Fax: +421(51 )7733665 l E-mail:

mesto. radnica@ presov.~k l www. presov.sk
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Prešov
Obec PREŠOV
Katastrálne územie: Prešov

Dátum vyhotovenia 30.05.2014
Čas vyhotovenia :
09:19:05

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA c. 3413
ČASŤ A. MAJETKOVÁ PODSTA TA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parceln é

číslo

Výmera v m2 Druh pozemku

15404/
15405

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny

380 Záhrady
20 Zastavané plochy a
nádvoria

4
16

vzťah

Druh ch.n.

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 in é poľnohospodárske plodiny
16- Pozemok, na ktorom j e postavená nebytová budova označená súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok j e umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné

číslo

na parcele

číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n .

Umiest. stavby

19 záhradkárska chata
9020 15405
Legenda :
Druh stavby:
19 - Budova pre šport a rek reačné účely
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTN/Cl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účas tní k právneho vzťa hu :

Vlastník

1 Floreková Anna r. Floreková , Chalupkova 355166, Prešov- Solivar, PSČ
080 05, SR
19.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastn í k právneho vzťa hu :

Z 1247/2014· osv.ded. 350 59/2013
Vlastník

2 Florek Daniel r. Florek, Janáčkova 6729132, Prešov-Solivar, PSČ 080 05,
SR
Dátum narodenia:
14.07.1949
Titul nadobudnutia
Účastní k prá vneho vzťah u :

Informatívny výpis

1l 3

Z 1247/2014- osv.ded. 35D 59/2013
Vlastník

3 Swiatlowská Gabriela r. Floreková, Ing., Dvorkinova 763/14 , KošiceDargovských hrdinov, PSČ 040 22, SR
Dátum narodenia :
20.10.1954
Titul nadobudnutia

1l 3

1l 3

Z 124712014- osv.ded. 350 5912013

1/2

Aktualizácia katastrálneho portálu :

29 .05.2014

I;:J

Zápis

č.

4/2015 z vyhodnotenia ponúk

Priamy predaj
z
3.
zasadnutia
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
Uznesenie

Mesto Prešov

č.

27/2015 zo

dňa

Strana
ll l

26. l. 2015, bod č . 19

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
vyhodnotila dňa 18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:
parc. č. KNE 1143/29 o výmere 215 m 2 , orná pôda, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia,
spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ uznesením z 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č . 19 vyhláseného na úradnej tabuli
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: minimálne za cenu 3 830 € s podmienkou
zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t. j.
minimálne 625,22 €.
Záujemca: Anna Floreková, Chalupkova 66, 080 Ol Prešov
Ponúknutá cena: Zistenie komisie: Záujemca v liste písomne prejavil záujem o odkúpenie pozemku, avšak neuviedol
výšku ceny vyhláseného zámeru priameho predaja.
Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca neponúkol cenu, komisia navrhuje vyzvať ho,
aby doložil písomne, či akceptuje navrhovanú cenu, ktorá bola stanovená
podľa znaleckého posudku s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie
dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov.
Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
Prešov 18. 5. 2015
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Vydanie:

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana
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Mesto Prešov

P.

č.

13 (Ing. Adam)

Al Mesto Prešov predáva:
pozemok parc. č. KNE 114314, orná pôda o výmere 278 m 2, 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,
Emílii Spišiakovej, Levočská 69, 080 Ol Prešov.

BI Účel majetkového prevodu:
Predaj pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami a stavbou vo vlastníctve
zároveň slúži ako prístup k jej pozemkom a k stavbe záhradnej chaty.

žiadateľky,

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 20, boli zo strany OSMM
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 5. 2015 stanovená komisia vyhodnotila
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Emíliou
Spišiakovou, Levočská 69, 080 Ol Prešov.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

25. 4. 2014:

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 Cena:
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 1412015 zo dňa 7. 4. 2014 vypracovaného znaleckou
organizáciou SEIPA s. r. o., Baštová 38, 080 Ol , Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je
stanovená nasledovne:
2
všeobecná hodnota pozemku vo výške 4 950 €. Jednotková cena je 17,81 €1m ,
2
nájom za dva roky vo výške 808,42 €. Jednotková cena je 1,45 €1m ročne.
Záujemca ponúkol za odkúpenie pozemku cenu vo výške 4 950 €, t. j. 17,81 €1m2 a náhradu za
2
užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 808,42 €, t.j . 1,45 €1m ročne.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 15. 3. 2014

Doplnenie žiadosti zo dňa 17. 3. 2014
Stanovisko OHAMaÚP
Kópia mapy z GIS v súbore "E"
Kópia mapy z GIS v súbore "C"
LV č . 3415
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 512015

Návrh na uznesenie:
2
Predaj pozemku parc. č. KNE 1143/4, orná pôda o výmere 278m , LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
2
v súbore " C " zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1541112, záhrada o výmere 278 m , bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ulica Jelenia, priamym predajom,
Emílii Spišiakovej, Levočská 69, 080 OJ Prešov
- za cenu 4 950 € (17,81 €1m 2) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie
2
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 808,42 €, t.j. 1,45 €1m ročne.
F- MsÚISP-0111211

./.1;;:;1 MESTO PREŠOV

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

MESTO PRI.ŠOV Mestský úrad v Prešove

1Regls!r. značka:

črsl ospisu:

č.

73, 080 Ol

l6

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

Znak a lehota

uloženia:

17 --03- 2014

Do!lo:

l Vyb ml e:

Pr nohy:

Evidancnéčíslo došlej pošty:

1~q?J

'Jo14-!
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-

Žiadost' o pr edaj/kúpu/ pozemku*

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a) :
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Dátum narodenia l IČJ : .........
_·__ .. _- .. . . ................... _u........................................ u.......................... u
·
· le' hO po bytu l Sl'dl O spo. l ocnostt. 7..í..u
/1-- ..........
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. ..·
tlva
Ad tesa
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ..'.........._..... ... :. ·
v

e-mailová adresa: ...............
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••• u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílol1e vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod)
Týmto žiadam/žiadajú o pl'edaj/kúpu pozemku*
Pozemok sa nachádza na ulici :... u:;!.((:{ /."L.(q :::: ................................ u............................ :............ u... u...
Katastrálne

úz~mie: ........ ,,.. ((";t!:.(.·'(7..i,{?;. ..Z4:;.·u...... u.......................... u............ u.......~ ....... uu .................... .

ČíslO parcely: .....~!i./i. ..
u.. u.:-t:..li..i.'2.//{.,,;,u••••••uoouoou .. uu•••• .. •u••••u••u•• .. ••uu•u•• .. u• .. ••••
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/fÍ!'ŕPt:fl?
~
-.·
.
..... ...... u.u........... u......... u..... u........................ uu ...............................................................

-1.1.!..4....

v

v ·

.............................................................................................................................................................................
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v pJatnom 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 odvolat' iba v prípade
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený.

v Prešove dňa ./I:.z.~.f.~

/ll

.•... .. o." ..••.••. •.•..•...•• .•' .• ..

podpis
Príloha:
kópia LV
graJické znázornenie umiestnen ia pozemku
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy
....",...........";....

__

-~. ~.......

---'"·*'·(~-nelw.sti.~ce sa prešk1tn ite)
' ' ·• .w .. ,,

F - MsÚ/SP- 52/1/1

navrhovateľa

-·~· .

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 saj edná o pozemok, na ktorý nie je iný prístup iba z ulice Jelenia
a to cez parcelu v mojom vlastníctve p. č. 1541111,
-v prípade p. č. 15411/2 sa jedná o pozemok, ktorý je reálne nevyužiteľný inými osobami
okrem mňa t.j. reálne dokážem predmetllŕ,Ý 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:q.á 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. 15411/1) viac ako 30 rokov ako záhradku a to na základe súhlasu
predchádzajúceho vlastníka predmetnej parcely č. 15411/2,
Na základe vyššie uvedeného navrhujem určiť cenu pozemku p.

V Prešove,

dňa

{•.

1541112 na 6 EUR za m2.

17.3.2014
!1

. .. -·~ ,, ~~·~ ..... ·-....

č.

Emília Spišiaková

MESTO PREŠOV

Sekci~ 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:

M/4932,4935,
4858, 4859,4860/2014
27.03.2014

Vybavuje /linka

B/6834/2014

Prešov:

Ing. arch. Vladimír Krištof
oo 230
vladimir.kristof@presov.sk

25.04.2014

g 051/31

Ev . č.50494/2014

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 215m 2 , KNC 15422/3 o výmere 342m 2 , 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 Územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú
na ploche funkčne určenej 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

MESTO P REŠOV MestskÝ úrad

SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU AURBANISTI!('(

GJ

080 01 Prešov

'

.

Ing. Jarián Harčarík
·
riaditel'
,
Sekcie stave ného úradu a urbanistiky

Mestský úrad v Prešove 1Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51)3100111 l Fax: +421 (51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk
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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 :
11:27:04

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3415
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné
154111
15412

číslo

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny

Výmera v m2 Druh pozemku
360 Záhrady
54 Zastavané plochy a
nádvoria

4
17

vzťah

Druh ch.n.

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

Druh ch.n .

Umiest. stavby

9067 15412
19 rekreacna chata
Legenda:
Druh stavby:
19 - Budova pre šport a rekreačné účely
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTN{C/ A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastn í k právneho vzt'ahu :

Vlastník

1 SPISIAKOVA EMILIA R.TRENCANOVA,ui.Levocska 69
Dátum narodenia:
09.10.1947
Titul nadobudnutia

1l 1

DAR.ZMLUVA V 70312002

Tituly nadobudnutia L V:
Z 405912001-Potvrdenie o urceni sc.522101.

ČASŤ C: ŤARCHY
Por. č .:
PRAVO DOZIVOTNEHO UZIVANIA JEDNEJ POLOVICE CHATY CS 9067 PRE SPISIAKA STEFANA /27.11.19331-V
703/2002 ;
Z 642712013- vecné bremeno podl'a zák. č. 4011964Zb. O.z. a zák. č . 25112012 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 púdl'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

Iné údaje :
Bez zápisu.

Poznámka:

Informatívny výpis

1/2

Aktualizácia katastrálneho poftálu :

29.05.2014

Zápis

č.

5/2015 z vyhodnotenia ponúk

Priamy predaj
Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č . 20

Mesto Prešov

Strana
1/ 1

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing . Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Do1há
vyhodnotila

dňa

18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:

- parc. č. KNE 1143/4 o výmere 278m 2 , orná pôda, LV

č.

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia,

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ uznesením z 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č. 20 vyhláseného na úradnej tabuli
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: minimálne za cenu 4 950 € s podmienkou
zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t. j.
minimálne 808,42 € .
Záujemca: Emília Spišiaková,

Levočská

69, 080 Ol Prešov

Ponúknutá cena: 4 950 € + nájom za dva roky spätne 808, 42 €
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 Emílie Spišiakovej,
Levočská 69, 080 Ol Prešov vo výške 4 950 € + nájom za dva roky spätne
808, 42 €, t.j. celková cena 5 758,42 €.
Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ah1ers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
Prešov 18. 5. 2015
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Vydanie:

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana
18146

Mesto Prešov .

P.

č.

14 (Ing. Adam)

Al Mesto Prešov predáva:
pozemok parc. č. KNE 1143130, orná pôda o výmere 186m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1540712, záhrada o výmere 186m2, bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia,
Eduardovi Strmiskovi, Tomášikova 10, 080 Ol Prešov.
BI Účel majetkového prevodu:
Predaj pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami a stavbou v spoluvlastníctve
zároveň slúži ako prístup k ním užívaným pozemkom a k stavbe záhradnej chaty.

žiadateľa,

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 21 , boli zo strany OSMM
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 5. 2015 stanovená komisia vyhodnotila
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Eduardom
Strmiskom, Tomášikova 10, 080 Ol Prešov.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

2. 6. 2014:

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 Cena:
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 1812015 zo dňa 7. 4. 2014 vypracovaného znaleckou
organizáciou SEIPA s. r. o., Baštová 38, 080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je
stanovená nasledovne:
všeobecná hodnota pozemku vo výške 3 310 €. Jednotková cena je 17,80 €/m2 ,
nájom za dva roky vo výške 540,88 €. Jednotková cena je l ,45 €1m2 ročne.
Záujemca ponúkol za odkúpenie pozemku cenu vo výške 3 31 O €, t. j. 17,80 €1m 2 a náhradu za
2
užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 540,88 €, t.j. l ,45 €1m ročne .
GI Prílohy:
Žiadosť p. Strmisku zo dňa 14. 3. 2014
Stanovisko JUDr. Karin Bilej zo dňa 10. 3. 2014
Stanovisko Mgr. Sylvie Hora Glatzovej zo dňa 14. 3. 2014
Stanovisko OHAMaÚP
Kópia mapy z GIS v súbore "E"
Kópia mapy z GIS v súbore "C"
LV č. 3414
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 612015
Návrh na uznesenie:
Predaj pozemku parc. č. KNE 1143130, orná pôda o výmere 186m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
2
vsúbore "C " zodpovedápozemokparc. č. KNC 1540712, záhrada o výmere 186m , bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ulica Jelenia, priamym predajom,
Eduardovi Strmiskovi, Tomášikova l O, 080 Ol Prešov
-za cenu 3 310 € (17,80 €1m 2) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie
2
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 540,88 €, t.j. l ,45 €1m ročne.
F- MsÚISP-0111211

#

Eduard STRMISKA,

, 080 01 Prešov

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ
Oddelenie mestského majetku
,
Jarková 24

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 preto, že v okolí je všeobecný nedostatok práce a hlavne preto, že matka je
osoba ZŤP (po mozgovej príhode, po odstránení pravej obličky so zhubným
nádorom, s vysokým krvným tlakom, s diabetom a s niekoľkými 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 zaplatiť 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
postihnutí, že som na ňu mal predkupné právo. Potom som dňa 05. 02. 2008 podal
u Vás Žiadosť o odpredaj predmetného pozemku, pričom vo Vašej odpovedi zo dňa
25. 02. 2008 bol prísl'ub budeme pqkračovať vo '!Y_bavovaní Vaše· žiadostí.
0 'ŕfSTeaKtl Váš ouäerrieu1iorrnovať. Informácia však nepnsla, ale až Vaša Výzva
04. 02. 2014, čo celé považujem za n~. ~orektné .

io

S pozdravom

" ·

_, ._, 066 Ol Humenné

JUDr. Karin Bilá,

,
ČESTNÉ PREHLÁSENIE
Dolepodpísaná JUDr. Karin Bilá,
, 066 Ol Humenné, r.č.:
, nar.
v Prešove som podielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu 1Ä k týmto
nehnutel'nostiam nachádzajúcich sa v katastrálnom území Prešov, miestna časť Cemjata, zapísaných
na LV. č .: 3414:
- pozemok registra C KN parc. č. 15406 o výmere 35m2, druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria
-pozemok registra C KN parc.
nádvoria
- stavba,

rekreačná

č.

chata so sú p.

15407/1 o výmere 382m2, druh pozemku: zastavené plochy a

č. l 079

postavenej na parc . registra C KN

č.

15406.

Na základe vyššie uvedeného a na základe výzvy Mestského úradu Prešov zo di'la 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 186 m2 Vám
oznamujem, že nemám záujem odkupovať predmetnú parcelu od Mesta Prešov.
Zároveň

Vám čestne prehlasujem, že ako podielový spoluvlastník vyss1e uvedených
nehnuteľností bez akýchkol'vek výhrad súhlasím, aby v jednaní o odkupovanie predmetnej
parcely re2istra E KN č. 1143/30, ktorému zodpovedá pozemok re2istra C KN č. 15407/2, orná
pôda o výmere 186 m2, vystupoval vo veľkosti môjho spoluvlastníckeho podielu V. k ponúkanej
nehnutel'nosti pán Eduard Strmiska, nar. _
-• trvale bytom
_·, 080 Ol
Prešov, ktorý je Yí spoluvlastníkom nehnutel'ností a nadobúdol ich resp. ich odkúpil od Mesta
Prešov do svojho výlučného vlastníctva.

v Humennom, dňa 10.03.2014

JUij':"Karin B i l á

.Mgr. Sylvia Hora Glatzová, ·

.,

·-- -~
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~ ·- -.'
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~~il.!f.§'!~ ttrt~~?Y.. ~J.~.t~~- qrad v Prešove l
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_j_n.eglett. značka: ·

\ Cís!o spisu:
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Zr.ak a lehota
ul ohÍÍlla:

18 -03., 2014
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, 08001, Prešov

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ
Oddelenie mestského majetku
Jarková 24

'

:

l

j Prn a:w:

lEvidenčné ~lo

Jvybavuje:
došlej pošty:

080 01 PF?EŠOV

ť0.t7/ J-J/7
l

Váš list č.M/4009/2013, zo 04.02.2014

Prešov 1.4.03.2014.

Vec: Majetkovoprávne usporiadanie užfvaných nehnuterností- odpoveď na výzvu.

Horeuvedená, dolepodpísaná Vám oznamujem, že rozhodnutie
v tejto veci ponechávam na mojom bratrancovi Eduardovi Strmiskovi,
trvale bytom
., 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

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

Váš list číslo l zo

dňa:

M/4 932,4935 ,
4858, 4859 ,4860/2 014
27.03.2014

Naše

čís lo:

Vybav uje / linka

B/68 34/2014
E v. č . 504 9 4 /2014

Ing. arch. Vladim ir Krištof
051/31 oo 230
vl adimir. kristof@oresov.sk

Prešov:

25.04.201 4

~

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 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 žiadatel'm i.
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. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko.
1. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú
na ploche funkčne určenej pre 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 žiadatel'mi.

S pozdravom

~1illJES~lf@ PREŠOV
Mestský úrad

SEKCIASTAVEBNÉHOÚRADU AURBANiSTIKY
080 01 Prešov
@

. "j

arián Harčarík
riaditel'
~ ek cie stave ~ého (1radu a urban!dlky
Ing.

M estský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +42 1(51 )31001 11 l Fax: +421 (51 )77336 65 l E-mail: mesto.radn ica@presov.; k l wv..w.presov. sk
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATA~TRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Prešov
Obec: PREŠOV
Kata strálne územie: Prešov

Dátum vyhotoven ia 30.05.2014
Čas vyhotoveni a
13 :52:29

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA c. 3414
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parceln é

čís lo

Vým era v m2 Druh pozemku

15406

Spôsob využ. p. Umiesi. pozemku Právny

35 Zastavané plochy a
nádvoria
382 Záhrady

154071

vzťah

Druh ch.n .

17
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 umie stne ný v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné

číslo

na parcele

číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

Umíest. stavby

1079 15406
19 rekreacna chata
Legenda:
Druh stavby:
19- Budova pre šport a rekreačné účely
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

ČASŤ B: VLASTN/Ct 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 Bilá Karin r. Glatzová, JUDr., Liesková 21, Humenné, PSČ 066 01, SR
Dátum narodenia:
14.02.1973
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu :

R-237/13 -Zmena priezviska, trvalého bydliska a doplnenie ident.údajov
Vlastník

2l 4

2 STRMISKA EDUARD ui.Tomasíkova 10
Dátum narodenia:
16.08.1982
Titul nadobudn u tia
Účastník právneho vzťahu :

Kupna zmluva V 2807/2000.
Vlastník

3 Hora Glatzová Sylvia r. Glatzová, Terchovská 32, Prešov, PSČ 080 01,
SR
Dátum narodenia :
14.11.1975
Titul nadobudn u tia

1l 4

1l 4

R-1 0113 -Zmena priezviska a trvalého bydliska

Tituly nadobudnvtia L V:

KUPNA ZMLUVA V 2876/94.

éA S 1 C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:

Informatívny výpis

1/2

Aktualizácia katastrálneho portálu:

29.05.2014

Zápis č. 6/2015 z vyhodnotenia ponúk

1:;1

Priamy predaj
Uznesen ie z 3. zasadnuti a Mestského zastupitel'stva mesta Prešov
č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 , bod č. 21

Mesto Prešov

Strana
Ll l

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
vyhodnotila

dňa

18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:

- parc. č. KNE 1143/30 o výmere 186m 2 , orná pôda, LV

č.

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia,

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ uz nesením z 3. zasadnutia Mestského
zastupitel'stva mesta Prešov č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č. 21 vyhláseného na úradnej tabuli
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podl'a znaleckého posudku: minimálne za cenu 3 310 € s podmienkou
zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t. j.
minimálne 540,88 €.
Záujemca: Eduard Strmiska, Tomášikova 10, 080 Ol Prešov
Ponúknutá cena: 3 310 € +nájom za dva roky spätne 540,88 €
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, komisi a odporúča akceptovať ponuku záujemcu Eduarda Strmisku
Tomášikova 10, 080 Ol Prešov vo výške 3 310 € +nájom za dva roky spätne
540,88 €, t. j. celková cena 3 850,88 €.
Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová

Prešov 18. 5. 2015
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15 (Ing. Adam)

Al Mesto Prešov predáva:
pozemok parc. č. KNE 1143/7, orná pôda o výmere 264 m 2 , LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15427/3, záhrada o výmere 264m 2 , bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia,

Milanovi Škapurovi a manž. Márii Škapurovej, Jelenia 22, 080 Ol Prešov.
BI Účel majetkového prevodu:
Predaj pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami a stavbou vo vlastníctve
zároveň slúži ako prístup k ním užívaným pozemkom a k stavbe záhradnej chaty.

žiadateľov,

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 17, boli zo strany OSMM
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 5. 2015 stanovená komisia vyhodnotila
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Milanom
Škapurom a manž. Máriou Škapurovou, Jelenia 22, 080 Ol Prešov.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

25. 4. 2014:

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 Cena:
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 1512015 zo dňa 7. 4. 2014 vypracovaného znaleckou
organizáciou SEIPA s. r. o., Baštová 38, 080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je
stanovená nasledovne:
všeobecná hodnota pozemku vo výške 4 700 €. Jednotková cena je 17,80 €1m2 ,
nájom za dva roky vo výške 767,72 €. Jednotková cena je 1,45 €/m2 ročne.
Záujemca ponúkol za odkúpenie pozemku cenu vo výške 4 700 €, t.j. 17,80 €/m2 (so splátkovaním
celkovej ceny podľa zápisu č. 2 z vyhodnotenia ponúk) a náhradu za užívanie dotknutého pozemku za
obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 767,72 €, t.j. 1,45 €/m2 ročne. Pri akceptácii návrhu žiadateľov
navrhujeme odsúhlasiť podanie návrhu na vklad do evidencie katastra nehnuteľností zo strany mesta
Prešov až po vyplatení celkovej ceny.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 10. 3. 2014

Stanovisko OHAMaÚP
Kópia mapy z GIS v súbore "E"
Kópia mapy z GIS v súbore "C"
LV č. 3419
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 2/2015

Návrh na uznesenie:
Predaj pozemku parc. č. KNE 114317, orná pôda o výmere 264m 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
F- MsÚISP-01/12/1

':;;l
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v súbore " C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1542713, záhrada o výmere 264m2, bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia, priamym predajom,
Milanovi Škapurovi a manž. Márii Škapurovej, Jelenia 22, 080 Ol Prešov
- za cenu vo výške 4 700 €, t. j. 17,80 €1m 2 za odkúpenie pozemku (so splátkovaním celkovej ceny
podľa zápisu č. 2 z vyhodnotenia ponúk) a 767,72 € ako náhradu za užívanie dotknutého pozemku za
obdobie dvoch rokov spätne (nájom), t.j. 1,45 €1m 2 ročne s tým, že podanie návrhu na zápis do
evidencie katastra nehnuteľností zo strany mesta Prešov bude podané až po vyplatení celkovej ceny.

F- MsÚ/SP-01112/ 1

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

MESTO PRf.ŠOV Mestský úrad v Prešove\ 6

Čfslo ~plsu:

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

\ Registr. značl{a:
znal< a lehota
uloženia:

'

1 o -o3~ 201!t

Oo~lo:

\ Vybavuje:

Prflohy:
E~idenčné čfslo došlej pošty:

ff VJG i 7-? l~

;-_l

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku*

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a):

.....

Meno,

priezvisko/ob~hodný názov: .7 ///{tľ/t4 ....:P./.:IJ:.ľ..ť..f3.8:.....~....f.1.1.~••J::.?.::'i.!Í!:..~./!!l.(:{'//)....··-··· .··-·-····· ____...........................................

Dátum narodenia l ICO: -···""_...._ ____ •..••.~-··-·-·~ziZT"
Adresa trvalého pobytU l sidlo spoločnosti: •..ť./3E.fL ~---J..·~---,_-------····-······--···--~-·--·········-·······
črslo telefónneho kontaktu žiadateľa: •••••. _.;............;.._,~··-=,............... .

..

e-mailová adresa: ...... ~....................................................................
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prHohe 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*
··
k sa· nach'd
~L~
a za. na· u1·lC ·.
I· •••• :!."....................................................................................................................
.
Pozemo

J/žL;E/!/1/l
Katastrálne územie: ..... f.fi.fi...--f..Q. ..t;/Z
.. ...........................................................................................................
Číslo parcely: ..•!S.ft:!./!.. ...•...1.1.!z;..:J.. ...l ..............:............-......................................................,..................
Účel žiadosti: ....!2.{!../)!.l:..lf?..?..!./.~......f!..E.ľ.ť..ť_(/!..f?:f.!.Jf:.. ............................................................
...................·-···············~·······-····--····-·-········-··-·····················"··························-··-············--·...········-·····v zmysle zákona č. 42812002 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 tejtó žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybávenia 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

v

t/J. SLf!lit

V Presove dna ..................... .

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

* ( nehodiace sa preškrtnite)

···'····························;······
podpis navthovateľa

MESTO PREŠOV

.,
Sekciastavebného úradu a urbanistiky
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania

Mestský úrad v Prešove
Sekcia majetková a ekonomická
Oddelenie mests~ého majetku
Jarková 24
080 01 Prešov

Váš list čfslo l zo dňa :

M/4932,4935,
4858, 4859,4860/2D14
27.D3.2D14 """'x '

V ybavuje /linka

Naše čfslo :

Prešov:

B/6834/2D14

Ing. arch. Vladimfr Krištof

Ev . č. 5D494/2D14

'l!i' D51/31 DD 230

25.D4.2D14

vladim ir.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 278m 2 ,
2
KNC 15404/2 ·a vymere 215m 2, KNC 15422/3 o výmere 342m , KNC 15433/2 o výmere 241
2
2
m , KNC .15427/3 o výmere 264 m 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 Určenej 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 žiadatel'mi.
S pozdravom

MJESTO PRlEŠ ~V

MestskÝ úrad
SEKCIA STAVEBNÉHOÚRADU AURBA~STIKY
080 O1 Pre šov
@

J

i

Ing. rJ\arián Harčarík
. !riaditel'
S -ke;ie :; täveb'~ ého úraci u a urbanistiky

#

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail:

.

mesto. radn lca@presov.~k 1www.pre sov.sk
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres : Prešov
Obec: PREŠOV
Ka tas trá ln e územie : Prešov

Dátum vyhotove nia 29.05.2014

Č as vyhotovenia:

14:31:39

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA c. 3419
ČASŤ A. MA JETKOVÁ PODSTA TA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Pa rc eln é č ís lo

Spôsob využ. p. Umiesi. pozemku Právny

Výmera v m2 Druh pozemku

154271
15428

4

340 Záh r ady
70 Zastavané plochy a
nádvoria

vz ťah

Dr uh ch.n.

1

15

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označen á súpisným č íslo m
4 - Pozemok prevažne v zasta vanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenin a, ovocie,
okrasná nízka a vysoká z e leň a in é p oľnoho spo dá rske plodiny
Umiestnenie pozemku:
1 - Poz emok je um iestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné

číslo

n a parcele

číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

9069 15428
10 rodinný dom
Legenda:
Druh stavby:
1o - Rodi nný d om
Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba pos tava ná na ze mskom povrchu

ČASŤ B.· VLA STNÍCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Ú ča stník právneho vzťa hu :

Vlastník

1 Škapura Milan a Mária r. Geciová, Prostejovská 1, Prešov, SR
Dátum narodenia :
08 .01.1951
Dátum narodenia:
Titul nadobudnutia
Titu l nadobudnutia
Titul nadobudnutia

1l 1
13.08.1951

Z 450312004-Potvrdenie o určení sč.DK 51719069104
Kúpna zmluva V 190612005
Z 74212007-Rozhodnutie Mesta Prešov č.pl200615064 o zmene v užívani stavby

ČAS Ť C: ŤA RCH Y
Bez zápisu .

Iné údaje :
B ez zápisu.

Poznámka :
J

Informatívny výpis

1/1

Aktualizá cia katastráln eho portálu :

28.05.2014

g

Zápis

č.

2/2015 z vyhodnotenia ponúk

Priamy predaj
Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského za stupiteľstva mesta Prešov
č. 27/2015 zo dila 26. l. 2015, bod č. 17
Mesto Prešov
Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
vyhodnotila
parc.

č.

dňa

Strana
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18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:

KNE 1143/7 o výmere 264m 2 , orná pôda, LV

č.

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia,

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ uznesením z 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva mesta Prešov č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 , bod č . 17 vyhláseného na úradnej tabuli
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v diloch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku : minimálne za cenu 4 700 € s podmienkou
zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t. j.
minimálne 767,72 €.
Záujemca: Milan Škapura a Mária Škapurová, Jelenia 22, 080 Ol Prešov
Ponúknutá cena: 4 700 € +nájom za dva roky spätne 767,72 €
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 Milan Škapura a
Márie Škapurovej, Jelenia 22, 080 Ol Prešov vo výške 4 700 € + nájom za
dva roky spätne 767,72 €, t.j. celková cena 5 467,72 €.
Záujemca žiada uhrádzať uvedenú čiastku nasledovne:
3 000 € zaplatí v hotovosti a čiastku 2 467,72 uhradí splátkovým kalendárom
za 24 mesiacov.
Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová

Ing. ľvíart.a Doihá
Prešov 18. 5. 2015
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P.

č.

16 (Ing. Adam)

Al Mesto Prešov predáva:
pozemok parc. č. KNE 1143/5, orná pôda o výmere 259m 2, 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,
Anne Timkovej, Pavlovičovo námestie 16, 080 Ol Prešov.

BI Účel majetkového prevodu:
Predaj pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami a stavbou vo vlastníctve
zároveň slúži ako prístup k jej pozemkom a k stavbe záhradnej chaty.

žiadateľky,

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 bod č. 22, boli zo strany OSMM
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 18. 5. 2015 stanovená komisia vyhodnotila
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Annou
Timkovou, Pavlovičovo námestie 16, 080 Ol Prešov.

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

2. 6. 2014:

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 Cena:
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 13/2015 zo dňa 7. 4. 2014 vypracovaného znaleckou
organizáciou SEIPA s. r. o., Baštová 38, 080 Ol , Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je
stanovená nasledovne:
všeobecná hodnota pozemku vo výške 4 610 €. Jednotková cena je 17,80 €/m2 ,
nájom za dva roky vo výške 753,18 €. Jednotková cena je 1,45 €/m2 ročne.
Záujemca ponúkol za odkúpenie pozemku cenu vo výške 4 61 O €, t. j. 17,80 €/m2 a náhradu za
užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 753 ,18 €, t. j. 1,45 €/m2 ročne .
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 10. 3. 2014

Doplnenie žiadosti zo dňa 28. 4. 2014
Stanovisko OHAMaÚP
Kópia mapy z GIS v súbore "E"
Kópia mapy z GIS v súbore "C''
LV č. 3416
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 7/2015
Návrh na uznesenie:
Predaj pozemku parc. č. KNE 1143/5, orná pôda o výmere 259m 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému
2
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1541412, záhrada o výmere 259 m , bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia, priamym predajom,
Anne Timkovej, Pavlovičovo námestie 16, 080 OJ Prešov
- za cenu 4 61 O € (17,80 €1m 2) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie
2
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 753,18 €, t.j. 1,45 €1m ročne.
F- MsÚ/SP-0111211

Anna

T i m k o v á

080 Ol

P R E

S

OV

V Prešova, dňa 10.3.2014

(

M. E S T O P R E Š O V
Mestský úrad
Sekc:ia majetková a ekonomi-ckť
Odď. mest s kého maje-tku
080 01

Vaše

čislo, :M4009/2013

P R E Š OV

Ing J:.ADAM/3100212

Zo dna 04.02.2014.

Ve::c:: Maje-tk. právne: usopori ad. nehnutellilos;tí
VašÍII!-· h:oreuve:dený!ll l~stom ži~d .ate: o r:rajetkopráv2-e usporiadanie.
pozemkoveJ· parcely č .KNE. 1143/5 poda vo vymere 25 9 m_ poz. parc·e.ly
č.KNC 154l4/2 na CEMJATE, Jelen±a ul. č: 1600.
Uvedený po.~emok 25::9 ~ s;p~lu· a: pare.-~5:411. 57 m2 zast.av~ne_j
p~ochy a nádvor.:ra a 370
m. c.e:-Jiko:-v e s;me uzf.val1- spolu s. manze,lom
ďo: júla 2001." ke:dy7 manžel 13:.7. 2001L zomrel. Celkove je pozemok
v; užívaní dioteraz 55 rokov.
Kúpili sme ho· od obce: Malý Šariš,, kto:rej patril. !}:ed manžel
zomreľ, odvtedy som u-ž'fvat.eľom: iba ja sama.
2
V minulosti sme: nemohli o:ďkúpi.ť aj uvedených 259 rnt , lebo
me.s tcr ne,bo;la; wl.ast.mkom. a ani dhes nie:· je. Nasledne po obci Malý
Šariš bo-li užívateľom Škols,ké lesy Cemjat.a""
Od

uv.:e~ďených užívateľov

t . o neboJ.o ma:žné odkúpiť a mesto; nekonalo:.

Pri mojom as:obnom jednaní v uve:denej_ z:áležit.os:ti na MSÚ
dna lľ. 2' .2014 S.' p. AdaniiOIIll m:a informáciu c2ny V! prípade usporiadania pre:dme,t néh.o po'2~emku _vo výmere 259 m kúpo:u,, mi bola udaná
cena cca 25 Eur z.a m "' t •.J.• ceJlko,m 6.4 75 Eur •.
S tým. ja nemôžem, súhlasiť,; pnetože: je to cena nereálna.
a nie; jer t.am. plyn" v;oda a ani kanali.záeia. Okrem t .oho prístupová
c·esta je_ v ú.plne d!ezolatn:om stave.
v

Nie:: ja s~om vinná za t .o.", Že' me:sto; nekonalo- doteraz a v cenách,
ktoré zodpovedali obdobil:lL, kedy: bol pozemok nado.b udnutý.
Ž-ijem z dôchodku; a vz.hľaďom na to, ·že uplynui.o. už viac
ako 6!®:' ro:kov a ceny; bo1t úplne:: in.é ako teraz, žiadam uvedenú
z.ále:žl to:s-e ri.eši'ť BEZPLATNE - VYDRŽ,ANÍM.
S Qozdrawom
-; •

.

.

-· :"'

Anna

080 Ol Prešov

TIMKOVÁ,

V Prešove 28.4.2014

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove

Znak a lehota

z. 8 -04- 2014

Došlo:
Prno hy:

Evldenenl! Cfslo došiel pošty:

MESTO PREŠOV

O

~ -Regislr. značka:

Číslo spisu:

1]

11

,

uloženia:

Sekcia majetková a ekonomická

l Vybavuje: l
Jel_ tJIJJj oťv/f

l
Vaše číslo: M/4857 /2014

lng.J.Adam/3100212

Mestský úrad

Odd.mestského majetku
080 Ol Prešov

zo dňa 28.3.2014

Vec: Majetkovoprávne usporiadanie užívanej nehnuternosti
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 259m2, ktorá je umiestnená na Ulici Jelenej v miestnej časti Cemjata .
Opakujem,

že predmetný pozemok užívam cca 55 rokov, teda mám záujem o jeho získanie do

vlastníctva, avšak za cenu, ktorá zodpovedná reálnemu stavu, čo posudok znalca- ako uvádzate vo Vašom liste
--podra 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 zohradnil 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 stojí na predmetnom pozemku, čo ďalš(m významným spôsobom znižuje jeho cenu pri
exitujúcej výmere 259m2.
Počas

doby užívania pozemku /opakujem 55 rokov/ sa opakovane menili vlastníci pozemkov, od

žiadneho sa pozemok získať nedal
ukončení

/čo

som uviedla v predchádzajúcom liste/, až kým ,ako uvádzate,

po

ROEP -u v k.ú Prešov, ho získalo mesto Prešov. Mám za to, že existovala minimálne morálna

povinnosť mesta informovať užívateľov 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 štvorcový.

Zárov~ň žiadam ,Kol!llsil..! Pf;~~..9J.SI?-OO ~V..~sn~- ,s !nfj~tkCl_t:Q , ~g~~i!- AbY_, ro~s.to nep.oža,.dov.alo .úhr4!dLt
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

.
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MESTO PREŠOV
#

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Oddelenie hlavného architekta a úzenJného plánovania

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

Váš list čl sla l zo dňa :

M/4932,4935,
4858, 4859,4860/2014
27.03.2014

Naše číslo :

Vybavuje /linka

8/6834/2014

Ing. arch . Vladimír Krištof
oo 230
vladimir.kristof@presov.sk

Prešov:

25.04.2014

'f!S 051/31

Ev.č.50494/2014

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 ó výmere 215m 2 , KNC 15422/3 o výmere 342m 2 , KNC 15433/2 o výmere 241
m2 , KNC 15427/3 o výmere 264 m 2 na ul. Jelenej v k. Ú; Prešov, mrestna 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, óds. 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 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

MESTO PREŠ OV
Mestský úrad

SEKCIA STAVEBNéHO ÚRADU AURBANISTIKY
080 01 Prešov

GJ

Ing. ~arián Harčatík
·
riaditel'
,
Sekcie stave ného úradu a urbanistiky
l

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov,sk l www.presov.sk
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Prešov
Obec: PREŠOV
Katastrálne úz emi e: Prešov

Dátum vyhotovenia 30.05.2014
čas vyhotovenia:

13:12:38

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA c. 3416
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODS TATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parc eln é

číslo

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch .n.

Vým era v m2 Druh pozemku

15413

17

57 Zastavané plochy a
nádvoria
370 Záhrady

154141

1

4

Legenda:
Spôsob využívania pozemku.
4 -Pozemok prevažne v za stavanom území obce alebo v záhradkárskej os ade, na ktorom sa p estuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny
17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez ozna če n ia súpisným číslom
Umiestnenie pozemku:
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
Súpisné

číslo

na parcele

1600 15413
Legenda:
Druh stavby:
19- Budova pre šport a

číslo

Druh stavby Popis stavby

Druh ch.n.

Umiest. stavby

1

19 zahr.chatka

re k reač né účely

Kód umiestn enia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

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

Účastník právneh o vzťahu :

Vlastník

1 Timko Ján a Anna Timková r. Liptaková
Dátum narodenia:
05.09.1925
Titul nadobudnutia

1l 1

Dátum narodenia:

14.07.1934

POTVRDENIE O CS 469/2001-Z 3354/2001

ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje :

Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

Informatívny výpis

1/1

Aktualizácia katastrálneho portálu :

29.05.2014

s

č.

Zápis

7/2015 z vyhodnotenia ponúk

Priamy predaj
Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov
č . 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č. 22

Mesto Prešov

Strana
ll l

Komisia v zložení: Mgr. Stani slav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing . Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová
Ing. Marta Dolhá
vyhodnotila
parc.

č.

dňa

18. 5. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku:

KNE 1143/5 o výmere 259m 2 , orná pôda, LV

č.

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jelenia,

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ uznesením z 3. zasadnutia Mestského
zastupitel'stva mesta Prešov č. 27/2015 zo dr1a 26. l. 2015, bod č. 22 vyhláseného na úradnej tabuli
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 16. 4. 2015 až 4. 5. 2015.
Minimálna cena stanovená podl'a znaleckého posudku: minimálne za cenu 4 610 € s podmienkou
zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t. j.
minimálne 753,18 €.
Záujemca: Anna Timková,

Pavlovičovo

námestie 16, 080 Ol Prešov

Ponúknutá cena: 4 610 € + nájom za dva roky spätne 753,18 €
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 Anny Timkovej
Pavlovičovo námestie 16, 080 Ol Prešo vo výške 4 610 € +nájom za dva
roky spätne 753,18 €, t. j. celková cena 5 363,18 €.
Mgr. Stanislav Ferenc
MUDr. Ján Ahlers
Ing. Štefan Hermanovský
Ing. Ľudovít Malaga
Ing. Juraj Basala
JUDr. Ľudmila Vargová

Ing, ~\rfflrt:fl Do.lhá
Prešov 18. 5. 2015
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Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Mesto Prešov

P.

č.

Vydanie:
Strana
22146

17 (Lichvárová)

Al Mesto Prešov má zámer predaja:
pozemku parc. č. KNC 9593/75, zastavaná plocha o výmere 40m 2 , vytvoreného GP č. 4712014
zo dňa 21. 3. 2014, vyhotoveného Progres CAD Engineering, s. r. o., Masarykova 16,
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9593166, zastavaná plocha, LV č . 6492, k. ú.
Prešov, lokalita Ul. Tehelná.

BI Účel majetkového prevodu:
Výstavba spevnenej komunikácie k jestvujúcej prevádzke: Mesto Prešov - Elektrická stanica Prešov
l. V súčasnosti žiadateľ prevádza rekonštrukciu predmetnej elektrickej stanice, a preto plánuje
vytvoriť z provizórnej komunikácie spevnenú.
Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
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. 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 územného plánovania a urbanizmu zo

dňa

13. 5. 2015:

(V prílohe.)
El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. 5. 2015:
VMČ č. l súhlasí s odpredajom mestského pozemku parc. č. KNC 9593/75 o výmere cca 40 m 2

s podmienkou, že nebude obmedzený prístup ku garážam.

FI Cena:
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.
Navrhovaná žiadateľom:
2 290 €, t.j . 57,25 €1m2 v zmysle znaleckého posudku č. 14112014 vypracovaného Ing. Pavlom
Maťufkom, Ružová 17, 080 Ol Prešov zo dňa 16. 7. 2014.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 24. 3. 2015
GP č. 4712014
Kópia mapy z GIS
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 13. 5. 2015

Návrh na uznesenie:
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9593, zastavaná plocha o výmere 40m2, vytvoreného GP
č. 4712014 zo dňa 21. 3. 2014, vyhotoveného Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova
16, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9593/66, zastavaná plocha, LV č. 6492,
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tehelná, spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku zadaného mestom Prešov.
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Mesto Prešov - Mestský úrad
Odbor m estského maj etku
Hlavná 73
080 68 Prešov

24.D3.2C·15

Ve9: Mesto Prešov - Elektri cká stan ic a Prešov l - príst u pová
cesta -ž iadosť o odkúp en ie časti pozemku

Vážené dámy, váže ní páni ,

c

l

Týmto by si Vás spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s . ( ďa l ej len
"VSD, a.s." ) dovolila požiadať o uzatvorenie Kúpnej zmluvy na novovytvo ren ý
- pozemok parc. č. KN-C 9593/75 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2
(ďalej len ''kupovaný pozemok" ), ktorý vzniko l z pozemku parc. č. KN-C
. 9593/ 66 vo vý lučnom v! astn íctve Mesta Prešov v katastri nehnutel'nost í
evidovaných v katastrálnom území Prešov na liste vlastníctva č. 6492.
~ Pozemok parc. č .. KN-C 9593/75 bol vytvorený geometrickým plánom č.
- 47/2 014 spoločnosti Progres CAD Eng ineering s.r.o. Prešov (Príl oha č. 1).
_ __. Na kupovanom pozemku sa momentálne nachádza provizórna prístupová
komunikácia pre prístup do elektrickej stanice Prešov l. na Tehelnej ulici (
Psíloha č . 2 ). Nakol'ko prebieha rekonštrukcia celej elektrickej stanice, VSD,
a.s . plánuje vybudovať prístup vo forme spevnenej komunikácie. Pre získanie
stavebného povolen1a je však potrebné preukázat stavebnému úradu v zťah k
pozemku a z tohto dôvodu by VSD, a.s. chcela získať predmetný pozemok do
svojho vlastníctva .
Na kupovaný pozemok bol vyhotovený znalecký posudok č . 14 í / 2014 znalca
Ing . Pavla Maťufku na stanovenie všeobecnej hodnoty ( Príloha č.3 ) , ktorý
Vám zasielam e v pr íloh e.
Pri vyhotovení návrhu zm lu vy použite prosím nasledujúce identifikačné

údaje

spoločnosti VSD , a.s.:

Obchodné meno
So sídlom
Zastúpený

IČO
iC Uf-'H
DIČ
"

Ban kové spojen ie

Východosloven skä
distribučná . a.s.

Ml yns ká 31
042 91 Košice
Slove nská republika

: Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31 , 042 91 Košice
ing. Jaroslav Hrušč , riaditel' divízie Sieťový obchod
Mgr. Miriam Lévayová, vedúca odboru
Manažment vla stníckych vzťahov
36 599 36 1
::5K20220829 97
2022082997
: Citibank Europe plc, pobočka zahra ni čnej banky

T +421 5 5 ól0-2151
F +421 55 61 0-29 75
E info @'·vs ds .sk

I WW\\ vsds.sk
1

raa....

- 1. ~' ·· ·-- .. _l_

pob . zahranične) b ank y
č. ú.: 20 0 848 0001/8 13 0
Spoločnost je zapísaná
v 0b(h0dns-rP reg is tri

OKresnéh o sua u r:.osice i
oddie l Sa, vložka l4ll/ \' .

Zápis v registri: Obch odný register Okresného súdu Košice f, Oddiel: Sa,
Vložka č(slo : 14 í 11'1.

Ié O: 36 599 361

Dié: 2022082997

"
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SK20 220EZ997

, ašLl
.tr!-, zr::luv
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\<omur.~Kc;C.L-

·J se',_::_,-,::;,_ -c~-rs, ss_"

Uvítali by sme, ak by ste nám návrh zmluvy zaslali v elektronickej forme,
zn ačne zjednoduši lo a urýchlilo našu komunikáciu.

'-"· ":.r ,.;-• ·; v~~p~fpade....,._j;::;c::ností
- p;trepy,' d9~plnenia

R Sh:J

3K"ehV,,-.,h ""'-\
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prosím kontaktujte na tel.
tel. čísle 0905 632 469.

čísle

čo by

dokladov alebo akýchkoľvek nejasností nás,
uvedenom v hlavičke listu, resp . na mobilnom

.

Za spoluprácu Vám vop re d ďakujeme.
Prílohy :

podľa

textu

S pozdravom

Mgr. Miriafn Lévayová
vedúca odboru
Manažment vlastníckych vzťahov

Kópia : VSD - úsek Sieťový obchod - MVV

· RWEGROUP

Ing. Vladimír'Országh
špecialista odboru
Manažment vlastníckych vzťahov
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lpr ogr es CAD Engineer ing s.r .o,_______________ __- + - - - - -- ----------f--:-:-- - - , - - - - - -- -- - - -- ------1
Mapovy
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Prešov 5-3/3 4
47/2014
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Masarykova 16
pl<inu
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IČO: 31672655

pLÁN

GEOMETRICKÝ
'"

. • .,. _ ; ...... ,t. ................ -

MUIVI I L VI.<II C

:1

11.~

na odde i enie
.. -' - -

U l UUI It;

V\'\J\11
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21.03.2014

Ing. Jozef Klučior

\
Nove hranice boli

v pr:1~::0 ~znočene

(_m_er_a_č_s~-.y-.-n-óc-_r_t_J-c.-1

1--z-o-zn_o_m_ Dn-_d_r_ob-n-.é.h-o_m_e_r_on-in__ _
12305

Sirodnice bodov oznočenjch cislomi o oslo! né meratské
údaje sú uložené vo vseobecnej dokumentácii
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31.03.2014
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MESTO.PREŠOV
Odbor územného plánovania a stavebného úradu
oddelenie územného plánovania a urbanizmu

.sú Pre:ov
Odbvl ~piÄ ,., majet':t.:
Ma~etkovo-prá\'nt- odde nie
Ing. arci-J Ka,;.o;•
~ 05 1í31C·D~-

k8:z:lna

~--tc'~r

V bavt..j:

' '"

1 v

Msú Prešov
Odbor správy majetku
Majetkovo-právne oddelenie

o,é

ufz

M/5798/2015
T

B/20 15/6470

Ing. arch . Katarína Štefanová
~ 051/3100230

13.5.2015

katarina .stofanova@oresov.sk

'''~f

,.
V ec ~, ,·~- ~ ...... - ~ _
9593/t 5 P.rešov, Sídlisko 111., Tehelná ulica, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 9593/66 k. ú.
Prešov /GP novovytvorený pozemok 9593/75 k.ú. Prešov/ za účelom opravy
prístupovej komunikácie, VSD, a.s.
- ----'_--::s \ka: n o v i s k o------

~"'t:: ..., a. · - cae-r·

Váš list

č i s lo

l zo

dňa

Naše

číslo

,

Vybavuje / linka

Prešov

38/2:1'15 a po Je
.o 'ílé starovisko
Na základe Vašej žiadosti č . M/5798/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko:
1• .:.
·dmetná loka:ita c1 ~ - "' r
~t3 Prešov č. 5/2C. · Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha priemyselná,
~ 0 .1 Ploc..h výrobná a skladovacia. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č.
· 11/2013, platí pre danú plochu regulatív RL 0 .1 Plochy pre priemyselnú výrobu a sklady.
' p- zerrrL: p-=-,..~
" --- , __
s.... vc:-.iia asf;:' V súčas!]ej dobe je západná časť pozemku parc. č . KNC 9593/66 k.ú. Prešov /GP
1 !stupn~'m t novovytvorený pozemok č. 9593/75/ zastavaná asfaltovou komunik.áciou sprístupňujúcou
tet" nové p2 areál VSD, a.s., na Tehelnej. Južne pred vstupným objektom vrátnice sa na časti pozemku
parc. č. 9593/66 k.ú. Prešov nachádzajú betónové panely, po ktorých vedie peší prístup cez
objekt vrátnice do areálu VSD, a.s .
..
....

" ..

i

l

~

. _.._!'-

-

Nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č . KNC 9593/66 k.ú. Prešov /GP
novovytvorený pozemok č. 9593/75 k.ú Prešov/ spoločnosti VSD, a.s., pretože ten je vo
vlastníctve Mesta Prešov, je verejne prístupný a slúži ako miestna komunikácia /dopravná
a pešia/ pre prístup do areálu VSD, a.s., na Tehelnej ulici.
K zámeru plánovanej opravy jestvujúcej asfaltovej komunikácie /situovanej na
pozemkoch parc. č. 9593/67 a 9593/66 k.ú. Prešov/ a prestavby spevnenej plochy pre peší
prístup do areálu VSD , a.s ., pred objektom vrátnice na Tehelnej ulici nemáme námietky. Ku
konkrétnej projektovej dokumentácii zaujme oddelenie územného plánovania a urbanizmu
stanovisko po jej predložení za účelom posúdenia.

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove
ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁHOYANIA ASTAVEBNÉHO ÚRADU
080 01 Prešov
~

Ing. arch. Mária utková
vedúca odboru : emného plánovania
a stavebnéh radu,
hlavný architekt mesta

" --'"""'" ~rl v

Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1Tel. +421(51)31001111 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk

o
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Vydanie:

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana

Mesto Prešov

P.

č.

23146

18 (Mgr. Hnatová)

Al Mesto Prešov má zámer predaja:
časti pozemku parc. č. KNC 1213196, záhrada o výmere cca 51m 2 (presná výmera bude

po vypracovaní GP), LV

č.

známa

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tatranská.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku za účelom scelenia pozemkov, nakoľko

predmetná časť pozemku susedí s pozemkami v jeho vlastníctve.
Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu
v zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 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

14. 7. 2014:

(V prílohe.)
El Stanovisko Výboru mestskej

časti č.

3 zo

dňa

2. 2. 2015:

VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom časti pozemku.

FI Cena:

Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 12. 6. 2014 s prílohami
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 14. 7. 2014

Kópia mapy z GIS
Návrh na uznesenie:
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 1213/96, záhrada o výmere cca 51 m 2 (presná
výmera bude
známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tatranská,
spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.

F- MsÚISP-0111211
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!\ JE ST O P R EŠO \ '
l\lcsts k\ ú r adY Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 Ol

Mes tsk) úrad v Prešo ve
sekc ta majetk o\'{} a ekonomi cká MsÚ
ud dele n iL' llle sh ké ho maj etk u
.l ark U\-a ~- l
080 Ol l' rcš ov

]'/~~,-/! (r....>/ '·l
.

•

l

'

Z i a d alQ.ľ ( idcntiti kač n é údaje žiadatel'a):

·
1\1\Q.:~ ..........
\::J:~),~\,~~\L
\v-0._<\)- ......
.S\.. ...................
L \JI \
Meno. prt·ezvtsko/o
bc hod ny· na.zo v: .. ... .... .................
... ... ........... .... .............................
..
.
, _ . ---.. . .l
Dát utn narodenia l I Č"O : ... .. ..
.?.. ... ~ .. ·-· ····· ·--··
Adre sa trval ého po bytu l s íd lo s pol o č n os ti ·
Č í s l o t e k ťó n nc h o ko ntalpu 7iaclatel'a ··· · ·· · - -- -~ -- - ··· · ·· · · ·· · ·· ···.....~ ... ... ; .... ·.
e-ma ilov<:i ad re sa: .. .. .. ... ... .. ....:) ...
(ak Stt na vrh o\'ate li<t \ iaccr i. uv e ďt e \ pril ohe vvššte uved ené údaj e za vše tk)•c h nawh o vatel'ov ako aj ich
> ZÚJ OI11 1l ) \ Zl ah - nap r :itt mdc tlC I. pudt e io v 1 spol u\ l a~ rní c i . nlat lželi a a pud )
T)•mto žiadam/žiadajú o predaj/ kúpu poze mku *
'

l

Pozemok sa nac hád za na uli c i :...........~... ...\ ..F.\.~

...... ~~~~.....................................................................
Kata strálne územi e· .. ... ... ..t.'~S~.....9.~---··· ············· .................................................................................. .
Čís lo parce ly: ........................\~..~.~..... ~.~ ................................................. ......... ............................. ........... .
·. .
.
·--_:;)_ c: <? i ~: -\'
.-p O~'VI (:.c '--'
oť o
. Q 0 ' • :'Ct'-""Ce(r~
Uce l ztad ostL ......... .... :-:-:-: ... ...... .. .......................... .. ..................................... .... ...... ... ..................................... .
1

.... :.::.~~-~-. ?..(!~9........~~9.~~ ..... Y.(~-~-~-~.?...~........ · ?S;_i.(::?.F.Q~... ..f--~~~~.... ~ .... /~~~~- .. !:?. ~c. /?13~
;cl
V zmysle zákona č . -U8/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti
ud e ľujem svo j s úhlas 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 výs ledok vyl.Ja ve nia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade
preukázaného po r ušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený.

V Prešo ve dií:l

_J,\ '

) ·-

'- v

' '..,.

~

,

·t:·

podpi s navrh o va tel'a
Príloha:
kópia LV
gra fi cké ; názo rnc ni c utnic stnent a puLemk u
kópiu geumctr ického plánu a lebo kópiu ka tasLril ln ej mapy

* ( ncliodia cc sa prc> škrtnit é )

Úrad geodézie, kartografie a l<atastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres : Prešov
Obec: PREŠOV
Katastrálne územie• Prešov

Dátum vyhotovenia 11 .06 .2014
Čas vyhotoven ia
14:38:48

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape
Parcelné

číslo

Výmera v m2 Druh pozemku

12131 96

51

Spôsob využ. p.

Umiest. pozemku Právny vzťah

4

Záhrady

List mapy Druh ch.n .

4313

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 zelel7 a inépoln ohospodárske plodiny
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

LIST VLASTNÍCTVA č. 6492
Por. číslo

Priezvisko, meno (názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlas tn íka

Spoluvlastnícky podiel

1 l 1

1 Mesto Prešov, Hlavná 73 , 08001 Prešov
IČO .·

Informatívny výpis

1/1

Aktualizácia katastrálneho portálu :

06.06.2014

'

V Y K AZ
D ot e raj š i
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MESTO PREŠOV

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania

Msú Prešov
Sekcia majetková a ekonomická
Oddelenie mestského majetku

Váš list

číslo

l zo

d ňa :

M/9755/2014

Naše

číslo :

B/2014/1 0420

Vybavuje l linka

Prešov:

Ing. arch . Katarína Štofanová
~ 051 /3100230

14.7.2014

katarina.stofanova@presov.sk

Vec
Prešov, Nová Dúbrava, Tatranská ulica, odkúpenie pozemku parc.
Prešov, Martin Krajňák
-stanovisko

č.

KNC 1213/96 k.ú.

Na základe Vašej žiadosti č . M/9755/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie
hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko:
Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako obytná plocha
rodinných domov. Pre danú lokalitu platí regulatív RL. 8 .1 VZN mesta Prešov č . 5/2013
v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013.
Pozemok parc. č . KNC 1213/96 k.ú. Prešov sa nachádza medzi pozemkami parc. č .
1213/207 a 1400/43 k.ú . Prešov vo vlastníctve žiadatel'a a tieto pozemky sú využívané ako
záhrada k rodinnému domu na pozemku parc. č . 1213/9 k.ú. Prešov.
Nemáme námietky k odpredaju pozemku parc. č . KNC 1213/96 k.ú. Prešov
žiadatel'ovi. Súčasne odporúčame odpredať pozemky parc. č . KNC 1213/93, 94, 95
a 1213/97-109 k.ú. Prešov, ktoré tvoria súvislý pás šírky cca 3,7 m situovaný medzi
pozemkami v súkromnom vlastníctve a ku ktorým nie je priamy prístup z verejnej
komunikácie . Predmetné pozemky sú využívané a prihradené k jednotlivým pozemkom
prislúchajúcim k rodinným domom na Tatranskej ulici .
'"~:ES '.It'-fi' .li!:ft~~ŠO'w·
Mestský !.irad
SE:<C!.\ STAVEBN~f!O
ÚRADU
AURBANlSTIKY
A
•
t1-~(} Q1/Presov
@

Ing. Marián Ha,1arík
riad itel' Sekcie stavebného
úradu a urbanistiky

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +42 1(51 )31001 11 l Fax : +42 1(51 )7733665 l E-ma il: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk
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Janka Hnatová

Informa č ný systém katastra nehnutel'n ostí (c) ÚGKK SR: údaje z 31 .03.20 14 (nie je na právne účely)

CG GISAM CoraGeo s.r.o
Ortofotoma pa (c) Eurosense s. r.o. 2002 -20 12
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Mierka 1:1500

1;;;;1

Vydanie:

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana

Mesto Prešov

P.

č.

24146

19 (Mgr. Hnatová)

Al Mesto Prešov má zámer predaja:
2
časti pozemku parc. č . KNC 298712, ostatná plocha o výmere 4 m , ktorý bol vytvorený GP
č. 29113 zo dňa 28. l. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol
Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 2987, LV č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul.
Ľubotická.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania
pod existujúcou tarafostanicou vo vlastníctve žiadateľa.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu v zmysle
§ 9a ods.1 písm. c) zákona č. 25812009 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
(V prílohe.)

dňa

21. 10. 2014:

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 2. 2015:
VMČ č . 3 súhlasí s odpredajom časti pozemku.

FI Cena:
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 20. 8. 2014 s prílohami
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 21. 10. 2014
Kópia mapy z GIS

Návrh na uznesenie:
2
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 298712, ostatná plocha o výmere 4 m , ktorý bol
vytvorený GP č. 29/13 zo dňa 28. I. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova
3, 080 OJ Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. 2987, LV č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita
Ul. Ľubotická, spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.

F- MsÚISP-01/1211
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Mesto Prešov
Hlavná 73
080 01 PREŠO V

2898 /VM/ 2014

Vybavuje:

Ing. Vladimíra Matláková

Telefón/ E-mail:

055 610 2470/matlakova_vla dimir a@vsds.sk

Miesto/ Dátum:

Košice / 13 .08.2014

•

•

Vec: "Prešov, ul. Strojnícka- rekonštrukcia VN, výstavba 2x TS a NN"
- žiadosť o prípravu zmluvy
Vážen é dámy a páni ,

v súvislosti so stavbou "Prešov, ul. Strojnícka - rekonštrukcia VN , výstavba 2x
TS a NN" bol o

dňa

16.04.2012 Mestom Prešov vydané stavebn é povolenie

č. 84507/2012 - Čj pre našu spoločnosť ako stavebníka (príloha č. 1) .

V rámci stavby bola na pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov, parc. KN-C č. 2987,
druh pozemku ostatné plochy o výmere 1.041 m2, vedenom na Liste vlastníctva
č. 1192 v kat. úz. Nižná Šebastová, postavená bloková trafostanica.

bola zameraná v zmysle

Gometrického plánu

č.

29/13 zo

vyhotovenom fy Progres CAD Engineering s.r.o. (p ríloha

Zároveň

č.

Trafostanica

dňa

22.01.2013

2).

bolo na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Prešov, parck KN-C č. 2987, druh

pozemku ostatné plochy o výmere 1.041 m2 a prac. KN-C

č.

3169 , druh pozemku

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.527 m2 vedených na Liste vlastníctva

č.

1 i 92 v kat. úz. Nižná Šebastová , postavené nadzemné VN vedenie . Priebeh
vedenia je zakreslený v zmysle Geometrického plánu

č.

vyhotovenom fy Progres CAD Engineering s.r.o. (príloha

Touto cestou si vás dovol'ujeme

požiadať

o zriadení vecného bremena s našou

32/ 13 zo

č.

dňa

22.01.2013

3).

Kontakty

o vyhotovenie kúpnej zmluvy a zmluvy

spoločnosťou

ako kupujúcim oprávneným

z vecného bremena.

T Linka VSD:
0850 123 312
E info@ vsds.sk
I www.vsd s .sk
F +421 55 61 0- 6516
Poruchová linka VSD :
0800 1 23 33 2
Adresa pre písomn ý kontakt:

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena bude uzavretá za
vzťahov

usporiadania

vlastníckych

k pozemkom

a

k následnému

kolaudačného

rozhodnutia v súvislosti s vyššie uvedenou stavbou.

účelom

Vý chod oslove nská
distribu č ná, a .s .
Mlynská 31, 04 2 91 Košice .
Sloven s ká re pu bl ika

vydaniu
Spoločnosť

je zapis aná v Obchodnom

registri Okresn eh o súdu Košice I,
oddiel Sa, v ložka 1 411/V

J(O: 36 599 361 i DI (: 2 D220B2997
IC DPH: SK20220B2997
Bankove spojenie : Citib an k Euro pe plc.
pobočka zahr a nične j

b anky,
ú. : 200B 4 B010B/Bl30
! BAN: SK07 BilO 0000 0020 0848 0108
BJ C: CIT! SK BA
č.

RWEGROUP

Ako podklad k stanoven iu kúpnej ceny a náhrady za zriadenie vecn ého bremena
vám v prílohe zasielame Zn alecký posud ok
a Znal ec ký posudok
Maťufkom ,

Pavlom

V zmluve pro sím e

č.

167/2014 zo

dň a

č.

168/2014 zo

dňa

11.08.2014

11 .08 .201 4, vyhotovené znalcom Ing .

Ružová 17, Prešov.
uv i e sť

nasledovné kontaktné údaje :

Obchodn é meno

Východoslovenská distribučná , a.s.

So sídlom

Mlynská 31, 042 91 Košice

Zastúpený

Ing. Jaros lav

Hru šč, r i aditeľ

divízie

Sieťový

obch od

Mgr. Mi ri am Lévayová, ved úca odboru
Manažment vlastn íckych
IČO

36 599 361

IČ DPH

SK2022082997

DIČ

2022082997

Bankové spojenie

Citibank Europe plc,

v zťah ov

pobočka zahraničnej

banky

IBAN
SK83 8130 0000 0020 0848 0001
BIG
CITI SK BA
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košic e l, Oddiel : Sa, Vložka
č ísl o : - 14 11 IV.

Ďakuj em e za spolup rácu a ostávame s pozdravom
Východos love~:sl<:á di súibučná, a.s.

'\

Kosrce

Mgr. Miria~évayová

Ing. Vladimíra Matláková

vedúca odóboru

špecialista odboru

Manžment vlastn íckych

v zťahov

vzťahov

Prílohy:
pod ľ a

textu .
pove ren ie Ing . J. H rušča
pove renie Mgr. M. Lévayovej

Co: SO

RWE
. . - - . GROUP

Manažment vlastníckych

Kontakty
T linka VSD:
0850 123 312
E info@ vsds .sk
I www. vsds.sk
F +421 55 610- 6516
Poruchová linka VSD :
0800 123 332
Adre sa pre písomný kontakt:
Východoslovenská
distribučná. a.s.
Mlynská 31 , 042 91 Koš ice ,
Slovenská republika
Spoločnosť

je zapisanä v Obchodnom

registri Okresneho súdu Košice L
oddie l Sa, vložka 1411/V

IéO: 36 599 361 l D!é: 2022082997
Jé DPH: SK20220 82997
Bankove spojenie : Citibank Europe plc,
poboč k a z ah raničnej banky,
é. ú.: 2008480108/8130
! BAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108
BIC : CIT! SK BA

POVERENIE
Akciová spoločnos ť Východoslovenská distri bu č ná , a. s.
so sídlom v Košiciach , Mlynská č . 31
I ČO : 36599361

poveruje
Meno a priezvisko : Mgr. Miriam Lévayová
Dá tum naroden ia: 22 .2.1979
Č ísl o OP : ST 4114 79
Adresa trval ého byd liska : Toryská 6 , 040 11 Košice
Funkcia : vedúci odboru Manažment vlastníckych vzťaho v
plnením povinností a podp isovaním nasledovných dokumentov :
Dohoda o vysporiadaní záväzkov do 50 000 EUR ,
Dohoda o vysporiadaní záväzkov 50 000 EUR - 150 000 EUR ,
Oznámenia , informačné listy a pod . k ponukám na odkúpenie EZ,
Záväzné stanoviská k predajom a zaťaženiam nehnutel'ného majetku VSD ,
Zmluvy o predaji a zaťažení nehnutel'ného majetku VSD v hodnote do 50 000 EUR ,
Návrh na vklad nehnuteľnosti do katastra,
Záväzné stanoviská k prenájmom majetku VSD ,
Zmluvy o prenájme majetku VSD . Dohoda o ukončení prenájmu majetku do 50 000 EUR.
Záväzné stanov iská k predajom hnutel'ného majetku VSD,
Zmluvy o predaji a zaťažení hnutel'ného majetku VSD v hodnote do 50 000 EUR.
Zmluvy o predaji a zaťažení majetku v hodnote do 3 400 EUR ,
Zmluvy o predaji a zaťažení majetku v hodnote do 17 000 EUR.
Prenájom ostatného maje tku v hodnote do 3 400 EUR ,
Prenájom ostatného majetku v hodnote nad 3 400 EUR,
Záväzné stanoviská VSD k ponukám na odkúpen ie , žiadostiam na prenájom cudzieho majetku ,
Nájomné zmluvy u cudzích majitel'ov (VSD je v podnájme v cudzej ne hnutel'nosti, prenaj íma si
cudz í hnutel'ný majetok)- kľúčová činnosť - distribúcia do 50 000 EUR , Dohoda o ukončen í
nájomnej zm luvy do 50 000 EUR ,
Nájomné zmluvy u cudz ích maji teľov (VSD je v podná jme v cudzej nehn ute l'nosti , prenajíma si
cudzí hnuteľný majetok)- kľúčová č i nnosť - distribúcia v hodnote 50 000 EUR- 150 000 EUR .
Dohoda o ukončen í nájomnej zmluvy v hodnote 50 000 EUR- 150 000 EUR ,
Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy - kúpa hnu te ľného majetku kl'účová činnosť
distribúcia do 50 000 EUR.
Kúpne zmluvy -kúpa hnutel'ného majetku kľúčová či nnosť distribú cia do 50 000 EUR ,
Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zm luvy - kúpa hnute ľn ého ma jetku kl'ú čová č i nnosť
distribúcia 50 000 EUR- 150 000 EUR ,
Kúpne zmluvy- kúpa hnutel'ného majetku k l'účov á č innosť distri bú cia 50 000 EUR - 150 000
EUR,
Zmluvy o uza vretí budúcej kúpnej zmluvy- kúpa neh nutel'ného majetku kl'účová č i nnos ť
distribúcia do 50 000 EUR,
Kúpne zm luvy - kúpa nehnute l'ného majetku kl'účová činnosť distribúcia do 50 000 EUR ,
Zmlu vy o uzavretí budúcej kúpnej zm luvy - kúpa nehnute ľn éh o majetku kl'účová č i nnosť
distribúcia 50 000 EUR- 150 000 EUR ,

RVVEG ROUP

1á,

Ir

l ic

......

Kupne zmluvy- kúpa nehnute ľné h o majetku kl'účO 'J á č in nosť distribúcia 50 000 EUR - 150 000
EUR,
Zml uvy o uzavretí buducej zm luvy o zriadení vecného bremena a Zmluvy o zriaden i vecnéh o
bremena uzatvárané v súvis losti so stavbami do 50 000 EUR,
Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena uzatvárané v súvislo st i
so sta vbami v smere investovan ia AF4 do 50 000 EUR,
Záväzné stanoviská VSD k požia davkám na nájom a odškodnen iam za zafažen ia cudzieho
majetku,
Dohod a o náhrade za obmedzenie vlas tníck eho práva do 50 000 EUR ,
·N ávrh na záznam do kata stra nehnutel'nosti,
Zm luvy o prevádzkovaní a nájme EZ,
Sťa ž nosti a rek lamácie ,
Dohody o splá tka ch za od ber vody, tepla a pl ynu (VSD je odbe rate ľ) ,
Zmluva o postúpen í práv a prevzat í záväzkov.

Po verenie je platné od 1.4.20 14
pove renie ude lené.

počas

Košice , 1.4.2014

výkonu fu nkcie , v súvis lo sti s vykonávaním ktorej bo lo

Východoslovenská
a.s.
Mlynská 31
042 91 Ko! ice
d i stri b učn á ,

-8 -

Ing. Rados lav Haluška
predseda predsta venstva

Ing~ Jana Palková
predstavens tva

čl e n

Vyjadrenie poverenej osoby : poverenie prijímam .
Košice , 1.4.2014

... ... .. ......... .. /•· ···· ··--·--· ·--·· ····· ··

Mgr. Miria m Lévayová
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Geometrický plan je podkladom no právne ukony, keď udaje doterajsieho stavu výkazu výmer su zhodné s udojmi pie tn ych výoisov z kat astr o nehnuteľnost i

GEOMETRICKÝ
22.0!.2013

Meno:
Ing. Jo~e ~ Klucior

Dno:

Meno:

l

PLÁN

oddelenie pozemku porc.c. 2987 /2
o zameranie trafostanice no porc.c. 2987/2
no vydanie kolaudačného rozhodnut io

Autorizocne overil

Vyhotovil
Dno:

na

Ing. Jozef Klucior

,22.01 .2013

Záznam podrobného merania lmeracsky nóér tl c.

!938
Súradnice bodov ozf1()éených éislomi o ostatné meroéské
Udaje sú ulozené vo vseobecnej dokumentócii
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Dátum

Vý pis z katas tra
OKRE:S:
013EC
I<.ATASi'RÁLNE ÚZEM IE.

150120 15

n e hn u te ľn os tí

707 Prešov
524 140 Prešov
Nižná Šebasrová

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č . 1192 - č i astočn)'
Č ASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parce ly regist ra "C"
PARCELNÉ
Č ÍSLO

VÝ MERA
v ( nť ]

2987/000/0
Vý me ra s polu :

l 045

(ce lkom pa rciel
C HARAKTERISTIKA

DR UH
POZE MKU

PRÍSLUS.
KZÚO

29

Ostatn á plocha

Č Í SLO

108

... )

LM .

EL
874

4244

1045

Lege nda:
C II ARAKT ERISTIK A - spôsob vyu žitia pozemku
29-Pozemok, na kt. je okrasná záhrada, uli č. a sídL
I' RÍ SLUŠ. K ZÚ O - prí s lu š no sť k zast ~va n ťmu územiu obce
l -I ntravilán

ze leľí

Stavby
SÚ PI SNÉ

NA PARCELE

Č Í S LO

Č Í SLO

DRUH
STAVBY

(celko m stavieb
INÝ
ÚDAJ

POPIS
STAVBY

LV
PARCELY

3 ...)

Uv!.

* * * Stavby nevyžiadané * * *
ČAS Ť B: VLASTNÍC I

(ce lkom vlast níkov .. ....... ....... )

Priezvisko. meno (názov)
a miesto trva lého pobytu (síd lo) vlas tn íka

Podiel

l MESTO PRE ŠOV. Hl avná 73 , Prdov. PS Č 080
1( 0 , RC 327646

***

() l.

SR

Titu ly nadobudnut ia ne vyžiadané

1/ 1

***

ČASŤ C. ŤA R CHY

POL. VZ.

* * * Ťarclty nev yiiadané * * *
O. POZNÁMKY

POL. VZ.

Bc:z Z<i pi su

VlíPIS JE NEPO UŽITEĽt-d PI?E P!?ŕÍľNE ÚKON l '
(::as ie/anv v ::mysle § -12 Vvh lášky é. 791/ 996 Z::.
v::nenivyhlú.í:ky é. 72 '!99 7 Z:: )

Vyhotovi l. Mgr. .J anka Hn atová
Dátum aktuali zácie : O1.0 1.20 15 00:00 OO

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
09delenie hlavného arch itekta mesta a územného plánovania

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

Váš lis! či s lo l

zo

dňa :

14701/2014
24092014

Vec

Naše tislo:

B/16057/2014

Vybav uj e /l inka

Ing arch . Vladimir Kr išt of
051 /31 oo 230
vlad imir.kristo f@presov . sk

Prešov :

21.10.2014

~

Pozemok parc. č. KNC 2987 v k. ú. Nižná Šebastová, na Strojníckej ul ici ,
miestna časť Širpo, Prešov
stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemku

Dňa 01 .1 0.2014 bo la na Oddelen ie hlavného arch itekta mesta a uzemného plánovania ,
Sekcie stavebného uradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená ž i ados ť o za ujatie stanov iska
k žiadosti Východoslovenskej distribučnej , a s , Mlynská 31 , Košice o odkupenie časti pozemku parc
2
č . KNC 2987 v k. u. Nižná Šebastová, vo výmere 4 m , vo vl astn íctve Mesta Prešov , zapísaného na
li ste vlastníctva č. 1192 , na Strojníckej ulici v Pre šove , miestna časť Širpo . Predmetná čas ť pozemk u
sa nachádza pod objektom novopostaveneJ blokovej trafostanice . Učelom žiadosti je usporiada nie
vlastníckych práv k pozemku stavby: .. Prešov, ul. Strojníck a - rekonštrukc ia VN , výstavba 2x TS
a NN" .
Mesto Prešov , Oddelen ie hlavného arch itek ta mesta a uzemnéh o plánovania , Sekcia
stavebné·ho úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovan ia v zmysle § 16, ods . 2
zákona č . 50/1976 Zb . o územnom plánovan i a stavebnom poriadku v znen i neskorš fch predpisov, §
4 ods. 3, pfsm. d/ zákona č . 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v znen í neskorších predpisov, dáva
k predloženej žiadosti nasledovné sta novisko.
1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa pozemok parc č KNC 2987 v k. ú Nižná
Šebastová nachádza na plochách priemyselných , výrobných a sk ladovacích , pre ktoré plati
záv~zný regulatív RL D.1.
2. Majetkový prevod časti uvedeného pozemk u za účelom vyd ania ko l aud ačné ho rozhodn uti a
stavby nie je v rozpore s Územným plánom mesta Prešov, s re gu latívom RL 0 .1
3. Odde lenie hlavného architekta mesta a územného plánovan ia, Sekcie stavebného úradu
a urban istiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu čast i poze mku parc. č KNC
2
2987 v k. ú. Nižná Še bastová , vo výmere 4 m , pod obje ktom novostavby blokovej
trafostanice v zmysle doloženého Geometrického plánu č.29 / 13 zo dňa 22 .01 2013 ,
vyhotoveného firmou Progres CAD Engineerin g, spol. s r. o , Prešov .

S pozdravom

'Ing. Marián Har9:anK
riaditel'
Sekcie stavebného úradu a urban istiky
Prílohy : bez príloh
Mes tsky urad v Pre~ove l Hlavná 73 l 080 0 1 Pre sov 1 l Tol. ·42 1(5 1 )3 1001 11 1-ax •421 (51 )/7 33665 l f.m," l. mo s lo r<J ao •ca @ prcsov si< 1'"'·"" .prusov.sf.
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Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana
25146

Mesto Prešov

P. č. 20 (Mgr. Hnatová)
AJ Mesto Prešov má zámer predaja:
časti pozemku parc. č. KNC 3348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 47,25 m 2 (presná
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul.
Vranovská.
BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku za účelom výstavby technickej budovy
k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode N 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 v prípade súhlasného stanoviska MsZ.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

12. 9. 2014:

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 2. 2015:
VMČ č. 3 nesúhlasí s odpredajom časti pozemku.

FI Cena:
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa l. 7. 2014 s prílohou
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 9. 2014
2 x Kópia mapy z GIS

Návrh na uznesenie:
Zámer .fredaja časti pozemku parc. č. KNC 3348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca
47,25 m (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová,
lokalita Ul. Vranovská, spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.

F- MsÚISP-0111211

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlav ná ul.

č.

73, 080 Ol

Mestský úrad v Prešove
sekcia majetková a ekonomická MsÚ
oddelenie mestského majetku
Jarková 24
080 Ol Prešov
_.."
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Žiadost' o pFedaj/kúpu/ pozemku *

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a):
Meno, priezvisko/obchodný názov: Ing. Pavol
Dátum narodenia l IČO:
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: '
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a:

Semančo,

PhD.

e-mailová adresa: ................................................................................. .
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod)
Týmto žiadam/žiadajú o PFedaj/kúpu pozemku*

Pozemok sa nachádza na ulic i :Vranovská
Katastrálne územie: Nižná-Šebastová
Číslo parcely: 3348

Účel žiadosti: Odkúpenie časti pozemku o výmere 47,25m2 z dôvodu dlhodobého neudržiavania verejnej zelene zo

strany mesta v danej lokalite a časti. Zámerom odkúpenia danej

časti

a výmery pozemku je realizácia technickej budovy

k rodinnému domu a údržba zelene a tým pádom odkúpenie je za

účelom

skvalitnenia bývania v danej lokalite

a prispenia k estetickému skrášleniu danej lokality a dlhodobej údržbe zelene.
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 odvolat' iba v prípade
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých b_pl suhlas udelený.

V Prešove

dňa

01.07.2014
podpis navrhovatel'a

Príloha:
Zoznam ďalších navrhovatel'ov
kópia LV
grafické znázornenie umiestnenia pozemku
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy

* ( nehodiace sa preškrtn ite)
F- MsÚ/SP- 52/11 1

Zoznam

ďalších

navrhovatel'ov:

Meno, priezvisko/obchodný názov : Mgr. Katarína Semančová
Dátum naíOdenia l I ČO:
Adresa trva lého pobytu l sídlo spoločnosti: '
Č íslo telefónneho kontaktu žiadatel'a : , '
V Prešove

dňa

O1.07.2014
podpis navrhovatel'a

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres : Prešov
Obec: PREŠOV •
Katastrálne územie: Nižná Šebastová

Dátum vyhotovenia 01.07.2014
čas vyhotovenia:
1O: 12:52

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape
Parcelné

číslo

Výmera v m2 Druh pozemku

3348

1663

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah

Zastavané plochy a
nádvoria

22

1

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti

účelová

List mapy Druh ch.n.

4324

komunikácia, lesná cesta, poľná

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

LIST VLASTNÍCTVA č. 1192
Por.

číslo

Priezvisko, meno (názov) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, PSČ 080 01, SR
!CO :

Informatívny výpis

1/1

_.§.PS!IUV~?_SJnícky podif!l __ _

1 l 1

Aktualizácia katastrálneho portálu:

30.06.2014

MESTO PREŠOV

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Oddelenie hlavného architekta mesta 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:

M/1 0680/20 14
03 .07.20 14

Naše číslo:

8/14112/2014
08327/2014

Ev .č. 1

Vybavuje /linka

Prešov:

Ing. arch . Vladim ír Krištof
oo 230
vlad im ir.kristof@presov.sk

12.09.2014

2 051/31

Vec: Pozemok parcelné číslo KNC 3348, Vranovská ulica, k. ú. Nižná Šebastová
- stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemku

Dňa 10.07.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ,
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, Mesta Prešov doručená žiadosť o zaujatie stanoviska
2
k odpredaju časti pozemku parcelné číslo KNC 3348 o rozlohe 47,25 m na Vranovskej ulici v k. ú.
Nižná Šebastová, zapísaného na liste vlastníctva č . 1192. Účelom odpredaja predmetnej časti
pozemku je výstavba technickej budovy k rodinnému domu na pozemku parc. č . KNC 1161/2 v k. ú.
Nižná Šebastová v prospech žiadatel'a -pána Ing . Pavla Semanča , PhD, Višňová 8, Prešov.
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 . 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 Územného plánu mesta Prešov sa predmetná časť pozemku parc. č . KNC
3348 o rozlohe 47 ,25 m2 na Vranovskej ulici v k. ú. Nižná Šebastová, nachádza 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 nesúhlasí s odpredajom časti P-OZemku parc. č . KNC 3348
2
o rozlohe 47 ,25 m v k. ú. Nižná~ ebastová , na ranovskej ul ici , v zmysle žiadosti predloženej
panom Ing. Pavlom Semančom , PhD. , Višňová 8, Prešov pre účely výstavby technickej
budovy k rodinnému domu na pozemku parc. č . KNC 1161/2 v k. ú. Nižná Šebastová
z nasledovných dôvodov:
a) predmetná časť pozemku požadovaného na odkúpenie tvorí v zmysle platného
územného plánu mesta Prešov plochu územnej rezervy (koridoru) pre verejne prístupnú
pozemnú komunikáciu , ktorá dopravne napája jednotlivé nehnutel'nosti v tejto lokalite
b) výstavba budovy v priestore pozemnej komunikácie je neprípustná v zmysle §7 ods .2
Vyhlášky MŽP SR č . 532/2002 Z. z.

S pozdravom

Ing.

M~ián Harčarík

ad ite l'
Sekcie stavebn · ho úradu a urbanistiky
Prílohy: bez príloh
Mestský urad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3 100111 l Fax: +421(51 )77 33665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.preso v.sk
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CG GISAM CoraGeo s.r. c
Ortofotomapa (c) Euroser se s.r.o. 2002-2012
Len pre vnútornu potrebu. MsÚ Prešov!
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(Mgr. Hnatová)

Al Mesto Prešov má zámer predaja:
-pozemku parc. č. KNC 1674/347, zastavaná plocha o výmere cca 270m 2 ,
-pozemku parc. č. KNC 1674/260, zastavaná plocha o výmere cca 30 m 2 ,
(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul.
K Okruhliaku.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadate!' požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom scelenia pozemku.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované 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 vzhl'adom k tomu, že všeobecná hodnota
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

17. 9. 2014:

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 6. 10. 2014:
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov.
FI Cena:
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.

GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 20. 8. 2014 s prílohami
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. 9. 2014 s prílohou

Kópia mapy z GIS

Návrh na uznesenie:
Zámer predaja pozemkov:
-parc. č. KNC 1674/347, zastavaná plocha o výmere cca 270m2,
-parc. č. KNC 1674/260, zastavaná plocha o výmere cca 30 m 2,
(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul.
K Okruhliaku, spôsobom priameho predaja
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.

F- MsÚ/SP-01112/1

,, .. L:s rsL:;· ú rad \ Prcš on, Hl a vná u!.

č.

73, 080 Ol

Mestský úrad v Prešo ve
se kcia ma jetková a eko n o mi ck~1l\!1slJ
odde leni e mes tské ho maj etku
Jarková 24
080 Ol Prešov

Ž iadost' o pt·edaj /k úpu/ pozemku"'

2 i<tci<1l ~· y: e nt ii!kač né údaje žiad a1 el'a) :

J~,.f:{.ť.~.~ ---:·#.._c:ť.c?.ftJ. .................................................................. .

' 1eno. pr iezv is ko/o bc hod n)' názov : ..... .
Dcitum narock nia / i Č O: ......................... .
Adresa .rva!é ho pobyt u l s ídlo spo l oč no st i : ... _ ....... ... . .. - • · .. ,
Číslo tckí()ni1Ci10 ko nta ktu žia c!a te l'a: .. .. .. .. ..... ................................. ..
e-mai!o,·a ad re sa : ....

ooooooi'"t'ooOoo o - n o o o o

/

(ak sú na\'rhovate lia viace rí , u veďte v príl ohe vyš šie uvedené úd aje za všetkýc h nav rh ovate l'ov ako aj ich
\'Z<1j omn)1 v z ťah- nap r. s úrodenc i, podi eloví spo lu vlast níci , man že li a a pod)

l

Po zem ok

:i<i

nnch{lclza na ulicli
· ..... ..

J!:.t . . P.~t~~. (?((.?..?.?.~ ..................................................... .... ...... .

v
' . ,L /
Kntastralne uzc1111e : .............. ... ( { ..f..( .. ~ .......................................................................................................... .
..

.

.

. 1'.

Č í~lo p<!;·ccl y : ..... .... /t//J. ... /I!.:f. . ~ . /f...tf../J..~ .ľ.. ..0::-: .....1..f..f..ŕ./:?..€Q .......... ................... ... .

tJčc i zi ?. rost: : .. .. ..... ....... ~~?.: .Cdr!.!?.!.i"......,.L??..ť'..r:J.. Ä .Lf.:......... ........................................ .............. ..... ........ .

... .. ......... ... .. ....... ....... ..................... ... .... ....:. .......................................................................... ............................... .
V zmysl.., z{ kom č . 428/2002 Z . z. o oc hra ne osobn),ch úd a jov v platnom zne ní podpisom tejto žiadosti
udcl'ujem svo,! s úhlas Mestu Prešov so spmcovaním osob ných údajov v rozsahu, v ako m sú
po s~\.d;m t {' \ tejto ž iadosti , na účel vy bave nia žiados ti , po d ob u vy bavenia žiad osti, resp . po dotJu
pbí f ns.,: i ":!>: luvy uzav retej a 'w v)'s lc:lol.: vybav enia žiadosti . Sú hlas mo žno odvo lať ib< v r r í.H:lc
p.-~,,-:,._,>,::. : :,:· ,;,) ~;;_;; ·:.1Š tTi a ;wd m ~e;;ok spracú va nia osobných údajov , za ktor)'ch bol sú h las udelen _'' .

podpi s' na vrhov~: .....

gr:~i·ic\ť ?.11ÍI:~o rn e ni e

umi estnenia poze mku
kópiu ~ c0 1~1etr i c k é h o plánu al ebo kóp iu kata strá lnej mapy
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Ok res
707 Preš ov
Obec
• 52 4 140 PREŠOV
Katast r álne územie : 849 502 Prešov

Dátum vyhotovenia : 20 . 08 . 2014
09 : 51 : 45
vyhotovenia

čas

V Ý P I S Z L I S T U V L A S T N Í C T V A č. 13107
(Pl SŤ

A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej maoe
Výmera
v m2

Parcelné
číslo

LH1 3/6 0
]41 13/1 0 7
14113/108

Spôsob Druh
vyu ž . p . chr . n

Druh
pozemku

347
154
22

Orná p ôda
Zastavané plochy a nádvoria
Orná pôda

Umiest .
pozemku

Právny
vzťa h

l
l
l

l

15
l

Kó d spôsobu využívania pozemku
l - Pozemok využívaný pre rast l innú výrobu , na kto r om sa pestujú obilniny
okopaniny , krmoviny , technické plodiny , zele nina a in é
p o ľnohosp o dárske pl odiny aleb o pozemok dočasne nevyužívaný pre
rastl i nnú výrobu
15 - Pozemok , na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným
číslom
K~J

umiestnenia p o zemku
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Stavby
.~: upls n é

Na parcele

č íslo

číslo

Druh
stavby

Popis
stavby

1 4113/107

10

rodinný dom

142 4 1

Druh
chr . n .

Um iest .
stavby
l

Kód druhu stavb y
10 - Rodinný dom
Kód um i estnenia stavby
l - Stavba p os tavan é na zemskom povrchu
ČASŤ 8 :

VLASTNÍ CI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

P·:)r .

Pr i ezvisko , men o (názov) , r odné pri e z vi sko , dátum narodenia , rodné
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka , spoluvlastnícky p o diel

čislo

:~ast ník

právneho

vzťahu ~

Adam Jozef ,

číslo

( I ČO)

Vlastník

Čerešňová

40 , Prešov , SR
Dátum narodenia :
15 . 11 . 1981
Spoluvlastnícky pod i el :

1/1

• • ul nado budnu t ia
zmluva V 3313/2005
~Zho dn u tie o určení čs S/DK/2013/18140/14241/R/DZ
L~ . . ;y.;a c ia

ČASŤ

C : ŤARCHY
Strana l

Výkaz výmer

$

Doterajši stav

8

č ís lo

Výmera

Parcely

Pk. vl.

KN

Pk

LV

D
Druh
pozemku

k

..

i parcele
e
l č i slo

ha m2

m2

od
parcely m2
či s lo

l

Č í slo

Výmera

Druh
pozemku

ha m2

Kód

Vlastni k
(iná opráv.osoba)
ad resa, ( sídlo)

parcely

l

l

l

Stav právny je totožný s registrom C KN

141 13/35

m

1411l/60

13107

. ..

_,_

_

....

__ -·-

orná pôda

1411l/60

.,.
'

..'

1."

''

'

'

t

~

14113/107

-

r

,.

~ ll~
· '<>

l

'
spolu :

l

.

'

-

'

14113/108

r _

nv
}~.

orná pôda
.• 02100

doterajší

;-

·l

1í4 zastav. plocha
13700 '
707

. J 22

-

·-

1!

•.r

-,•'

Jozef AD AM
Cerešňová 40, Prešov
ott

.,,

·1•1·' detto ,.

orná pôda
01100

i'

':!1'

'll.'
~

'

113

Legenda:
Kód spôsobu využívania

347

....

~<'1 ľ:r•

",, -

""

!.ll

.,.
,..,

~ l

Nový stav

Zmeny

l

m

.
i

"

•r1rn:1

02100 - Pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a íné zahradné plodiny
13700 - Pozemky, na ktorých sú postavené rozostavané stavby

l

Kód druhu stavby

707 - Rozostavaná stavba (budova)

~

ll~

;:

.,."'

ll~

::?

B

Geometrický plán je podkladom na právne úkony,
Vyhotovt teľ

keď

údaje doterajšieho stavu výkazu v)·mer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti

KraJ

Konšta ntínova č .3, Prešov
IČO : 36485985

tel. 051/7723943

Q..

Registrácia na Okr. súde v Prešove

1675/2

oddiel: Sro, vložka: 14165/P

Okres

Prešovský

GEOPLAN Prešov s.r.o
Kat
úzenúe

Clslo
plánu

Prešov

Obec

Prešov

P rešov

Mapový
list č.

24 112008

Prešov 4-2/1

na zápis rozosta vanej stav by
na pa rcele č í s l o 14113/107
a od de lenie parc. č . 14113/108

GEOMETRICKÝ PLÁN

C>

ll~

Autorizačne

Vyhotovil

~

;:

Dňa:

11.8.2008

Meno:
I ng. M iri am a B akoňovä

Nové lu·anice boli v prirode označené
murm1
. - a plotom
14113/1

Dňa :

Úradne overil

overil

Nálež,_-~ n'r~~osť~ndpovedá predpisom
· t'l_· \.P"'
1\"'
,,... !)~
qL ~
t::~~V'"ť. 01.4 .>~J-~ \ \

Sur~dnice označených člslami ost~tné meračské ~ '~ ~)i ~ ~ ~·~.

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č.

' ~ Xc:::. ~ ~ ~· ·

995 7

bodov
a
údaje sú uložené vo všeobecneJ dok'lUTlentacn
tč.

6.49-1997

"

\
\, %.·
\

~....

l

,1:::1 c;

i "'

·q; •7i.r· l7 ~:._i.l-'~
B[J~p1 s
1Rtlr8 a_.c;:.
)9

___:?'
~~

In g. And rej

Meno:

Meno:
11 . 8 . 20~-=--~
Ing. Ľud ovít B a koň

.---

JV\

Ta r asov i č

Dňa j J .J. Qrf ľislo~-1J ~f/J;f
Úradne overene pod!' a §9 zákona NR SR č.21S/ 1 995
Z.z.. o geodézii a kartografll

-~1i"-ld.A(/.l

~-\~

/'<' ~
l -..l:::; '

' <1.

l '-?
\

\

f-4~•

~

/

~~
"$>

podpis

"(__/
č. o~.

'\. L:>_/::i c

~

)

MESTO PRE ŠOV

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

Mestský úrad v Prešove

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

·Váš list č íslo l zo dňa:

13623/2014
04.09 .2014

Vec:

Naše

číslo:

B/14293/20 14
124518/2014

Ev . č .

Vybavuje / linka

Ing . arch . Vladimír Krištof
051/31
230
vladimir.kristof@presov.sk

~

oo

Prešov:

17.09.20 14

Pozemky parc. č. KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov, na ulici K Okruhliaku,
miestna časť Šidlovec, Prešov
stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemkov

Dňa 11 .09.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ,
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť o zaujatie stanoviska
k odkúpeniu časti pozemkov parc. č . KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta
Prešov, zapísaných na liste vlastníctva č . 6492, na ulici K Okruhliaku , miestna časť Prešov- Šidlovec.
Predmetné pozemky sa nachádzajú pod telesom pozemnej komunikácie a priľahlého pásu zelene.
L:iadatel'om je pán Jozef Adam , K Okruhliaku 6/A, Prešov. Účelom žiadosti je scelenie pozemku
žiadatel'a na parcele č . KNC 14113/60 v k. ú. Prešov s pozemkami požadovanými na odkúpenie.
V žiadosti nie je uvedená výmera a rozmery plochy požadovanej na odkúpenie.

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 . d/ zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva
k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko.
1. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetné časti pozemkov parc. č . KNC
1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov
nachádzajú z 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 častí pozemkov
parc. č . KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov za týchto podmienok:
a) rozsah plochy určenej na odkúpenie bude menší oproti ploche , ktorú graficky vyznačil
žiadateľ v prílohe svojej žiadosti , hranice plochy nebudú totožné s existujúcim okrajom
pozemnej komunikácie (s cestnými obrubníkmi) tak, ako to je uvedené v žiadosti
b) v okolí plochy budú ponechané voľné pásy územnej rezervy (pre zeleň , chodníky pre
peších, pre výhľadové rozšírenie komunikácie)
c) zo západnej strany bude predmetná plocha ohraničená líniou hraníc pozemkov parc. č .
KNC 1674/348, 1674/349 a 1674/350 v k. ú. Prešov
d) zo severnej strany bude predmetná plocha
ohraničená líniou majetkovej hranice
Malinovej ulice - pozemku parc. č . KNC 14113/53 v k. ú. Prešov.

Mestský úra d v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +42 1(5 1)3100111 l Fax : +421(51 )7733665 l E-mail : mesto. rad nica@presov.sk 1www.presov.sk

3. Vymedzenie hraníc plochy určenej na odpredaj je vyznačené v prílohe č . 1
stanQvisku .

2.
k tomuto

S pozdravom

l
.
Ing. Mar\ án Harčarík
riJditel'
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky

Prílohy:
Príl ~ha č.1

-grafická schéma, 1 list

Vyhotovené v dvoch výtlačkoch :
pre OMM SMaE Mesto Prešov
Výtlačok č . 2 pre OHAMaUP, SSÚaU Mesto Prešov (pre spis)
Výtlačok č . 1

Ing . arch . Vladimír Krištof

Legenda
parcely C

v n Li tor ná k re sba

{:';j dôležité ulice a <jesty

c?d dô ležité ulice a cesty
():/ vy znamne ulice a namestia
lC:!} u/Ice a cesty
iné ko munikácie a chodníky

~ 'Pl-OC\\-A
. .. Nl\ o~u.- 'PE ~\6
~

1411 3/60
l

Mierka 1soo
Gisplan mesta Prešov. Miestopis: (c) Gista s.r.o., Ulice: (c) Gista s.r.o .. Ortofotomapa : (c) Eurosense s.r.o .. www.eurosense.sk, Kataster: (c) UGKK SR, jun 2013 (nesluzi na pravne ukony)
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(Magáčová)

Al Mesto Prešov má zámer predaja pozemkov:
-parc. č. KNC 5933110 o výmere 4m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
2
-parc. č. KNC 5933111 o výmere 7m , zastavaná plocha a nádvorie,
LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra.
BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemkov za účelom rozšírenia dvorovej časti.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.l3811991 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
(V prílohe.)

dňa

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015:
VMČ č. 4 vyjadruje opravu a zaujíma kladné stanovisko k odpredaju pozemku.

FI Cena:
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.

GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 15. l. 2015

Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 28 . l. 2015
Kópia mapy z GIS
LV č . 6492

Návrh na uznesenie:
Zámer predaja pozemkov:
2
-parc. č. KNC 593311O o výmere 4m , zastavaná plocha a nádvorie,
-parc. č. KNC 5933111 o výmere 7m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.

F- MsÚISP-0111211

28. l. 2015:

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 Ol Prešov

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

· Žiadost' o~kúpul pozemku*

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a):

Meno, priezvisko l obchodný názov: ...~Y.-!..1 .~
Dátum narodenia l IČO: ............. .
Adresa trvalého pobytu l sídlo

......~.!~~.!~.~-~~......................................................................

..............................................................................................................
l

spo l očnosti :

Čís lo telefónneho kontaktu žiadateľa: .~.. .-. .-...........:...... ;:,;:.~: ........ .

e-n1ailová adresa: ........................................................................ ..
(ak sú navrhovatelia viacerí, uv eďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých
vzájomný vzťah - napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.)

navrhovateľov

ako aj ich

Týmto žiadam/i.i.ad.a.j-ú-o m=W-ajlkúpu pozemku*
. . .....
11:... :fv'Ovc:
n i3AA
.................................................................................................................
.
Pozerno k sa nacl1a' dza na u1rcr:
Katastrálne úzernie: .. f..~..~.J.C?.~

.....................~ ................................................................................................:·.. .

Číslo parcely: .5:..!.?..?..1.:11......................................................................... ,..................................-...................... .
Účel žiadosti: ..................................................................................................................................................... .

V zmysle zákona č . 122/2013 Z. z. o ochrane osobn)•ch údajov a o zmene a dopln ení ni ektorých záko nov v plnom znení
podpisom tejto žia d osti udeľuj em svoj súh las Mestu Prešov so spracova ním osob ných údajov v rozsahu , v akom sú
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti , po dobu vybavenia žiadosti, resp . po dob u platnosti zm lu vy uzavretej
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvol ať iba v prípad e preukázané ho po rušeni a podmienok spracúvania
osobných údajov, za ktor)•ch bol súhlas ud elený.

v

v

1L -1-I 015'

V Presove dna .................... ..

podpis
Príloha:
kópia listu vlastníctva na pozemok
grafické znázornenie umiestnenia pozemku
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy
čestné vyhlásenie podl'a prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP - 52

* (nehodiace sa preškrtnite)
F- MsÚISP-5211 13

navrhovateľa

t. :.,~?~
.......- -~-~

j

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

ll

~

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

Žiadost' .o odkúpenie pozemku pod-byt~ domom

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a):

. . : .............................................................................................................................................
Dv 11 N BR /1 AJDťJ
Meno, pnezv1sko
..

.i

Dátun1 narodenia: ...................................................................................................................
/

-.. . ."?........................... ..

Adresa trvalého pobytiJ: .1..................................

Čísl o telefónneho kontaktu žiadatel'a: ................... .
e-1nailová adresa: ..................................................................................... .
(ak sú žiadateli a viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetk),ch navrhovate l'ov ako aJ ich
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, susedia, podieloví spo luvlastníci , manželia a pod .)
Týmto žiadam o odkúpenie pozemku pod bytoVÝm domom

Katastrálne úzen1ie: ... !::!:.~!?..~
q 3 3 (. ·1 o
.
.
C1slo parcely: ................................................................................................................................................... ..

........................................................................................................................

v

'

_)-

Adresa bytového domu: .. ~.!:.:.'::.~.~~-~:.{?.~..1 ................................................................................................... ..
Poznámky:

........................................................................................................................... .................................................. .
,.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobn)•ch údajov a o z mene a doplnení ni ektor)•ch zákonov v platnom znen í
podpisom tejto žiadosti udel'uj em svoj súh las Mestu Prešov so spracovaním osob n)•ch údajov v rozsahu , v akom sú
poskytnuté v t ejto žiadosti, n a účel vybave ni a žiadosti, po dobu vybavenia žiad osti, resp . po dobu platnosti zmluvy uzav retej
ako výsledok vy bave ni a žiadosti. Súhlas m ožno odvo lat' iba v príp ade preukázaného porušenia podmienok spracúvania
osobných údaj ov, za ktorých bol súhlas udelen)'.

12 - 1· c[)1 ..sv Presove dna ....................
v

v

.. .........................................0
podpis navrhovatel'a

Príloha:
kópia listu vlastníctva na byt
kópia kúpnej zmluvy na byt

F - MsÚ/SP-5217/3

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
080 01 Prešov

e::.- l

. ,_

Váš list číslo l zo dňa :
M/734/2015 /Magáčová/

Č.z.3325/2015

Naše číslo:

B/1297/2015

ev.č. 6024/2 015

Vybavuje / linka

Prešov:

lng.arch.Jacová
2 051/3100273

28 .01.2015

· VEC
Odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 5933/1 O, KN-C 5933/11 k. ú. Prešov na Ul. 17. novembra p.
Dušanovi Brandysovi, byL
·
vlastníkovi rodinného domu
parc.č. KN 5956 k. ú. Prešov
- s t a n o v i s k o k zámeru
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 znení zmien a doplnkov 2012 , 2013
schválených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č . 468/2013
dňa 25. 11 . 2013, pozemky parc. č . KN-C 5933/1 O, KN-C 5933/11 k. ú. Prešov Ul. 17. novembra sa
nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná, občianska vybavenosť+ bývanie.
2/ V súčasnosti pozemok parc. č . KN-C 5933/1 O k. ú. Prešov je zastavaný prístavbou rodinnému
domu parc. č . KN-C 5956 k. ú. Prešov s dvoma nadzemnými podlažiami zastrešená sedlovou
strechou .
Pozemok parc. č . KN-C 5933/11 k.ú. Prešov tvorí nástupná plocha rodinného domu s vonkajším vstupným schodiskom zastrešeným pultovou strechou.
3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mésta
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 5933/10 k. ú. Prešov,
ktorý je zastavaný prístavbou rodinnému domu s dvoma nadzemnými podlažiami so sedlovou
strechou a pozemok parc.č. KN-C 5933/11 k. ú. Prešov, ktorý tvorí nástupná plocha rodinného
domu s vonkajším vstupným schodiskom zastrešeným pultovou strechou vlastníkovi rodin· ··'
ného domu parc. č. KN-C 5956 k. ú. Prešov Dušanovi Brandysovi, bytom
.'

S pozdravom

SEKCIA SľAVEBHE~\C• Ú!::hDU J-. URBt.NISTiKY
080 01 Pre~··"' . (i§j

/

Ing. Marián H a P-c a r í k
riaditel' Sekcie
stavebného úradu a urbanistiky

Mestský úrad v Prešove 1Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 1Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail : mesto.radnica@pres,ov.sk l www.presov.sk
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Výpis z katastra
OKRES:
OBEC:
KATASTRÁLNE ÚZEMIE.:

"

1.,' ••

nehnuteľností

707 Prešov
524140 Prešov
Prešov

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č._ 6492 - čiastočný

"

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra "C"
VÝMERA
v [nf]

PARCELNÉ
ČÍSLO

5933/010/0
5933/01 1/0

4
7

(celkom parciel ....... .3.~?.J... .. )
CHARAKTERISTIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSLUS.
KZÚO

7334
7334

18
18

Zastavaná plocha a nádvorie
. Zastavaná plocha a nádvorie

ČÍSLO

L.M.

EL
5444
5444

Výmera spolu: ll

* * * Ostatné pa\"~ely regi.st\"a "C" nevyii.adané * * *
Legenda:
CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku
l 8-Pozemok, na ktorom je dvor
PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce
l-Intravilán

Parcely registra "E"
PARCELNÉ
ČÍSLO

VÝMERA
v [nf]

(celkom parciel ......... n~
CHARAKTERISTIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSLUS.
K ZÚO

ČÍSLO
EL

.... )

L.M.

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * *
Stavby
SÚPISNÉ
ČÍSLO

NA PARCELE
ČÍSLO

DRUH
STAVBY

(celkom stavieb .... ...... P~ .... )

POPIS
STAVBY

INÝ
ÚDAJ

LV
PARCELY

L.M.

* * * Stavby nevyžiadané * * *
ČASŤ B: VLASTNÍCI

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

Priezvisko, meno (názov)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

.. )

Podiel

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov

1/ 1

IČO/RČ : 327646

***

Tituly nadobudnutia nevyžiadané

***

ČASŤ C. ŤARCHY

POL. VZ.

***

Ťarchy nevyžiadané

***

D.POZNÁMKY

POL. VZ.

Bez zápisu

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY

Vyhotovil: Mária Magáčová
Dátum aktualizácie: 01.01.2015 00:00:00

CJ

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Mesto Prešov

P.

č.

23

Vydanie:
Strana
28146

(Magáčová)

AJ Mesto Prešov má zámer predaja pozemkov:
-parc. č. KNC 593314 o výmere 8m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
-parc. č. KNC 593315 o výmere 3m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra.
BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemkov, ktoré sú zastavané časťou rodinného domu.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode AJ tohto materiálu v zmysle § 9a
ods. l písm. c) zákona č . 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.l3811991 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 odboru územného plánovania a stavebného úradu zo
(V prílohe.)
El Stanovisko Výboru mestskej
VMČ č. 4 súhlasí.

časti č.

4 zo

dňa

dňa

5. 5. 2015:

13. 4. 2015:

FI Cena:
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.

GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 19. 3. 2015
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 5. 5. 2015

Kópia mapy z GIS
LV č . 6492
Návrh na uznesenie:
Zámer predaja pozemkov:
2
-parc. č. KNC 5933/4 o výmere 8m , zastavaná plocha a nádvorie,
2
-parc. č. KNC 593315 o výmere 3m , zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.

F- MsÚISP-0111211

ul.

č.

73, 080 Ol Prešov

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

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku*
Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a):

Meno, priezvisko l obchodný názov: Ing. Vladimír Bielous a Zuzana Bielousová r. Dobrovodská
Dátum narodenia l IČO:;
Adresa trvalého pobytu l sídlo

spoločnosti:

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a:

e-mailová adresa:

·

1

l

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku*

Pozemok sa nachádza na ulici: 17. Novembra
Katastrálne územie: Prešov
Číslo parcely: 5933/4 a 5933/5

Účel žiadosti: Hore uvedené parcely sú z časti zabraté rodinným domom SČ: 8001, LV: 16254, KÚ:
Prešov na parcele č. 5944, LV: 352, KÚ: Prešov, ktorého sme s manželkou vlastníkmi.
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom 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.

."
d" eJ-o. _.:; . ;.-o;r
VP resove na .................... ..

·········-···-··c ·- -_../
Ing. Vladffiíir Bielous

Príloha:
kópia listu vlastníctva na pozemok
grafické znázornenie umiestnenia pozemku
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy
* (nehodiace sa preškrtnite)

F- MsÚ/SP-52/1/3

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
Odbor územného plánovania a stavebného úradu
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu

Jarková 24
080 01 Prešov

Mestský úrad Prešov
Odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelen ie
Jarková 24
080 01 Prešov

Váš list čís l o l zo dňa

Naše

Vybavuje / linka

č í s lo

M /452 2 /2 01 5/Mag áčová/

B/697 6/2015

Č.z . 22008/2015

ev. č. 94069/2015

lng .arch.Jacová
~ 051 /3100273

Prešov

05.05.201 5

Vec
Odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 5933/4, KN-C 5933/5 k. ú. Prešov na Ul. 17. novembra Ing.
Vladimírovi Bielousovi a Zuzane Bielousovej, :
· ·
v Prešove vlastníkovi
rodinného domu parc. č. KN 5944 k. ú. Prešov
- s t a n o v i s k o k zámeru
Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného
plánovania a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovan í a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
dáva k predmetnej žiadosti 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 , pozemky parc. č . KN-C 5933/4 , KN-C 5933/5 k.ú. Prešov Ul. 17. novembra sa
nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná, občianska vybavenosť+ bývanie.
2/ V súčasnosti pozemok parc . č. KN-C 5933/4 k. ú. Prešov tvorí plocha predzáhradky rodinnému
domu parc. č . KN-C 5944 k. ú. Prešov.
Na pozemku parc. č . KN-C 5933/5 k. ú. Prešov sa nachádzajú vstupné schody do suterénu
(pivnice) jestvujúceho rodinného domu , ktoré sú sekundárne prestrešené a opláštené celopresklen nou stenou .
3/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného
plánovania a urbanizmu 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 5933/4 k. ú. Prešov,
plochu predzáhradky rodinnému domu parc. č. KN-C 5944 k. ú. Prešov a pozemok parc. č.
KN-C 5933/5 k. ú. Prešov, na ktorom sú umiestnené vstupné schody do suterénu (pivnice) rodinného domu" vlastníkovi rodinného domu Ing. Vladimírovi Bielousovi a Zuzane Bielousovej,

S pozdravom

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove
ODIOR ÚZEMN(HO PLÁNOVANIA ASTAVEBNÉHO ÚMOU

~~ -'"~~~"'.?~@~~
Ing. arch. Mária '-'UU\uva
vedúca Odboru
územného plánovania a stavebného úradu,
hlavný architekt mesta
Mestský úrad v Prešove 1Hlavná 73 1080 01 Prešov l Tel. +421(51)3100111 1 Fax.: +42 1(5 1)77 33665 1 E-mail: mesto .radnica@presov.sk l www.presov.sk
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Výpis z katastra
OKRES:
OBEC:
KATASTRÁLNE ÚZEM IE.:

nehnuteľností

707 Prešov
524140 Prešov
Prešov

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra "C"
VÝM ERA

PARCELNÉ
Č ÍSLO

v [nl ]
8

5933/004/0
5933/005 /0

3

Výmera spolu:

........... )
(celkom parciel ...... .. 3651
CHARAKTERISTIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSLUS .
K ZÚO

7334
7334

18
18

Zastavaná plocha a nádvo ri e
Zastavaná plocha a nádvorie

ČÍSLO
EL

L.M.
5444
5444

ll

* * * Ostatné pan~.ety reg,i.stra "C" nevyii.adané * * *
Legenda:
C HARAKTERISTIKA - spôso b využitia pozemku
18-Pozemok, na ktorom je dvor
PRÍSLUŠ. K ZÚO - prí s lu š nosť k zastavanému územiu obce
l-Intrav il án

Parcely registra "E"
PARCELNÉ

VÝMERA

Č ÍSLO

v

[nl)

(celkom parciel .......... 9.2.4 .... )
CHARAKTERISTIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSLUS.
K ZÚO

ČÍSLO
EL

L.M.

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * *
Stavby
SÚP ISNÉ
Č ÍSLO

NA PARCELE
ČÍSLO

DRUH
STAVBY

(celkom stavieb ......... ..1.74 .... )

INÝ

POPIS
STAVBY

ÚDAJ

LV

L.M.

PARCELY

* * * Stavby nevyžiadané * * *
ČASŤ 8: VLASTNÍCI

(celkom vlastníkov .

Priezvisko, meno (názov)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

.. .1. ... )
Podiel

Ili

l Mesto Prešov, Hlavná 73 , 0800 l Prešo v
I ČO/RČ : 327646

***

Tituly nadobudnutia nevyžiadané

***

ČASŤ C. ŤARCHY

POL. VZ.

* * * Ťarcll-y nev-yžiadané * * *

n. POZNÁMKY

POL. VZ.

Bez zápi su

ViP IS JE NEPO UŽ!TEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY

Vy hoto vil : Mári a Magáčová
Dátum aktu alizácie : O1. 0 1. 20 15 00:00:00

c;l

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Mesto Prešov

P.

č.

24

Vydanie:
Strana
29146

(Magáčová)

Al Mesto Prešov má zámer predaja pozemkov:
-parc. č . KNC 593813 o výmere 6m 2 , zastavaná plocha a nádvorie,
-parc. č. KNC 593812 o výmere 4m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra.
BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemkov, za účelom rekonštrukcie rodinného domu.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:

Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 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 odboru územného plánovania a stavebného úradu zo
(V prílohe.)
El Stanovisko Výboru mestskej
VMČ č . 4 súhlasí.

časti č.

4 zo

dňa

dňa

5. 5. 2015:

13. 4. 2015:

FI Cena:

Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 9. 4. 2015
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 5. 5. 2015
Kópia mapy z GIS
LV č. 6492
Návrh na uznesenie:
Zámer predaja pozemkov:
-parc. č. KNC 593813 o výmere 6m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
-parc. č. KNC 5938/2 o výmere 4m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.

F- MsÚISP-0111211

JY[ESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov
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Mestský úrad v Prešove
sekcia majetková a ekonmnická MsÚ ·
oddelenie mestského majetku
Jarková 24
080 Ol Prešov

Žiadost' o.paed:ajlkúpul pozemku*

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a):
l

Meno, priezvisko l obchodný názov: ....
-

/

/l.f§.P.{.~!..~.......Y!t~J.0?.§. ..............................................................
./?/l ...

Dátum narodenia l IČO: ............................................... .

T

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •,

••

~····························?t-t·r.~·~·~··

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti~ ........... ~ .. · !""~"!!-''""""'"''"'""'"'"i''""''"'".-............·............. .

Číslo telefónneho kon~kttJ ži~datel'a: ...... ~······· .. ·······~·-·r............ .
e-mailová adresa: . ._ .....................................v ·· -·-· -------- ---"···········
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.)

navrhovateľov

ako aj ich

Týmto žiadam/žiadajú o JM"!I('!Qj/kúpu pozemku*

ulici:,.,{~; ..f:!.qfi!:!..?!_g(l ......d..~ ......f."'Q. .......................................................... .
Katastrálne územie: ..••• l ..~§.?..ť... ....... '!!J': ..........., ......................................................................................... .
Pozemok sa nachádza na
c;)

v

.

Číslo parcely: •••••@~.8.M:.......J......... J..~.fi/. t.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . . . . . . .....................
4
Ú čel žiadosti: ......]!.J./!.?..1.. f:Q ....... J.{tf.§:.f:!Qť.f..;:. ......."!f?..f::!::.'!.f...':f.fl.(!f.€._ ........f.l...........................
.
...f!fi:.!::.Q.i::f§.~.l:..v.!..~ .. !..Y.f!!.~H..~V...................................................................................................
V zmysle zákona č. 12Ú2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnen( niektorých zákonov v plnom zneni
podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovanfm osobných údajov v rozsahu, v akom sú
poskytnuté v tejto žiadosti, oa účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného poru~enia podmienok spracúvania
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený.

podpis
Príloha:
kópia listu vlastníctva na pozemok
grafické znázornenie umiestnenia pozemku
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy
čestné vyhlásenie podl'a prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP - 52
* (nehodiace sa preškrtnite)
F- MsÚISP-521113

navrhovateľa

._._.. _.

._. _.

. _.

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE

Odbor územného plánovania a stavebného úradu
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu
Jarková 24
080 01 Prešov

Mestský úrad Prešov
Odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Jarková 24
080 01 Prešov

Váš list

č í s lo

l zo

dň a

Naše

č í slo

Prešov

Vybavuje / linka

M/ 5451/2015/Magáčová/

B/6985/2015

lng .arch .Jacová

č . z.87686/2015

ev . č . 94120/2015

'tE 051/3100273

06.05.2015

Vec
Odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 5938/2, KN-C 5938/3 k. ú. Prešov na Ul. 17. novembra
Vladimírovi Tancošovi, ·
v Prešove, vlastníkovi rodinného domu parc.
č. KN-C 5937 k. ú. Prešov
- s t a n o v i s k o k zámeru
Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu , oddelenie územného
plánovania a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
dáva k predmetnej žiadosti 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 , pozemky parc. č . KN-C 5938/2 , KN-C 5938/3 k.ú. Prešov Ul. 17. novembra sa
nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná, občianska vybavenosť+ bývanie.
2/ V súčasnosti pozemok parc . č . KN-C 5938/3 k. ú. Prešov tvorí plocha predzáhradky rodinnému
domu parc. č . KN-C 5937 k. ú. Prešov.
Na pozemku parc. č . KN-C 5938/2 k. ú. Prešov sa nachádzajú vstupné schody do suterénu
(pivnice) jestvujúceho rodinného domu .
3/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného
plánovania a urbanizmu 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 5938/3 k. ú. Prešov,
plochu predzáhradky rodinnému domu parc. č. KN-C 5937 k. ú. Prešov a pozemok parc. č.
KN-C 5938/2 k. ú. Prešov, na ktorom sú umiestnené vstupné schody do suterénu (pivnice) rodinného domu, vlastníkovi rodinného domu Vladimírovi Tancošovi, t
v Prešove.

S pozdravom

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove
ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁIIOYANIA ASTAVEBNÉHO ÚRADU

080 01 Prešov

~

Ing. arch. Mária čutková
vedúca Odboru
územného plánovania a stavebného úradu ,
hlavný architekt mesta

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1Tel. : +42 1(51)3 100 111 l Fax. : +421(5 1)7733665 1 E-mail : mesto.radnica@presov.sk l wwwpresov.sk
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Výpis z katastra
OKRES:

Strana:

l

Dátum:

l 0.04.20 l S

nehnuteľností

707 Prešov

OBEC:

524140 Prešov

KATASTRÁLNE ÚZEM IE. :

Prešov

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra "C"
PARCE LNÉ

VÝM ERA
v [nf ]

ČÍS LO
5938/002/0
5938/003 /0

4
6

Výmera spolu:

365 1 .. )
(celkom parciel .................
CHARAKTERIS TIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍ SLUS.

Č Í S LO

K ZÚO

EL
7334
7334

18
18

Zastavaná pl ocha a nádvor ie
Zastavaná pl ocha a nádvorie

L.M.

5444
5444

10

* * * Ostatné par~d-y

re~i.stra

"C" nev-yii.adané * * *

Legenda:
CHA RAKTERISTIKA- spôso b využitia po zemku
JS-Pozemok, na ktorom j e dvor
PRÍ SLUŠ. K ZÚO- prí s luš nosť k zastavanému územiu obce
l-Intravi lán

Parcely registra "E"
PARCELNÉ
Č ÍS LO

VÝMERA

v [nf]

(celkom parciel ...
C HARAKTERISTIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSLUS.
KZ ÚO

ČÍ SLO

924 ... )
L.M.

EL

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * *
Stavby
SÚ PISN É

Č Í SLO

NA PARCELE
Č ÍSLO

DRUH
STAVBY

POPIS
STAVB Y

(celkom stavieb ......... ..1. 7~ ... )
INÝ
ÚDAJ

LV
PARCELY

L.M.

* * * Stavby nevyžiadané * * *
ČASŤ B: VLASTNÍCI

(celkom vlastníkov ... ........ ...!.. .. )

Pri ezv isko, meno (názov)
a miesto trvalého pobytu (s ídl o) v lastn íka

Podiel

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 0800 l Prešov
I ČO/RČ: 327646

I /l

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * *
ČASŤ C. ŤARCHY

POL. VZ.

* * * Ťarch~ nev~žiadané * * *
D. POZNi1MKY

f'UL.YL

Bez zápi su

VÝPIS JE NEPO UŽITEĽNÝ PRE PRA VNE ÚKONY

Vyhoto vil : Már ia

M agáčová

Dátum aktu ali záci e: O1. 0 1.20 15 00:00:00

9

Vydanie:

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana
30146

Mesto Prešov

P.

č.

25

(Magáčová)

Al Mesto Prešov má zámer predaja pozemkov:
- parc. č. KNC 593313 o výmere 7m 2 , zastavaná plocha a nádvorie,
- parc. č . KNC 5933126 o výmere 12m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľka žiada o odkúpenie pozemkov za účelom vstupu do rodinného domu a predzáhradky.
Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 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
(V prílohe.)

dňa

30. 12. 2014:

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015:
VMČ č. 4 navrhuje odpredat' pozemky s vecným bremenom prechodu pre parcelu 5933126 pre
užívateľa parcely 5933125 a prístupu k rodinnému domu parc. č. KNC 5944, za účelom zabezpečenia
údržby.

FI Cena:
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 24. ll. 2014
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 30. 12. 2014

Kópia mapy z GIS
LV č. 6492

Návrh na uznesenie:
Zámer predaja pozemkov:
-parc. č. KNC 5933/3 o výmere 7m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
-parc. č. KNC 5933/26 o výmere 12m 2, zastavaná plocha a nádvorie,
s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena práva prechodu cez pozemok parc. č. KNC
5933/26 pre užívatel'a parc. č. KNC 5933/25 a prístupu k rodinnému domu parc. č. KNC 5944 k. ú.
Prešov, za účelom zabezpečenia údržby, L V č. 64 92, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom
priameho predaja
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.

F- MsÚISP-0111211

v.
_... u "'r Prešove, Hlavná ul.

č.

73, 080 Ol Prešov
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Mestský úrad v Prešove
sekcia majetková a ekonomická MsÚ ·
oddelenie mestského majetku
Jarková 24
080 Ol Prešov
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:. Príloily:

! 'i'(iii'IUie:

.

Žiadost' o p.Fed-ajlkúpu/ pozemku*

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a):

Meno, pnezvts
· ·ko 1 o bh
,
..............
Mac.
. ~. .Jz"0r1a Ju r;:~c'v~~t\
c o dny, nazov
!!_, . .................................................................................................. .
Dátum narodenia l IČO: .............. ~;.;;........................ .. .
Adresa trvalého pobytu l sídlo

..... . ............................................................................ ..

spoločnosti: .. ~~.-:;-..~.~S:-.;y, ....-.-.....................:.........;......... ............. .'..·...

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ........................................ ..
e-mailová adresa: ........................................................................ ..
(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 predaj/kúpu pozemku*

- ·. ............................................
·y7 . no v e mbr~- ••,J..................
Pn~~----v
Pozemok sa nac ha'dza na u1ICL
;~ ...................................................... .

, uzem1e
, · .. .....................
Pr-eš.ov
Katastralne
'. .....~... ............................................................................................................. .
v,
s---r>
'3
j
3
SC:,''")
Qf.>'
C1slo parcely: ........~.:::'!.;?. ;;..... :: ... ;....: : ..... :i?.-:-:.......-:.·............................................................................................. .

'3 /

l

"

l

.

·-

'~

.-

v 1 v• d
C'DKÚFE ,l--PE
~J\l2C\EL . K 'TO\GE N}\'VA ";(;.J ..J 'Ú \'-J A lí d .J ?OD. DeM.
zta ost'·1. •••••••••••••••••••••••••
1•••••••••••••••••••••••••••••• "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :rr......-.......
U' ce

-

J

'--"'"'--

~

.;~ ..~'S'JQR;E=;.••.•. :.·r:ld.3..i.Y..~.t1 .... f.:!:Sš ...':!.?.:.~.:d.:ľ.: ..S?.S?. ...?.QQ;..9Qt)!d; ..6. .. 6.~ i~ .. f.':~.)?.~ó.\:ťeADt<L
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom 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.

..
d"na .....................
1'24 . H , Qc'\4
Vp resove
.

.,l' ..,. .....

t.,::.? .. ,. • • ., . . ... .--- -- · · · · · · · · · · · ·

v r"dpis navrhovateľa

Príloha:
kópia listu vlastníctva na pozemok
grafické znázornenie umiestnenia pozemku
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy
čestné vyhlásenie podl'a prílohy č. ll alebo prílohy_č. 12 k SP -52

* (nehodiace sa preškrtnite)
F - MsÚ/SP-5211/3

\.

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
080 01 Prešov

VášrJi?\ ~~!ful~S?~:
Č.z.14947 1 /201 4

Naše čís l o:

B/18703/20 14
ev . č. 151 809/20 14

VEC
Odpredaj časti pozemkov parc.
Mgr. Zuzane Jurčovej,
parc . č. KN 5943 k. ú. Prešov
- s t a n o v i s k o k zámeru

č.

Vybavuje / linka

Prešov:

lng .arch.Jacová
g 051/3100273

30.12.2014

KN-C 5933/3, KN-C 5933/26 k. ú. Prešov na Ul. 17.novembra
vlastníčke rodinného domu

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 ,
1
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
schválených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013
dňa 25 . 11. 2013 , pozemky parc. č . KN-C 5933/3, KN-C 5933/26 k.ú. Prešov, Ul. 17. novembra sa
nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná, občianska vybavenosť+ bývanie.
21 V súčasnosti pozemok parc . č . KN-C 5933/3 k.ú. Prešov rozmerov 2,7 m x 2,54 m o ploche
2
6,86 m tvorí nástupná plocha a vonkajšie nástupné schodisko rodinného domu parc. č. KN-C 5943 k.
ú. Prešov .
2
Pozemok parc.č. KN-C 5933/26 k. ú. Prešov rozmerov 5,65 m x 2,0 m s výmerou 11,30 m
tvorí plocha predzáhradky rodinného domu , plocha obytnej 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
prehodnotení zámeru :
a) od p or ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 5933/3 k. ú. Prešov rozmerov 2,7 m x
2
2,54 m s výmerou 6,86 m , ktorý tvorí nástupnú plochu s vonkajším nástupným schodiskom do rodinného domu parc. č . KN-C 5943 k. ú. Prešov
·
b) n e o d p o rú č a od~redať pozemok parc. č. KN-C 5933/26 k. ú. Prešov rozmerov 5,65
m x 2,0 m s výmerou 11,30 m , ktorý tvorí plochu predzáhradky rodinného domu, plochu zelene
z dôvodu zabezpečenia prístupu k rodinným domom v radovej zástavbe parc . č . KN-C 5944, KN-C
5945 k.ú . Prešov, za účelom zabezpečenia ich údržby.
S pozdravom

Ing. Ma~ián H a r č a r í k
ri ditel' Sekcie
stavebného1 úradu aurbanistiky

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51 )3 1 00111 l Fax: +421 (5 1 )7733665 l E-mail : mesto.radnica@pres_ov.sk l www.presov.sk
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Výpis z katästra
OKRES:
OBEC:
KATASTRÁLNE ÚZEMIE.:

0 1.1 2.2 0 14

'

nehnuteľností

707 Prešov
524140 Prešov
Prešov

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra "C"
pARCELNÉ

VÝMERA

ČÍSLO

v [nt]

5 9331003 /0
s933 I026/o

7
12

Výmera spolu:

(celkom parciel ..
CHARAKTERl STIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSLUS.
KZÚO

7334
7334

18
22

Zastavan á plocha a nádvorie
Zastavaná p locha a nádvori e

ČÍSLO
EL

3647 . .. )
L.M.

5444
5444

19

* * * 0"&tatné ~ar~ety re<&i'i>tra "C" nevyiiadané
Legenda:
CH.AR.f.KTERJSTIKA - spôsob vyu ž itia pozemku
18-Pozemok, na ktorom j e dvor
22-Pozemok, na kL je post inž. stavba - cest. , mi est kom.
PRÍSL1JŠ . K ZÚO - prí s lu šnosť k zastavaném u územiu obce
l-Intrav il án

Parcely registra "E"
PARCELNÉ

VÝMERA

Č ÍSLO

v [nt

l

(celkom parciel ....
CHARAKTERJSTIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSLUS .
K ZÚO

ČÍSLO
EL

924 .. .)

LM.

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * *
Stavby
SÚPISNÉ
ČÍSLO

NA PARCELE
ČÍSLO

DRUH
STAVBY

(celkom stavieb .... .

INÝ
ÚDAJ

POPIS
STAVBY

LV
PARCELY

174 .)

LM.

* * * Stavby nevyžiadané * * *
ČASŤ B: VLASTNÍCI

(celkom vlastníkov .. .......... ...!... .. )

Priezvisko, meno (názov)
a mi esto trva lého pobytu (sídlo) vlastníka

Pod ie l

1 Mesto Prešov, Hl avná 73, 0800 l Prešov

I/l

I ČO!RČ: 327646

***

Titu ly nadobudnuti a nevyžiadané

***

ČASf C. ŤARCHY

POL VZ .

* * * Ťarch~ . uev~žiadaué * * *
D. pQZN,Á MKY
Bez zápisu

v y hotovil : Mária Magáčová
o Mum aktualizácie: 31.10 .2014 00:00:00

POL.VZ.

c;'
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(Magáčová)

Al Mesto Prešov má zámer predaja:
pozemku parc. č. KNC 242 o výmere 389m2, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul.
Tkáčska.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ žiada o kúpu pozemku za účelom vybudovania "Parku umenia".

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a
ods. l písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom
obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku presiahne
40 000 Eur a z dôvodu existencie 2 žiadostí o kúpu predmetného pozemku.
·

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo
(V prílohe.)

dňa

8. 4. 2015

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 4. 5. 2015:
VMČ č . 4 nemá námietky s využitím pozemku. Príslušné komisie nech rozhodnú odborne o využití
pozemku. Informovať VMČ.
FI Cena:
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej

súťaže.

GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 25. ll. 2014
Žiadosť zo dňa 20. 5. 2014
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 8. 4. 2015
Kópia mapy z GIS
LV. č . 6492

Návrh na uznesenie:
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 242 o výmere 389m 2, záhrada, LV. Č. 6492, k. ú., lokalita
Ul. Tkáčska
-spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto
uznesenia.

F- MsÚ/SP-01112/1

(;

l ng .arch. Ma ri á n'-'-Fe
-=-r:..jLo-=.. J,·'--'• .-.....:--_ __
Mobil : C

. 080 06 Prešov

1ail: r

Mesto Prešov
Sekcia majetková a ekonomická
Jarková 24
080 01 Prešov

Prešov 25 .11 .2014

Vec : Žiadosť o zámenu pozemkov
Týmto si Vás dovol'ujem opätovne požiadať o zámenu pozemkov pod budúcou
výstavbou "Parku umenia", v zmysle vášho listu č . M/2013/12157, č . z . 96312/2013 zo
dňa 15.5.2014 , ktorá sa nachádza na Okružnej ulici na parcelách č . 238 v našom
vlastníctve a parcele č.242 , ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov.
Vecné bremeno na vstup by bolo vzájomne v šírke 1 ,5m a dÍžky cca 1Om pre
susednú parcelu , čo by umožňovalo pohodlný vstup pre oboch vlastníkov pozemku.
V prípade záujmu z Vašej strany sme ochotný parcelu č.242 aj odkúpiť .
Ďakujem , ostávam s úctou

.

lng.arch .

/

\

M~ \

erjo

"'-.\

MESTO PRE c:DV
Me&sk OO" ad v PreCIDve, Hlavn o ul. o 73,08001

"~ii;r~ "-vi,...l.íovď-Moats~
..
,

črslo spisu:

Došlo:
Prno hy:
Evi denčn é

l

úrad v Prešove

l Aeglstr. znaeka:

8

Znak a lehota
uloženia:

20 -05- !Ol~
l Vybavuje:
ffslo došle j pošty:
97-f c?f ,(/{)11

Me&skOCta:l v Pre[])ve
sekci a m~ákov o a ekonomick OM so
oddeenie me&skc:ho m~áku
Ja-kovo 24

080 01 Ffe[])v

oiadoso o ~aj/k Cp u/ pozemku*

Oa::lateo (identifika01 DD:Iaje Ciadáteca):
Meno, priezviS<.o/obchodno nczov: ...({~.~.:. ~.~!:;k.0.'.f. ... ~.L?:-.~.~................................................................... ..
Da um narodenia/ IDO: ................. __ _
.........................................................................................................
..J rh
b
t
/
""l
l
Dl
,_,..
r;- L(3 Z/v J.Y.
· ;.,-.....
rvj~ ''~t .......
Cq 1.J.............
O~ ~ P t-!.. ..........................................
Ov r: i! }.);ft} i 0 ľ>ČOIJ
.......... .
Ad resa trvc:~ u .o po y u SLU o spo o o""'·· ·f...............
.
3j
'."'\M~
..!JI
Oesl o teá Chneho konta<tu Ci a::lcteca.... ..~ .~;-;~ ................................. .
7
e-malov oa::lresa: .. t:1 ........................................................................... .

1

(a< so navrhovcteia via:erQ uveOte v priTbhe vy m e uvedeno []j~e za vcetkceh navrhovat®v
vz[j omno vzail- napr. so-odend , podieovD:poluvla&nrai, maniJ:liaa pod)

ako~

ich

T Onto Ci adam/[J adaj Oo predaj/kO?u pozemku *
Pozemok sa nachCJ:iza na ulici :.......................................................................................................................... .
. . ;::;:: !"'"' • / ,'
Kcta&rOne c:F:em1e
......... ;;.; ..\ ..,.:.;.........................................................................................................................

3. ~"'!:..............................................................................................

o es1 o parce y: ....'7:-.':!..7:. ... x:.... b .'1.......~ .f:.

oIJ:l

[) edo& i: ..~....~IJ.X..~:?. [ ..... ~.~.~.~.~~. .~.~.~.~~} •• :.1J..~.t!t!.!.!.f.~!.q.. ::-:!.~!:.f-.7....{!./!..9.(.?:. ........................... .
1

V zmyslezd<ona o 428/2002 Z . z. o ochraneooobn cth o:tajov v platnom znenCpodpioom tejto Ci ado&i

udeD.Jjem svoj sohlas Me&u PreCIDv oo spracovan lľi1 ooobnceh o:tajov v rozsahu, v akom so
poS<.ytnut o v tejto Ci adosti , na OIJ:l vybavenia c:Jadosti, po dobu vybavenia Oadosti , resp. po dobu
platnosti zmluvy uzavráej ako vesledok vybavenia Ci adosti. SChlas moDle odvolao iba v pr [fbade
preuk c:zaneho por u cenia podmienok spracDJania ooobnceh o:tajov, za ktorcth bol sehlasudeen o

V PreC1lve d 03 .. iL . !~...?():! lf

Pr ltbha:
KQ:>ia LV
grafickDznczornenie umie&nenia pozemku
k[jJi u geometrickeho pl 01u aebo kcpiu kata&rOnej mapy
* ( nehodioce sa precll\rtnite)

F - MsD/SP- 52/ 111

--

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
Odbor územného plánovania a stavebného úradu
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu
Jarková 24
080 01 Prešov

Mestský úrad Prešov
Odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Jarková 24
080 01 Prešov

Váš list

číslo

l zo

dňa :

Naše

M/149187/2014/Magáčová/

číslo:

B/5323/2015

Č . z . 18261 /2015

ev . č . 87121/2015

Vybavuje /linka

lng .arch . Jacová
2 051/3100273

Prešov:

OB 04.2015

Vec
Zámena časti pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239m 2 za čast' pozemku parc. č. KN-C
2
238 k. ú. Prešov s výmerou 239 m alt. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov,
nachádzajúcich sa v západnej časti hradobnej priekopy na území Pamiatkovej rezervácie Prešov,
Tkáčska ulica. alt odpredaj pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov, žiadate!' Ing. arch. Marián Ferjo,

,

-

-stanovisko
Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 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,
pozemky parc. č . KN-C 238, 242 k. ú. Prešov sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej zelene v hradobnej priekope, v západnej časti Pamiatkovej rezervácie Prešov.
2) V súčasnosti pozemok parc . č. KN-C 242 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha upravenej nízkej verejnej
zelene, pozemok parc . č. KN-C 238 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha súkromnej zelene .
3) V zmysle Zásad a regulatívov funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia mesta Prešov.
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. pre dané pozemky plati regulatív RL G.5 Plocha urbanistickej
zelene v hradobnej priekope, kde hlavná funkcia je park, malá parkovo upravená plocha, park so
športovými zariadeniami.
4) V súlade so Zásadami a regulatívmi zachovania kultúrnohistorických hodnôt vrátane plôch zelene, regulatívom RL7a) ako významné kultúrnohistorické hodnoty na území mesta je potrebné chránit'
urbanistickú štruktúru, vyvinutú pôdorysnú schému a objekty Pamiatkovej rezervácie Prešov, systém
zelene pamiatkového územia a jeho ochranného pásma.
5) Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov po posúdení predloženého zámeru , n eo d po rú č a:
a) zamenit' čast' pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239 m 2 za čast' pozemku
2
parc. č. KN-C 238 k. ú. Prešov s výmerou 239 m v hradobnej priekope nachádzajúcej sa v západnej
časti Pamiatkovej rezervácie Prešov, Tkáčska ulica z dôvodu, že predložený investičný zámer realizácie
2
parku umenia s budovou galérie so zastavanou plochou 168 m k zámene pozemkov, je v rozpore
s Uzemným plánom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 a Zásadami ochrany
pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Prešov a rovnako ne o d po r ú č a:
b) odpredat' pozemok parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239 m 2 nachádzajúci sa
v západnej časti hradobnej priekopy Pamiatkovej rezervácie Prešov, Tkáčska ulica z rovnakého dôvodu.
Mesto Prešov oddelenie územného plánovania a urbanizmu ako orgán územného plánovania
od p o rú č a vlastníkovi pozemku parc. č . KN-C 242 k. ú. Pre~ov zrealizovať na pozemku malú parkovo
upravenú plochu (Pocket park) v súlade s regulatívom RL G.5 Uzemného plánu mesta Prešov.

Mestský úrad v Prešove 1Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421 (5 1)7733665 1E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk

Na pozemok vo vlastníctve Mesta Prešov bolo zriadené v roku 201 O vecné bremeno právo prechodu
a prejazdu cez pozemok parc. č . KN-C 242 k.ú. Prešov v prospech vlastníka pozemku parc. č . KN-C 238 k. ú.
Prešov. čo je postačujúce pre sprístupnenie pozemku pre jeho využitie.
S pozdravom

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove
ODBOR ÚZEMNÉHO Pl.ÁIIOVANIA ASTAVEBNÉHO ÚRADU

080 01 Prešov

~

;)

Ing. arfh.

Kristin~ Hakučová

Í~overená riadením

odboru územného plánovania
a stavebného úradu

strana 1/2

05 .05 .2015 13:42:52 Mária

Magáčová

Mierka 1:600

l

Strana:

Dátu m: 05. 05 .20 15

Výpis z katastra
OKRES:
OBEC:
KATASTRÁLNE ÚZEMIE .:

nehnuteľností

707 Prešov
524140 Prešov
Prešov

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný
ČA St A: M AJ ETKOV Á PODSTATA

Parcely regi s tra "C"
PARCELNÉ
Č Í SLO

VÝMERA

v [nf ]

242/000/0

389

(ce lko m parciel .. .. . }~S.~ ... )
CHARAKTERISTIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSL US .
K ZÚO

9849

4

Záhrada

Č Í SLO

L. M .

EL
5442

V)' mera spolu: 389

***

O statné \}"a.rcely re.'bistra "C" ne.\'yhadané

***

Lege nd a:
CHARAKTERI STIKA - spôso b vyu žitia pozemku
4-Poze mok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade
PRÍ SLUŠ. K ZÚO - prís lu š n osť k zastavanému územiu obce
l-Intrav ilán
Parcely registra "E "
PARCELNÉ

VÝMERA
v [nf l

Č ÍSLO

DRUH
POZEMKU

(celko m parciel .. ..
CHARAKTERISTIKA

PRÍSLU S.
K ZÚO

Č Í S LO

925 ... )
L.M .

EL

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * *
Stavby
SÚPI SNÉ
Č ÍSLO

NA PARCELE
Č ÍSLO

DRUH
STAVB Y

(ce lko m stav ieb ....

POPI S
STAVBY

***

Stavby nevyžiadané

INÝ
ÚDAJ

LV
PARCELY

174 ... )
L.M .

***

ČASŤ B: VLASTNÍCI

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

Priezv isko, meno (názov)
a mi es to trva lého pobytu (sídlo) vlastníka

Podi el

l Mes to Prešov, Hlav ná 73, 0800 l Prešov
I ČO/RČ: 327646

!l l

***

Titul y nadobudnuti a nevyžiadané

***

ČASŤ C. ŤARCHY

POL. VZ.

* * * Ťarchľ nev~ž.ia.da.Lté * * *
D. POZNÁMKY

PO L. VZ.

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

Vyhotov il: Mári a M agáčová
Dátum aktu alizác ie: 3 1.03 .20 15 00:00:00

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov

vyhlasuje
podľa§§

281 až 288 Obchodného zákonníka

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj pozemku parc.

č.

KNC 242 o výmere 389m2 , záhrada, k. ú. Prešov, LV
lokalita Ul. Tkáčska,

č.

6492,

s týmito podmienkami:
OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRVÁ:
l. predmetom návrhu zmluvy je pozemok parc. č. KNC 242 o výmere 389m2 , záhrada,
k. ú. Prešov L V č. 6492, lokalita UL. Tkáčska;
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť, pričom ponúkne kúpnu cenu
minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom, teda minimálne xxxx,- €
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na
vklad v Katastri nehnuteľností najneskôr do jedného mesiaca od podpísania zmluvy,
inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy;
4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od
zmluvy zmluva zaniká;
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY:
l. súťažiaci prijíma podmienku, že:
do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku
vo výške xxxx € na číslo účtu v tvare IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572
SWIFT, inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po
uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci,
ktorého ponuka bola prijatá podľa odseku 8, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50
% zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť
bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na
uzatvorenie kúpnej zmluvy;
preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu, resp. inú hodnovernú
garanciu finančných prostriedkov vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za
predmet kúpy;
2. technické informácie o nehnutel'nosti poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ
v Prešove, J arková 24, tel.: O51/3 l 0021 7;
3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy

majetku mesta, Hlavná 73,080 Ol Prešov, s výrazným označením
"MsÚ- OSMM- Obchodná verejná sút'až- nehnutel'nost' pozemok parc.
č. KNC 242- neotvárat"'.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

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 kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.;
lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže, teda do xxxx 2015 do 14.00 hod;
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, návrh zmluvy je už po
jeho predložení neodvolateľný;
predložené návrhy možno menit' a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh z pohl'adu
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na
predkladanie návrhov;
vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž ;
o zrušení súťaže budú súťažiaci upovedomení najneskôr do 15 kalendárnych dní odo
dňa konania zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, na ktorom došlo
k zrušeniu súťaže;
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;
vyhlasovatel' môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé
nesprávnosti a tiež vykonať doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za
účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia
výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak
nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami;
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Benčíková)

Al Mesto Prešov má zámer prenaJmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu poskytovania edukačných a sociálnych služieb obyvateľom mesta Prešov, a to
nebytových priestorov o výmere 203,48 m 2, nachádzajúcich sa na I. NP v pavilóne C v objekte so
súp. č. 7331 na Ul. Ďumbierskej č. 40, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom prevádzkovania Centra pre
deti od 6 mesiacov do 15 rokov so zameraním na športové aktivity, doučovanie a opatrovanie detí na
dobu 10 rokov pre občianske združenie Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH,
Magurská 12,080 Ol Prešov, IČO: 42091489.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ žiada o dlhodobý prenájom predmetných nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného
zreteľa. Nebytový priestor užíval na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4287, ktorú
správca na základe evidovaného dlhu na nájomnom vypovedal a výpovedná doba uplynula
dňa 31.12. 2014, avšak predmetné nebytové priestory naďalej užíva bez právneho titulu.
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ svoj dlh v celom rozsahu uznal, došlo k podpísaniu splátkových
kalendárov.
Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 5. 3. 2015:
VMČ č. 7 neodporúča dlhodobý prenájom a zníženie nájomného vzhľadom na doterajšie dlhy
a záväzky voči prenajímateľovi.
Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 13. 2. 2015:
(V prílohe.)
El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu poskytovania edukačných
a sociálnych služieb obyvateľom mesta Prešov s podmienkou splnenia záväzkov vyplývajúcich
z podpísaných splátkových kalendárov.
FI Cena:
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/rok.
Navrhovaná cena MPO: l €/m2/rok.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa l O. 2. 2015

Doplnenie žiadosti
Stanovy občianskeho združenia
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 13. 2. 2015
2 x Splátkový kalendár
Návrh na uznesenie:
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
a sociálnych služieb obyvateľom mesta Prešov, a to nebytových
poskytovania edukačných
priestorov o výmere 203,48 m 2, nachádzajúcich sa na l NP v pavilóne C v objekte so súp. č. 7331
na Ul. Ďumbierskej č. 40, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom prevádzkovania Centra pre deti od 6
F- MsÚ/SP-01112/1
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mesiacov do 15 rokov so zameraním na športové aktivity, doučovanie a opatrovanie detí, na dobu l O
rokov pre občianske združenie Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH, Magurská 12,
080 Ol Prešov, IČO: 42091489
- za cenu l €1m 2/rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

F- MsÚ/SP-01112/1

Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH, IČO 420 914. 89,
Magurská 12, prevádzka Ďumbierska 40, 080 01 Prešov,
tel.: +421 918 517 703
e-mail: apvcentrum@gmail.com

----------:·
-·
RE
A

f-f1šov

~s . r. o.

Prešov REAL, s.r.o.
Slovenská 40
Prešov 080 01

-RL..

....---- ~ - ~-···-·--

______' 2 -02-

2015

__..------~--·-· -··---

10.02.2015
Prešov

VEC: Žiadosť o dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného
zretel'a za nájomné 1,00 C na rok
Týmto Vás žiadam o dlhodobý prenájom
osobitného zretel'a za nájomné 1,00 C na rok.
Za
kladné
vybavenie
našej
žiadosti
Vám

S pozdravom a úctou

ako

prípad

vopred

.._ ~ i\,

-':-. . , ,
1\ll :;ť::'·

IC.

········ i~ ·····u - ·

hodný

ďakujem .

~ ~·:~ L.~ :r.";" ~

,_ V~~ T >CÝCH
·, /'c ič: SOV

. .

···

~ 8 726~

·········· ········

PáedDr. 'Alena Farkašová
kon ate l'

stránka l z l

Benčíková

Od:

Martina Ing.

ala farky [apvcentrum@gmail.com]

Odoslané: 26. februára 2015 9:54
Komu:

martina .bencikova@presov.sk

Predmet:

Detské centrum AKTIVITY PRE VSETKYCH

Dobry den, pani Bencikova,
K predlozenej ziadosti v súvislosti s najmem nebytových priestorov na Ďumbierskej 40 v Presove, Vas ziadam
doplniť dobu 10 rokov .
Ďakujem .

S pozdravom a uctou
PaedDr. Alena Farkasova

26. 2. 2015

Stanovy občianskeho združenia
Detské centrum
AKTIVITY PRE VŠETKÝCH

Čl.II

Sídlo DC APV

Magurská 12, 080 Ol Prešov
·,_

Čl.!II

Ciel' činnosti DC APV
l.

poskytnúť

dennú,

popoludňajšiu

aj

nočnú starostlivosť deťom

od 6 mesiacov do

15 rokov
2.

umožniť

opateru dieťaťa aj v neskorých popoludňajších, resp.

nočných

hodinách
3.

vyučovať

cudzí jazyk podľa výberu rodičov niekoľkokrát do

4.

organizovať voľnočasové

športové, kultúrne,

týždňa

spoločensko-vedné

aktivity,

pravidelnú krúžkovú záujmovú činnosť v záujmových útvaroch, príležitostnú
záujmovú činnosť vo forme jednorázových a cyklických podujatí
5.

zabezpečiť doučovanie

detí, možnosť spolupráce so špeciálnym pedagógom,

psychológom so súhlasom rodiča
6.

poskytnúť deťom

pestré prázdninové činnosti- táborová rekreácia, kurzy

7.

organizovať spoločenské

8.

umožniť

a

oddychovo-rekreačné

podujatia

spontánnu činnosť podľa záujmu a ponuky

Čl. IV

Členstvo v DC APV, práva a povinnosti členov

l. formy

členstva

v DC sú: riadne členstvo a čestné

členstvo

2. riadne členstvo v DC vzniká so súhlasom Rady DC zaplatením
príspevku. Výšku členského príspevku stanovuje Rada

členského

Slovenská 40, 080 01 Prešov
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64
e-mail: sekretariat@presovreal.sk
www.presovreal.sk

...

ESOV REALs.r.o.

OR vedený na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P

Mestský úrad
Oddelenie mestského majetku
Hlavná 73
080 O1 Prešov

V Prešove dň a
13.2.2015

Vybavuje:
Kašprišinová

Vec: OZ Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH so sídlom na Magurskej 12
- Žiadost' o dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného zretel'a za nájomné l €
ročne - stanovisko.
Občianske združenie DC APV, zastúpené konatel'kou PaedDr. Alenou Farkašovou,
užíva nebytové priestory na l. NP v pavilóne C na Ďumbierskej 40, o výmere 203,48 m 2 za účelom
prevádzkovania Centra pre deti od 6 mesiacov do 15 rokov so zameraním na športové aktivity,
doučovanie a opatrovanie detí.
Nájomná zmluva 4287 bola uzatvorená na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou,
s ročnou výškou nájmu 1709,28 € (8,40 €/m 2 /rok).
Ku dňu 30.11.2014 evidoval správca dlhy na NZ 4287, a to na nájme 1777,40 € a dlh za energie
a služby vo výške 8361,89 €, na základe čoho pristúpil správca k výpovedi z nájmu. Výpovedná
doba uplynula dňom 31.12.2014.
V súčasnosti evidujeme OZ Detské centrum AKTNITY PRE VŠETKÝCH na osobitnom účte,
z dôvodu prebiehajúcich rokovaní na úrovni mesta.
Na základe osobných rokovaní s PaedDr. Farkašovou, ktorá svoj dlh čo do dôvodu a výšky v celom
rozsahu uznala, došlo k podpísaniu splátkových kalendárov dňa 6.2.2015. (viď v prílohe).
Nájomca listom zo dňa 10.2.2015 žiada o dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného
zretel'a za nájomné l € ročne.

Stanovisko správcu: Pokia!' bude Občianske združenie plniť svoje záväzky vyplývajúce
z podpísaných splátkových kalendárov, správca nemá námietky voči udeleniu súhlasu na dlhodobý
prenájom za symbolickú cenu, nakol'ko Detské centrum vykonáva prospešnú činnosť pre obyvatel'ov
mesta Prešov. (viď Ciel' činnosti uvedený v Stanovách OZ).
!

S pozdravom

Mgr. ~ter tlooKo
konatel'
Ing. Juraj Hudáč ___..--?
konatel' __.. · /

IČO : 31722814
DIČ : 2020521393
IC DPH Sk2020521393

~

l

Bankové spojenie:
UniCreditBank Slovakia a.s., č . ú.: 1019764005/1111

Splátkový kalendár

Na základe žiadosti nájomcu NZ 4287 - Detské centrum AKTIVITY PRE
VŠETKÝCH, zastúpené PaedDr. Farkašovou vo veci vyrovnania pohl'adávky na
nájomnom, ktorú správca ku dňu 5.2,2015 eviduje vo výške 2 204,72 €, a ktorú
nájomca čo do dôvodu a výšky v celom rozsahu uznáva, zaväzuje sa predmetnú
pohl'adávku vyrovnať v nižšie uvedených splátkach:
1. splátka
2. splátka
3. splátka
4. splátka
5. splátka
6. splátka
7. splátka
8. splátka
9. splátka
10.splátka
11.splátka
12.splátka

v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo

20 .02.2015
20.03 .2015
20.04.2015
20.05.2015
20.06.2015
20.07.2015
20.08.2015
20.09.2015
20 .10.2015
20 .11.2015
20.12 .2015
20.01.2016

VO

výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške

'
184,- €
trl
184,- € j
184,-€
184,- €
184,- €
184,- €
184,- €
184,- €
184,- €
184,- €
184,- €
180,72€

----

2 204,72 €

SPOLU:

Nájomca je povinný splátky uhrádzať na účet číslo: 6619911059/1111, vedený
v UniCredita Bank Slovakia, a.s., pobočka Prešov.
Pri úhradách žiadame

uvádzať

Nedodržaním splátky sa stáva

VS 4287.

zročný

Okrem toho sa nájomca zaväzuje
dodávku energií a služieb.

celý dlh.

uhrádzať

zmluvne dohodnutý nájom a zálohy za
MESTO PREŠOV

V Prešove,

dňa 6.2.201 si/

za nájomcu:

/~/

,~,

t; .

v

o

sp r{JVa" neb}/tovycll priestorov

PRESO V HEJ~t. s .r.o.
SLOVENSK!. 'lO, PHEŠOV

1ZJ

za prenajímatel'a:

Mgr. Peter Bobko /
konatel'
Ing. Juraj Hudáč / .. ..
konatel'
"
.

.

'

Splátkový

kalendár

Na základe žiadosti nájomcu NZ 4287 - Detské centrum AKTIVITY PRE
VŠETKÝCH, zastúpené PaedDr. Farkašovou vo veci vyrovnania pohl'adávky na
základe vyúčtovania vo výške 5 787 ,89 €, ktorú správca eviduje ku dňu 5.2 .2015 ,
a ktorú nájomca čo do dôvodu a výšky v celom rozsahu uznáva, zaväzuje sa
predmetnú pohl'adávku vyrovnať v nižšie uvedených splátkach :

1. Splátka
2. Splátka
3. Splátka
4. Splátka
5. Splátka
6. Splátka
7. Splátka
8. Splátka
9. Splátka
10. Splátka
11.Splátka
12. Splátka

v termíne
v termíne
v termíne
v term íne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
v termíne
vtermíne
v termíne

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

25.02.2015
25 .03 .2015
25.04.2015
25 .05 .2015
25.06 .2015
25 .07 .2015
25 .08 .2015
25 .09 .2015
25.10.2015
25 .11 .2015
25 .12.2015
25 .01 .2016

vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo
vo

výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške
výške

483 ,- €
483,- €
483,- €
483,- €
483, - €
483 ,- €
483 ,- €
483,- €
483,- €
483,-€
483,-€
474 ,89 €

5 787,89 €

SPOLU:

Nájomca je povinný splátky

uhrádzať

Nedodržaním splátky sa stáva

zročný

na

účet číslo :

1019764005/1111 , VS 4287

celý dlh .

Okrem 'toho sa nájomca zaväzuje uhrádzať zmluvne dohodnutý nájom a zálohy za
dodávku energií a služieb.
V Prešove,

dňa 6.2.2_Qj/

za nájomcu : :

;L/
.. -

Mgr. Peter Bobka /
konatel'
Ing. Juraj Hudáč / ·
konatel'
··

j

' '
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Mesto Prešov
č. 28
(Ing. Šarišský)
Komisia 25. 3. 2015- bod č . 4
Komisia (výjazdová) 15. 4. 2015 -bod č . 8

P.

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný
osobitného zretel'a z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnost', a to:
časti pozemku parc. č. KNC 14533/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75m 2 (presná
výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov,
pozemku parc. č. KNC 14533/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 482m 2 , LV č. 6492,
k. ú. Prešov,
časti pozemku parc. č. KNC 14533/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 215 m 2
(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov,
pozemku parc. č . KNC 3501/48, trvalé trávne porasty o výmere 66 m 2 , LV č. 2065, k. ú.
Solivar,
všetko o výmere cca l 838m 2, lokalita Ul. Višňová, na dobu 20 rokov pre AUTO EX, s. r.o.,
Hviezdna 16, 080 Ol Prešov, IČO: 36465984.

B/ Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ má zámer na vlastné náklady vybudovať oplotenie z dôvodu ochrany majetku
a zabezpečenia bezpečnosti a poriadku. Zároveň oplotenie umožní vytvorenie územia verejnej
parkovej zelene.
Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

13. l. 2015:

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 8. l. 2015:
VMČ č . 6 súhlasí s prenájmom nehnuteľností uvedených v žiadosti a odporúča vyhovieť
žiadateľovi.

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode A/
tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.
9 písm. c) zákona č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu
vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnosť .

FI Cena:
Navrhovaná cena

žiadateľom:

l 0,00 €/rok za celý predmet nájmu.

GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 4. ll . 2014
Doplnenie žiadosti zo dňa 15. 12. 2014
Výpis z LV č. 6492
Čiastočný výpis z LV č. 2065
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 13. l. 2015
Kópia katastrálnej mapy

F- MsÚ/SP-01112/1
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Návrh na uznesenie:
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnosť, a to:
- časti pozemku parc. č. KNC 14533/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75 m 2 (presná
výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov,
- pozemku parc. č. KNC 14533119, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 482m2, LV č. 6492,
k. ú. Prešov,
časti pozemku parc. č. KNC 14533120, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 215 m 2
(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov,
- pozemku parc. č. KNC 3501/48, trvalé trávne porasty o výmere 66m2, LV č. 2065, k. ú. Solivar,
všetko o výmere cca l 838m 2, lokalita Ul. Višňová, na dobu 20 rokov pre AUTO EX, s. r. o.,
Hviezdna 16, 080 Ol Prešov, IČO: 36465984
za cenu l 0,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou vytvorenia a udržiavania
parkovej zelene.

F- MsÚ/SP-0111211

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, Hlav ná ul.

č.

73, 080 Ol Prešov

Mestský úrad v Prešove
se kcia majetková a ekonom ická MsÚ
oclclelenie mestského majetku
Jarková 24
080 Ol Prešov

Žiadost' o nájom pozemku

Žiadate!' (identifikač né údaje žiadatel'a):

tct

t

c;·f- .:..0.......
. . i fs
éft ~/!_v 1<,Jl ft 4!.
Meno, pnezv1sko/obchodny nazov: .............·..................;...........
i .................................................................

. .

. .

-4t't o 1:-Y

l !,j'

,_

..

[J

,-:''i

.

-- " ~ , ,.-

Adresa trvaléh o pobytu l sídlo s poločn ost i: ............ !. ............. ;..................... r ...................:............ .

c--c,·/ - - , - -·

~

.~c" 1

Císlo te lefónn eho kontaktu žiadatel'a: ........... .. ........................ :....
EJ>c..-·C!,('
.b ~./'-;IJ.-ty-!tc :~ <;;r~..-t-7,...t .,é2:e-Inai·1 ova· ad·1esa ...................
~ .......................................................... ..
(ak sú navrhovate li a viacerí,
vzájomný

v zťah-

uveďte

c:~

.

l

7

..

/, -- ·

..-~.

,

v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich

napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníc i, manželia a pod)

Týmto žiadam o nájom pozemku

.

. . ........................................................................................................................................
l!J.r.i:t- v" A >L.L/t.-7"1::
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V zmysle zákona

č.

(/jJ.!I~ť.~ L

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

udel'ujem svoj sú hlas Mestu Prešov so spracovaním oso bných údajov v •·ozsahu, v akom sú
poskytnuté v tejto žiadosti, na

účel

vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vy bavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade
1

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol sfthlas udelený .
..
0
/L;
JJ ...1.l... ... /:.. ('.-;
~,

V Prešove dl1 a ..

'·
l

podpi s navrhovate l'a

Príloha :
grafické znázornenie umi estnenia pozemku
pri nájme pozemku za

účelom

výstavby objektu , parkovis ka res p. umiestnenia inej stavby

dolož i ť

stanovisko sekcie stave bného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, odde lenia hl avného architekta mesta
a územného plánovania k danému zá meru

F - MsÚ/SP - 52/4/1

Auto Ex. s.r.o., Višňova č. 13,. 080 Ol Pre š o v
IČO : 36465984, zast. Eduard Mihalič- konatel'

Mestský úrad v Prešove
Sekcia majetková a ekonomická
Odd . mestského majetku
Ul. Jarková č. 24
080 Ol P r e š o v

Vec:
Doplnenie žiadosti o nájom pozemku

V rámci doplnenia žiadosti o nájom pozemku uvádzam, že žiadam o dlhodobý nájom
(20 rokov) v žiadosti uvedených parciel a plôch za symbolickú cenu, ktorú navrhujem na
l O €/rok .

Predmetné parcely budem

udržiavať

v absolútnej

čistote

a poriadku (údržba,

kosenie).
Svoj u
majetku a

ž iadosť odôvodňujem

zabezpečenia bezpečnosti,

záujmom o vybudovanie oplotenia z dôvodu ochrany
poriadku a

čistoty

na uvedených parcelách. Taktiež

máme eminentný záuj em o zriadenie trval ých plôch zelene.
Za pochopenie mojej žiadosti Vám vopred

ďakujem.

,- ,,·l

......

t...l .

~--

.

Prílohy:

'7l

l x kópia kat. mapy s vyznačením oplotenia

;

i

(1

;, '\

l x kópia stanoviska
l x ž i adosť o nájom pozemku

íl

l

f

l

l

\

Úrad geodézie , kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres : Prešov
Obec: PREŠOV
Katastrálne územie : Prešov

Dátum vyhotovenia 29.01.2015
Čas vyhotovenia :
09 :51:57

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č . 6492
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné

číslo

Výmera v m2 Druh pozemku

Spôsob využ. p. Umíest. pozemku Právny

41 2

696 Zastavané plochy a

51/ 1

1339 Zastavané plochy a

22

vzťah

Druh ch.n.

1

nádvoria

.

52/ 2

574

53/ 1

233

53/ 2

184

53/ 3

328

54/ 1

601

54/ 2

432

55

-138

56

292

57

108

58

505

611 1

1014

611 4

132

61 1 5

416

61/ 6

819

95

300

98

501

112
114
129/ 1

110
3
40

1341 1

23

1411 3

330

155/

189

156/ 3

6

183
187

647
915

207

248

Informatívny výpis

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

16

• 201

a

18

a

16

' 201

a

16

• 201

a

18

• 201

a

16

. 201

a

16

201

a

18

a

18

a

18

a

16

a

99

a

99

a

99

a

99

a

18

a

99

a

4
4
99

a

99

a

99

a

99

a

99

a

37
99

a

16

1/126

1
1

Aktualizácia katastrálneho portálu :

• 201

28.01.2015

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné číslo

Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzt'ah Druh ch.n .

Výmera v m2 Druh pozemku

nádvoria
29
Ostatné plochy
29
Ostatné plochy
29
Ostatné plochy
22
Zastavané plochy a
nádvoria
14528
22
737 Zastavané plochy a
nádvoria
14536/
29
9391 Ostatné plochy
14544
22
4003 Zastavané plochy a
nádvoria
14545
22
3847 Zastavané plochy a
nádvoria
14550
17
471 Zastavané plochy a
nádvoria
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 14550 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 10512.
14551/ 1
2353 Ostatné plochy
29
1
29
1
14551/ 2
135 Ostatné plochy
29
14551/ 3
206 Ostatné plochy
29
14552
2823 Ostatné plochy
~
1634 Zastavané plochy a
18
nádvoria
99
~
1482 Zastavané plochy a
~
nádvoria
~
517 Zastavané plochy a
99
nádvoria
14554
762 Zastavané plochy a
22
1
nádvoria
14557/
1475 Ostatné plochy
29
1
14558/ 1
2467 Ostatné plochy
29
1
14558/ 2
16 Ostatné plochy
29
1
14559/ 1
4139 Zastavané plochy a
22
nádvoria
14560/
2388 Zastavané plochy a
22
nádvoria
14566
3306 Ostatné plochy
29
14567
1401 Zastavané plochy a
99
nádvoria
14573/
3975 Ostatné plochy
29
14574
911 Zastavané plochy a
99
nádvoria
14580/ 1
2907 Ostatné plochy
29
14580/ 2
435 Ostatné plochy
29
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 14580/ 2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 11964.
14517/ 1
14517/ 2
14517/ 3
14526

14583/ 2
14583/ 3
14584
14585/
14585/27
14585/28
14585/29
14585/30
14585/ 31
14585/ 32
14585/33
14585/ 34
14586

Informatívny výpis

4159
1742
154
8240

680 Ostatné plochy
1799 Zastavané plochy
nádvoria
3114 Ostatné plochy
21045 Zastavané plochy
nádvoria
1510 Zastavané plochy
nádvoria
130 Zastavané plochy
nádvoria
1918 Zastavané plochy
nádvoria
1005 Zastavané plochy
nádvoria
540 Zastavané plochy
nádvoria
1138 Zastavané plochy
nádvoria
1837 Zastavané plochy
nádvoria
4406 Zastavané plochy
nádvoria
1111 Zastavané plochy
nádvoria

1

a

29
22

a

29
18

1

a

99

1

a

99

a

99

a

99

a

99

a

99

a

99

a

99

a

16

68/126

1

1

Aktualizácia katastrálneho portálu :
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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 : Solivar

Dátum vyhotovenia 29.01.2015
čas vyhotovenia :
09 :59 :21

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2065
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Výmera v m2 Druh pozemku

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.

7

66 Trvalé trávne porasty

1

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
7- Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Ostatné parcely nevyžiadané

ČA SŤ 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
Účastn ík právneho vzťahu :

Vlastník

1l 1

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov, SR
IČO:
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

Informatívny výpis

Z 72112014- Rozhodnutie OÚ Prešov , katastrálny odbor, C ROEP 30/20131Pe, zo dňa
30.12.2013
Z 444312006- Žiadosť, GP č. 31312005
Z 4445/2006 -Žiadosť, GP č. 2912006
Z 4446/2006-Žiadosť, GP č. 30/2006
R 29912011 -Žiadost' o zápis GP č. 83111
V 1751/09 ·Kúpna zmluva
V 2385/2011 • Kúpna zmluva
R 402/2010. Žiadosť o zápis GP č. 133512010
V 167/2004-Kúpna zmluva
V 2397/2006-Kúpna zmluva
Z 2762/03-Žiadosť ozápis GP č. 2312002
Z 2735/06-Žiadosť o zápis GP č. 1912006
V 660/2003-KUPNA ZMLUVA
Z 4447/2006-Žiadosť, GP č. 13/2006
V 1942/09 ·Zámenná zmluva
Z 86412002-ZIADOST, GP C. 11712001, C. 12012001.
Z 1173/02002-ZIADOST, GP C. 119/2001.
R 53912011 • Žiadost' o zápis GP č.· G1· 120812011-899/11
Z 2123/2002-ZIADOST, GP C. 10012001.
Z 2014/02-ZIADOST, GP C. 3012002
V 1839/2009 ·Kúpna zmluva
Z 3429102-ZIADOST O ZAPIS, GP C.6012002.
V 336912011 • Kúpna zmluva
Z 4448/2006-Žiadosť, GP č. 112006
Z 3489/02-ZIADOST O ZAPIS GP C. 69/2002.
V 457412011 ·Kúpna zmluva
Z 445112006-Žiadosť, GP č. 2812006
Z 3529/02-ZIADOST O ZAPIS GP. C. 4012002
Z 1662/2009. Žiadosť o zápis GP č. 40109, Protokol č. 12112009/EO
V 1550/08, V 2094108 , V 2064108 , V 2095108 ,V 4682108 , V- Kúpne zmluvy.· 97612009
V 5046/2004-Kúpna zmluva
V 4063/2004-Kúpna zmluva

1/7

Aktualizácia katastrálneho portálu :
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územie

Okres

Prešov
Okresný úrad

Vektoravó mapa

Prešov

14

katastrólny odbor

KATASTRÁLNEJ
na parcelu: CKN 14555
Vyhotovi l

Dl\ a

Meno
04,04.2014

PREŠOV

Fabianovó Lýdia

':;;l

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Mesto Prešov

P.

č.

29

Vydanie:
Strana

36/46

(Ing. Benčíková)

Al Mesto Prešov má zámer prenaJmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere
100,70 m 2, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č . 3125 na Ul. Weberovej č. 2, LV č . 6492, k.
ú. Prešov, za účelom zriadenia kancelári pre redakciu novín, na dobu neurčitú, pre spoločnosť
Privatpress, s.r.o., Jarková 2, 080 Ol Prešov, IČO: 31724434.

B/ Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ sa prihlásil do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve mesta Prešov v dňoch 2. 3. 2015 do 20. 3. 2015 s ponukou na prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. Weberovej č. 2 na dobu neurčitú. V ponuke na prenájom
si uplatnil 30% zľavu z výšky nájmu nebytových priestorov, ktorú je možné poskytnúť na prenájom
nebytových priestorov, ktoré neboli úspešne v dvoch po sebe bezprostredne predchádzajúcich (po sebe
vyhlásených) obchodných verejných súťažiach. Na základe súčasnej platnej legislatívy na území
mesta Prešov, uzatvorenie zmluvy o nájme s požadovanou dobou nájmu schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo mesta Prešov.

Cl Stanovisko Výboru mestskej
VMČ č. 4 súhlasí.

časti č.

4 zo

dňa

13. 4. 2015:

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 10. 4. 2015:

(V prílohe.)
El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode A/ 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 adresnosti majetkového
prevodu.
FI Cena:

Navrhovaná cena žiadatel'om: 52,50 €1m 2/rok.

GI Prílohy:
Prihláška zo dňa 19. 3. 2015
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 10. 4. 2015

Návrh na uznesenie:
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu adresnosti
majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere l OO, 70 m 2, nachádzajúcich sa na 1 NP
v objekte so súp. č. 3125 na Ul. Weberova č. 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom zriadenia kancelárie
pre redakciu novín, na dobu neurčitú pre spoločnosť Privatpress, s. r. o., Jarková 2, 080 Ol Prešov,
IČO: 31724434
- za cenu 52,50 €1m 2/rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

F - MsÚ/SP-01/1211

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove, H lavná ul.

73, 080 OJ Prešov

Vyves~:ne

-Z MAR. 2015

dna _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

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

M ESTO P RIEŠOV
M ESTSKÝ ( JR AD
H la vná ul. č. 73

080 01 P R E Š O V
-32-

č.

25. M~R. 1Q\5

PRIHLÁŠKA
do obchodnej verejnej sút'aže na prená jom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov
l. Fyzická osoba
Nepodnik.atel'ský subjekt:
Meno a priezvisko ž iadateľa: ................ .... .........._. ....... ..... ..... .. ........ ..... ... .... .... .... ............ .... .. .
Trvalé bydlisko žiadatel'a: ... ........ ............ ... ... ....... ......... ... ... ... ....... ..... ...... ......... .. ... .... ....... ... ..
Podnikatel'ský subjekt:
Meno a priezvisko žiadatel'a: ............. ....... .. ............... ........ .. .. ........... ... .. IČO : ..... .... ... ..... ... ..
Obchodné n1eno: ... ...... ... ....... .. .. ...... ..... ........... ... .. .. .... ..... .. .... ..... ........................................... .
Miesto podnikania: ... ............. .... ...... .. .... ..... .......... .. .... .. ...... ... .. .. .... ..... .... .. .... ... ....... ... ........ .. .. .
Stručná charakteristika subjektu a jeho č inno s tí: ......................... ... .... .. .. ... ........ ... ... ..... ... .. ... .

l.
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... ......O
~ .......... ;··r .. .. ·i;; A /
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.
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k
·
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.....v.. .....
Oso ba opravnena, ona . v mene su ~e tu .......... ... .. .... ...... .... ........ ,_,_ ..... .... .... , ..l.. f1
Stručná charakteristika s u~e!<tu ~jeh o činnosti: .. ..J.ľ!?.~f?..C:.-:!.t!..{ !:. ..J!.!1'1!./(.f..!!. ../!...~<?.:'.<!1-f9 !Jo/

.~1:'9..8.~.1.?.4 .: .. .J.4: .... .V. .!!kf ~flo. (Ý.!!!. ...!!f:::!.Y.(~1:.. . , ..l?.M!.~.t!.{:~j. ....1!..~.?!?.~(. L

3. Požadované nebytové priestory:
- adresa predmetného NP, o ktorý žiadame
ulica: .....W..S'.f?..~.~.9..V.6"................... .............................. ..............................................................

~ožadova~~

v~: ~~·

·tf!/:t.l.Q.
...";li"#.);j..'i:;'"é'/'i)'";,}Z;'()i7.7 """""
.......... 7.. .. (. . )..2.../"::f;:(;"E.""";;ii:j
0. .... s:-J· .. :::.r.y~
_ · ··· .. ···;;,·i:/rol:............................. .
~Vami nav~hovaná ~š~"??~~po:za~ 1J!: .....;/. j;l3";]""A;I~J~}f/""".=· ...........................
navrhovana doba náJmu. ·:........... :···_....... ..... .. ~11..: .. ... / ...... J'./// ......... .. ..... N. .............. ............. ..

ploc_ha
..
- učel ;yužttJa NP. /:.(r>~· -:':

-kontakt /telefón, fax, mobll, e-ma il/ ..... O...Y.. ...<f.. YI ... 'J.............. .. ......................... ... .. .................... ..

z.

V zmysle zákona č. 122/2013
z. o ochrane oso bnýc h úd ajov a o zmene a dopln eni niektorých zákonov v platnom zneni
podpisom tejto žiadosti udel'ujem woj súhlas Mestu Prešov so spracovanlm osobných údajov v rozsahu, v akom sú
poskytnuté v tejto žiadosti, na ú čel vybavenia žia dost i, po do bu Yy bavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhl as možno odvolat' iba v prlpade preukázaného porušenia podmienok spracúvania
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený.
Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dň u žiadne záväzky voči Mestu Pre~ov, ani k iným obchodným
spoločnostiam

Dátum: ...

s

účast'ou

mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii.

1.!/:.. J..:.&/!~

....................................... /
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podpis žiadateľa
Prílohy:
- osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia ako tl'i
mesiace
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty dokladujú osvedčená r·egistráciu
svojho združenia (klubu, nadácie)
F - MsÚ/SP-52/9/2
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Slovenská 40, 080 01 Prešov
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Vybavuje:

V Prešove

Kašprišinová

10.4.2015

dň a

Vec: Stanovisko k žiadosti

Spol. Privatpress, spol. s r.o. , Jarková 2, 080 Ol Prešov vo verejnej obchodnej súťaži
požiadala o nebytové priestory na ul. Weberova č. 2, na I. NP o výmere 100,70 m2 za
účelom kancelárií pre redakciu novín.
Žiadate!' ponúkol cenu za prenájom 52,50 €/m2/rok, čo je zl'ava 30% zo znaleckej ceny (75€),
nakoľko uvedený NP je neobsadený od l. l 0.2014.
Privatpress, spol. s r.o. žiada o prenájom na dobu neurčitú.
Správca nemá výhrady voči prenájmu na dobu neurčitú za ponúkanú cenu, nakol'ko
ide o nájomcu, ktorý v súčasnosti užíva nebytové priestory na Jarkovej 2 v Prešove a nájom
a úhrady spojené s užívaním NP platí načas.
S pozdravom

,

Mgr. Peter Bobko
konatel'
/

Ing. Juraj Hudé xkonatel'
·/
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Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Mesto Prešov

P.

č.

30

Vydanie:
Strana
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(Ing.

Benčíková)

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu podpory hendikepovanej skupiny obyvatel'ov mesta Prešov, a to nebytových
priestorov o výmere 167,21 m 2 , nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 7331 na Ul.
Ďumbierskej č. 40, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie Klub
sclerosis multiplex v Prešove, Švábska 53, 080 Ol Prešov, IČO: 37796861.
BI Účel majetkového prevodu:
Žiadate!' žiada o predÍženie doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4329, a to z doby určitej (l rok), ktorá uplynie 30. 6. 2015,
na dobu neurčitú za nezmenených podmienok. Majetkový prevod je predkladaný ako prípad hodný
osobitného zretel'a aj z dôvodu zabezpečenia adresnosti majetkového prevodu.
Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 5. 3. 2015:
VMČ nemá námietky k predÍženiu nájmu na dobu neurčitú v zmysle žiadosti OZ Klub sclerosis
multiplex v Prešove zo dňa 12.2.2015 za rovnakých podmienkach ako bol doterajší nájom.

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 19. 2. 2015:
(V prílohe.)
El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:

MPO odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných 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 hendikepovanej
skupiny obyvateľov mesta Prešov.

FI Cena:
Navrhovaná cena žiadatel'om: 8,30 €1m2/rok.
GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 12. 2. 2015

Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 19. 2. 2015
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4329

Návrh na uznesenie:
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory
2
hendikepovanej skupiny obyvatel'ov mesta Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 167,21 m ,
nachádzajúcich sa na l NP v objekte so súp. č. 7331 na Ul. Ďumbierskej č. 40, LV č. 6492, k. ú.
Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie Klub sclerosis multiplex v Prešove, Švábska 53,
080 OJ Prešov, IČO: 37796861
-za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
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KLUB SCLEROSIS MULTIPLEX v PREŠOVE
Reg. MVSR: VVS/1-900/90-25712

Mesto Prešov
Mestské zastupitel'stvo
Hlavná 73
0800 l Prešov

v Prešove, 6.2.2015
-· -~-~~~-~~~-

l Číslo spisu:
Jošlo:

Vec: Žiadosť o predÍ že nie prenájmu nebytových priestorov .
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Vážené mestské zastupitel'stvo.

Občianske združenie Klub Sclerosis multiplex v Prešove má v prenájme do 30.6. 2015 nebytové priestory
v bývalej základnej škole na Ďumbierskej 40, ktoré využívame ako chránené pracovisko - Informačno
propagačné centrum sclerosis multiplex- so 4 ZŤP zamestnancami.

Klub SM v PO je poskytovatel'om základných sociálnych služieb a v týchto priestoroch sa stretávame aj s inými
l'uďmi s SM, s ich o patrovatel'mi, rodinnými príslušníkmi, študentami fyzioterapie, sociálnej práce aj
s dobrovol'níkmi.
Priestory sú na prízemí, respektíve na l. nadzemnom podlaží s rozlohou 167,21 m2 -absolútne bez schodov, čo
našim zamestnancom s ťažkým zdravotným postihnutím aj klientom na invalidnom vozíku alebo s barlami
vel'mi vyhovuje.
Klub SM v PO aj vďaka doterajšej podpory zo strany Mesta Prešova /aj ÚPSYaR, VÚC, Fond soc. rozvoja/
aktívne funguje už od roku 200 l a je predpoklad , že bude aj naďalej úspešne pracovať v prospech l'udí so
sklerózou multiplex a ich rodín v celom Prešovskom kraji ako doteraz.

Žiadame Mestské zastupitel'stvo o predÍženie prenájmu na Ďumbierskej 40 na dobu neurčitú
za rovnakých podmienok ako doteraz.

Ďakujem.

S úctou

Mgr. Juliana
Predsedníčka

llenčíková

Klubu SM v PO

Udaje o prijímateľovi 2% z daní:
Klub Sclerosis multiplex v Prešove
Sídlo: Švábska č. 53, 080 05 Prešov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 377 968 61

DI Č : 2021 624 330

l

~

Znak a lehota

Kontakt:

Mgr. Juliana Ilenčíková, Klub SM v PO
Švábska č. 53 , 080 05 Prešov
email: _in l~"'"'~ "~ .... r.ikova@yahoo.com
mobil: ~ V-' 7 V'+ 418
www.klubsmvpo.szm.sk, www.ncsm.sk

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, odd iel: Sro, vložka č . 2847/P
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Váš list:

Naša

značka:

/2015

Mestský úrad
Oddelenie mestského majetku
Komisia pre nebytové priestory
Hlavná 73
080 Ol Prešov

dňa

Vybavuje:

V Prešove

Kašprišinová

19.02.2015

Vec: Žiadost' o stanovisko k predÍženiu nájmu

Klub Sclerosis multiplex v Prešove so sídlom na Švábskej 53, 080 Ol Prešov žiadosť zo dňa 16.2.2015 o predÍženie nájomnej zmluvy.
Občianske

združenie, zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Julianou Ilenčíkovou ,
užíva nebytové priestory na Ďumbierskej č. 40, na I. NP o výmere 167,21 m 2 , za účelom
propagačno-informačného centra a chránenej dielne,
na základe vydaného Súhlasu č.
M/8735/2014 zo dňa 16.4.2014.
Nájomná zmluva č. 4329 bola uzatvorená na dobu určitú l rok, a to
do 30.06.2015
2
s výškou nájmu 8,30 €/m /rok, t.j. 1387,92 € za rok.
Nájomca vo svojom liste žiada o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy za tých
istých podmienok na dobu neurčitú, poukazujúc pritom na bezbariérovosť NP, ktorá je pre
klientov s ťažkým zdravotným postihnutím nevyhnutná.
Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky a načas uhrádza aj náklady spojené
s užívaním nebytového priestoru
Správca nemá výhrady voči predÍženiu nájomnej zmluvy za tých istých podmienok (cena
8,30 €/m 2 /rok ) na dobu neurčitú.
L·;}.
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S pozdravom

--

Mgr. Peter Bobkí
konateľ
/
Ing. Juraj
konateľ

IČO : 31722814
DIČ : 2020521393
IČ DPH: Sk2020521393
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Bankové spojenie :
UniCreditBank Slovakia a.s., č . ú.: 1019764005/1111

Zmluva
o nájme nebytových priestorov
č.4329

uzavretá v zmysle zákona
stranami :

č.

116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov,
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o.,
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l
IČO: OO 327 646
DIČ: 2021225679
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ
Ing. Juraj Hudáč, konateľ
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov,
Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 43291
KS 0308
ako prenajímateľ

a
2. Klub sclerosis multiplex v Prešove
Sídlo: 080 05 Prešov, Švábska 53
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR
Sp.č. :VVS/1-900/90-25712
dňa: 10.2.2006
Zastúpený: Mgr. Juliana Ilenčíková, štatutárny zástupca
IČO: 37796861
DIČ: 2021624330
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Prešov
Číslo účtu: SK 3509000000000503819798
ako nájomca
Čl. I
PREDMET ZMLUVY

ll Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, M/8735/2014 zo dňa
16.04.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č.
súpisné 7331, k. ú. Prešov.
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Ďumbierska 40
3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie
4/ Nebytové priestory o výmere: 167,21 m1
51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov.
Čl. II
ÚČEL NÁJMU
1/ Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom:
propagačno-informačné

2/ Nájomca sa zaväzuje

centrum, chránená dielňa
prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý

užívať

účel.

Čl. III
DOBA NÁJMU

11 Nájomný vzťah vzniká dňom: 01.07.2014 a uzatvára sa na dobu určitú do 30.06.2015.
21 Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 11611990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
Čl. IV
NÁJOMNÉ

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto:
ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP - 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za
užívanie nebytových priestorov vo výške 1387,92 EUR podľa výpočtového listu.
2/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou
písomného oznámenia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom
nehnuteľnosti.

3/ Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného
koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný
kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu
(výpočtový list).
Čl. v
ÚHRADA NÁJOMNÉHO

1/ Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho
roka.
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy.
Nájomca uhrádza nájomné vo výške:
dňa 05.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške: 115,66 EUR
(mesačná úhrada).
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na
úhradu vyzvaný.
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka.

Čl. Vl
TECHNICKÝ ST AV NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ll Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí.
2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče , ktoré zodpovedajú príslušným normám
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa.
3/ Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy.
Čl. VII

PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

-

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov.
2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z ..
3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ.
4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv,
inak nájomca
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla.
51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú.
6/ Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej
subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah.
7/ Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Účinky
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa
považuje za doručenú pre nájomcu.
8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu
ÚK, plynu, elektriny a pod.).
9/ Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiamu ochranu prenajatých priestorov a
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie,
v zmysle zákona SNR č . 314/01 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.
l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov.
111 Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav
odovzdávaných priestorov.

prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j . na
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac
neoprávneného užívania priestorov.
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na
náklady nájomcu.
121 Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka priľahlého k nebytovému priestoru,
verejného priestranstva prislúchajúce k objektu, resp. spoločného priestoru priľahlého k nebytovému
priestoru.
131 Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom
hnuteľnom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov.
141 Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných
zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch.
151 Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru
v neporušenom stave.
161 Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV
REAL, s.r.o ..
Na vývoz domového odpadu uzavrie nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom ·predloží
prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy.
17l Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného záložné
právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria nájomcovi
v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka.
Čl. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

l l Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list.
21 Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno
vyhotovenie a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
31 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a
na znak súhlasu ju podpisujú.
41 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.

V Prešove

dňa

19.06.2014

Nájomca:

Juliana;)enčíková

Mgr.
štatutárny zastupca

Prenajímateľ:

VÝPOČTOVÝ LIST
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č.

4329

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV,
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o.
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l
IČO: OO 327 646
DIČ: 2021225679
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ
Ing. Juraj Hudáč, konateľ
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu: 6619911059/1111
VS
4329
KS 0308
Prenajímateľ nie je platcom DPH.
ako prenajímateľ
a
2.
Klub sclerosis multiplex v Prešove
Sídlo:
080 05 Prešov
Švábska 53
Registrácia:
Ministerstvo vnútra SR
Sp. č.:
VVS/1.900/90-25712 dňa:
dňa: 10.2.2006
Za.Stúpený
Mgr. Juliana Ilenčíková
2021624330
IČO :
37796861
DIČ:
Bankové spojenie:
SLSP,a.s. Prešov
Číslo účtu :
SK3509000000000503819798
ako nájomca

Údaje o užívanom nebytovom objekte
Adresa:
Poloha v dome:
Pôvodné určenie:
Spôsob využitia:
Počet osôb:

Ďumbierska 40
I.nadzemné podlažie
škola
propagačno-informačné

centrum, chránená

dielňa

3

l. Vykurovanie:

al Teplá voda:

áno
centrálne z kotolne

2. Vybavenie nebytového objektu:
al kúpel'ní:
bi sprchovacích kútov:
c/ um ý varní:
dl WC spoločných s iným užív.:
il spoločné umývadlá:
kl pisoár:
3. Výťahy:
al osobné

počet :

počet:

o

e/ splachovacích WC :

l

l

fi iných soc. zaradení :

o
o
o

o

g/umývadiel:
h/ kuchynská linka :
j/ spoločné sprchy:
l/ drezy

l

o

bi nákladné

o
o
l

4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám:
samostatný zmluvný vzťah na vývoz komunálneho odpadu

5. Rozmery miestností, spôsob využitia a

výpočet ročného

Konverzný kurz:

V Prešove

dňa

Mg~. J~l/na llenčíková
.....__ .
.___.

30 .1260

19.6.2014

Nájomca:

štatutárny zástupca

nájomného:

Prenajímatel':

418 12.50 SKK

c;'
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(Buzgóová)
Komisia 18. 3. 2015- bod č. 19
Komisia (výjazdová) 15. 4. 2015 -bod č. 7
AJ Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenaJmu

nehnuteľnosti

spôsobom ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia záhradky na pril'ahlom pozemku pred rodinným
domom, a to časti pozemku parc. č. KNC 324215, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
cca 30 m 2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita UL
Pod Turňou, na dobu neurčitú pre Rút Pajorkovú, Pod Turňou 32,080 05 Prešov.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľka žiada o prenájom časti uvedeného pozemku za účelom zriadenia okrasnej plochy slúžiacej
na ochranu vyplavovania zeminy pred rodinným domom.
Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)
Dl Stanovisko Výboru mestskej

časti č.

5 zo

dňa

dňa

26. 8. 2014:

9. 9. 2014:

VMČ č. 5 nesúhlasí s prenájmom pozemku.

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:

Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu časti pozemku špecifikovaného v bode Al tohto
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona
č . 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov.
FI Cena:
Minimálne za cenu v zmysle odborného stanovenia všeobecnej hodnoty výšky nájomného
znalcom.

určenej

GI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 18. 7. 2014

Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 8. 2014
Kópia z kat. mapy
Fotodokumentácia

Návrh na uznesenie:
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
zriadenia záhradky na priľahlom pozemku pred rodinným domom, a to časti pozemku parc. č. KNC
3242/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 30 m 2 (presná výmera bude známa po
vypracovaní GP), LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Pod Turňou, na dobu neurčitú pre Rút
Pajorkovú, Pod Turňou 32, 080 05 Prešov
- za cenu 4, 70 €1m 2l ročne.

F- MsÚISP-0111211

A

Rút Pajorková, l

Mestský úrad v Prešove
Hlavná 2907/73
08001 Prešov

Vec: Žiadost' o dlhodobý prenájom.

Žiadam Vás o dlhodobý prenájom mestského pozemku k.ú. Solivar, parcela 3242/5,
v rozmere 30m2, za účelom zriadenia okrasnej plochy slúžiacej na ochranu vyplavovania
zeminy a s tým súvisace zaplavenie komunikácie pred rodinným domom Pod Turňou 2, Prešov.
S pozdravom Rút Pajorková

V Prešove

dňa

18.7.2014

Príloha: kópia katastrálnej mapy

MESTO PREŠOV

.....

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania

Mestský úrad v Prešove
,,....",-,...

,

Váš list

číslo

l zo

dňa:

M/12082/2014
05 . 08 . 2014

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

Naše

číslo :

B/13042/2014

Prešov:

Vybavuje / linka

Ing. arch . Jáni
~ 3100 276

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 3242/5 k.ú. Solivar, ul. Pod
-stanovisko k žiadosti o prenájom časti pozemku

Turňou,

26. 08 . 2014

Prešov

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 prenájmu časti
pozemku KN-C 3242/5 k.ú. Solivar pre žiadatel'a Rút Pajorkovú , Pod Turňou 2, Prešov v rozsahu
podl'a priloženej žiadosti , bez oplotenia a so zachovaním vol'ného prístupu k a cez pozemok parc. č.
3242/3 k.ú. Sol ivar.

S pozdravom

l~1Ut1JS 'Jr(~ Pl10EŠO 'fl

Mestský úrad
SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU AURBANISTiKY
~J ov
@

Ing. M:)f ián

Harčarík

~ iaditel'

Sekcie

stavebn~ho úradu a urbanistiky

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(5 1)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pres ~v.sk l www.presov.sk
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27.04.2011
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Pod Turňou - Mapy Google

Adresa Pod

Turňou

A.dresa j e približná
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(Kičurová)

A l l Mesto Prešov má zámer predaja:
nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zabezpečenia rozvoja
komplexných sociálnych služieb pre ľudí bez domova a v núdzi, občanov mesta Prešov, a to
pozemkov:
- parc. č. KNC 1483114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 79 m 2,
-parc. č. KNC 14831159, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 965m2,
-parc. č. KNC 14831161, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482m2 ,
-parc. č. KNC 14831162, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 510m2 ,
-parc. č. KNC 14831163, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m 2 ,
-parc. č. KNE 94312, trvalý trávnatý porast o výmere 532m2 ,
-parc. č. KNE 94313, trvalý trávnatý porast o výmere 14m2 ,
o celkovej výmere 9 013 m 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Táborom pre
Gréckokatolícku charitu Prešov, Hlavná 2, 080 Ol Prešov, IČO: 35514388
alebo

A 21 Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia rozvoja komplexných sociálnych služieb pre ľudí
bez domova a v núdzi, občanov mesta Prešov, a to pozemkov:
parc. č. KNC 14831/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379 m 2 ,
parc. č. KNC 14831/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 965m2,
parc. č. KNC 14831161, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482m2 ,
parc. č. KNC 14831162, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 O m 2 ,
parc. č. KNC 14831163, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m 2 ,
parc. č. KNE 94312, trvalý trávnatý porast o výmere 532 m 2,
parc. č. KNE 94313, trvalý trávnatý porast o výmere 14m2 ,
o celkovej výmere 9 013 m 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Táborom, na dobu 35 rokov
pre Gréckokatolícku charitu Prešov, Hlavná 2, 080 Ol Prešov, IČO: 35514388.
BI Účel majetkového prevodu:
Žiadateľ požiadal o odkúpenie uvedených pozemkov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania
pod objektmi vo vlastníctve žiadateľa a priľahlých pozemkov, ktoré tvoria súčasť celého areálu
a pre získanie investičných prostriedkov pre rozvoj a výstavbu súvisiacu s poskytovaním sociálnych
služieb. Toho času žiadateľ užíva uvedené pozemky na základe Zmluvy o nájme pozemku č.
1612004 zo dňa l. l. 2005 na dobu určitú 15 rokov (v prílohe žiadosti).

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO odporúča schváliť zámer:
A l) predaja nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu spôsobom ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia rozvoja komplexných sociálnych
služieb pre l'udí bez domova a v núdzi, občanov mesta Prešov v súlade s § 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 zmien a doplnkov,
A 2) dlhodobého prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu spôsobom
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia rozvoja komplexných
sociálnych služieb pre l'udí bez domova a v núdzi, občanov mesta Prešov v súlade s § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
F- MsÚISP-01/1211

9

Vydanie:

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana
40146

Mesto Prešov

V prípade schválenia zámeru dlhodobého prenájmu odporúčame upraviť dobu a predmet nájmu
dodatkom k pôvodnej Zmluve o nájme pozemku č. 16/2014 zo dňa l. l. 2005 do 31. 12.2040.
Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo
(V prílohe.)

dňa

4. 5. 2015:

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. 4. 2015:
VMČ č . 4 navrhuje dlhodobý prenájom za l €1 ročne.

FI Stanovisko komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej zo

dňa

ll. 3. 2015:

(V prílohe.)
GI Cena:
Navrhovaná žiadateľom : - za odkúpenie za l €1 všetky pozemky,
- za prenájom za l €/ všetky pozemky.
Hl Prílohy:
Žiadosť zo dňa 9. 3. 2015 s prílohami
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 4. 5. 2015
Kópia katastrálnej mapy
Zápisnica z komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej
Návrh na uznesenie:
l) Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu
zabezpečenia rozvoja komplexných sociálnych služieb pre ľudí bez domova a v núdzi,
občanov
mesta Prešov, a to pozemkov:
- parc. č. KNC 1483114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379m 2,
- parc. č. KNC 14831159, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 965 m 2,
-parc. č. KNC 14831161, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482m 2,
- parc. č. KNC 14831/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 O m 2,
- parc. č. KNC 14831163, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m 2,
- parc. č. KNE 943/2, trvalý trávnatý porast o výmere 532m 2,
- parc. č. KNE 943/3, trvalý trávnatý porast o výmere 14m 2,
2
o celkovej výmere 9 013 m , LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Táborom pre
Gréckokatolícku charitu Prešov, Hlavná 2, 080 OJ Prešov, IČO: 35514388
-za cenu 1€ za všetky pozemky.
2) Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a
z dôvodu zabezpečenia rozvoja komplexných sociálnych služieb pre ľudí bez domova a v núdzi,
občanov mesta Prešov, a to pozemkov:
- parc. č. KNC 14831/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 79 m 2,
- parc. č. KNC 14831159, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 965m 2,
- parc. č. KNC 14831161, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482m 2,
-parc. č. KNC 14831/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 510m 2,
- parc. č. KNC 14831163, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m 2,
- parc. č. KNE 943/2, trvalý trávnatý porast o výmere 532m 2,
- parc. č. KNE 943/3, trvalý trávnatý porast o výmere 14 m2,
2
o celkovej výmere 9 013 m , LV č. 6492,
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Táborom na dobu 35
rokov do 31. 12. 2040 pre Gréckokatolícku charitu Prešov, Hlavná 2, 080 OJ Prešov, IČO:
35514388
-za cenu 1€ za všetky pozemky.
F- MsÚISP-0111211

h
.
C anta

GR ÉCKO KATOLÍCKA

Hlavná 2, 080 01 Prešov
tel. : 00421 51 772 39 70
mobil: 00421 904 738 357

~

e-mail : gkcharita@gkcharita-po.sk
www.gkcharita-po.sk
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Hlavná 73
080 Ol Prešov

Naša

značka:

189/2015

V Prešove: 05. 03. 2015

!

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemkov na ul. Pod Táborom za symbolickú cenu

~ -~~~~

JJ~

Týmto sa obraciame na vás so žiadosťou odkúpenie pozemkov za symbolickú cenu na ulici Pod Táborom
pre potreby poskytovania sociálnych služieb ľuďom bez domova a v núdzi.

Gréckokatolícka charita Prešov svoju činnosť obnovila v septembri 1991 a sociálne služby na území
mesta Prešov poskytuje pre osoby v sociálnej núdzi, postihnuté prírodnými živlami, ale najmä ľudí bez
domova a závislých v projekte "Cesta k domovu" zameranom na ich resocializáciu a reintegráciu už od
februára 1992.

O uvedené žiadame vzhľadom na dlhoročné skúsenosti z práce s týmito
rozvoja služieb pre nich vo viacerých krokoch:
l.

l'uďmi

a potreby

koncepčného

Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 30 miest (prípadne v kombináci! ~9 ".
Zariadením pre seniorov a Špecializovaným zariadením s kapacitou spolu 36 miest) pre ;tf~!qť/
ciel'ové skupiny. Dôvodom pre výstavbu sú dlhoročné problémy s umiestňovaníi:ró M
zabezpečením starostlivosti o l'udí bez domova, ktorí sú po akútnom ošetrení prepusted~.•, ·.·.·.·,·.·;
· ~B·.·.···· .·...
zdravotníckych zariadení, sú bez príjmov, vo väčšine prípag(,)Y,{ pbstihnutí závislosťo ~; q~g);,
návykových látok, neprispôsobiví aj s prípadnou skúsenos(ou. ~ - y~,l(qrtont trestu a ťažk/() $~· •. •. •. •. • . • .• •. ·
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Potreba rozvoja služieb sa opiera o komunitný plán mesta Prešov 2009 a reálne problémy, s ktorými sa
dlhodobo stretávame. Naše finančné možnosti sú značne obmedzené a preto žiadame o odkúpenie týchto
pozemkov za symbolickú cenu. Nájomná zmluva č. 16/2004 na pozemky Pod Táborom bola uzatvorená
na obdobie od l. l. 2005 do 31. 12. 2019, čo vzhľadom na časové hľadisko projektových príprav a
samotnej realizác ie uvedených zámerov už dnes nie je postačujúcou podmienkou pre projektové výzvy.
Svoju

ži a dosť

opierame aj o tieto

ďalšie

dôvody:

sta ros tlivosť

o l'udí bez domova na území mesta Prešov vykonávame od febru ára 1992 (v lokalite
Pod Táborom od roku 1997), ide o starostlivosť o ľudí , ktorých už naozaj nikto nechce, ani rodina
a ani spoločnosť,
za obdobie rokov 2004 až 2014 sme na daniach za objekty na ul. Pod Táborom a Jarkovej bez
akýc hko ľv ek úl'av mestu zaplatili spolu 26.549,86 E,
celková cena rekonštrukcie objektu Centra sociálno-poradenských služieb na ul. Pod Táborom, v
ktorom poskytujeme ambulantné a terénne služby, realizovaná v období 2005 - 2011 činila
159.331,- eur (z toho bol nefinančný príspevok prác ľuďmi bez domova vo výške 50.420,- eur),
do čiastkovej rekonštrukcie objektu pobytových zariadení sme už prostredníctvom projektov
investova li č ia stku 8.300,07 € a odkúpenia kotolne od Spravbytu 6.000,00 €,
od roku 2007 nepretržite bezplatne realizujeme s klientmi v prospech mesta v období Jar-Jeseň
kosenie, zametanie chodníka a vypratávanie odpadu, čistenie zastávok MHD na ul. Pod Táborom.

Len v roku 2014 sme poskytli svoje služby v pobytových zariadeniach 341 klientom a v terénnych a
ambulantných službách 316 klientom. Niektorým z nich sa podarilo vrátiť naspäť do bežného života napriek
tomu, že v mnohých prípadoch už ich okolie nad nimi dávno "zlomilo palicu".

Prešov je krajským mestom a tak s týmito ľuďmi bude potrebné i naďalej na uliciach mesta a následne v
službách im poskytovaných rátať. Ak je pre vás takáto koncepcia služieb do budúcnosti pre týchto ľudí
prijateľn á, ponúkame svoje služby a schopnosti na pomoc týmto núdznym. "Dnes sú to oni, zajtra to
môžeme byť my".

Táto koncepcia spolu so súčasnou (viď Príloha č . 3) predstavuje jedinečný
ci ľudom bez
domova nielen v rámci mesta Prešov, ale i celej Slovenskej republiky. Jej rijatie len pot rdí skutočnosť,
že mesto Prešov je skutočne sociálnym mestom, nakoľko sa stará aj o týc najslabších a tými ľudia bez
domova, sociálne neprispôsobiví a ľudia s nízkym príjmom bezpochyby s

S pozdravom a

vďakou

za doterajšiu spoluprácu

PhDr. Peter

~fi-1(,-fiaditeľ GKCH

..tb:. Gr ckokatolícka
lJP" ch rita Prešov

Príloha č. l :
Príloha

č.2:

Príloha č.3:

Kópia katastrálnej mapy s farebným rozlišením situácie na ul. Pqqp:~p[li)np ~--080--0 1 Pr;t;;;
J::;_) : 355: • :{f!l, ·te!. os 1 77B970
Kópia Nájomnej zmluvy č. 16/2004 z 1.1.2005
Schéma v

súčas n ost i

poskytovaných služieb pre l'udí bez domova v projekte "Cesta k domovu"

Na vedomie:• Msú Prešov, Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
Msú Prešov, Komisia sociálna a bytová, PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. , predseda
Msú Prešov, Odbor sociálny, Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odboru

úrad geodézie f kartografie a katast ra Slovenskej republiky
~
,
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· Príloha č.3
Schéma v súčasnosti poskytovaných služieb pre l'udí bez domova v projekte "Cesta k domovu"
l

Cieľ

a

cieľové

skupiny

Komplexná resocializácia závislých a osôb bez domova (závislé od návykových látok a nelátkových
závislostí, osoby po výkone trestu a výkone väzby
domovov po

dovŕšení

odňatia

slobody, mladí

ľudia

odchádzajúci z Detských

dospelosti, osoby s mentálnym a telesným postihom, bezdomovci, rodiny v kríze, .. .)

Rozdelenie aktivít

I Služby poskytované podľa 44812008 o soc. službách a 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane deti
Nízkoprahové denné centrum Prešov
Svojimi službami pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb

začína

celý proces reintegrácie a resocializácie. Poskytuje denné pobyty

najmä osobám bez prístrešia nachádzajúcim sa mimo zariadení RS CKD a ktorým sú poskytované služby
Nocľahárňou

Effeta. Prostredníctvom terénnych programov vykonáva i terénnu sociálnu službu,

vyhľadávanie

osôb bez domova na uliciach mesta Prešov .

Sociálne centrum Prešov
Vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany pre uvedené osoby na základe akreditácie MPSVaR SR
ambulantnou formou na úrovni špecializovaného sociálneho poradenstva a dopÍňa činnosť nízkoprahového
deru1ého centra.

N ocl'aháreň Effeta
Poskytuje prenocovanie osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb a sú bez prístrešia. DopÍňa RS CKD najmä jeho stupňovitý charakter
resocializácie o zariadenie, v ktorom sú prijímaní klienti, ktorí nie sú schopní prekročiť náročnosť
požiadaviek Útulku Archa.

Ú tu lok Archa
Zameraný na poskytovanie 24-hodinovej služby ubytovania. Poskytuje možnosti na prípravu teplej stravy,
hygienickú očistu, výmenu ošatenia, sociálne a protidrogové poradenstvo. Príprava klientov na
resocializáciu v zariadeniach s vyššími nárokmi na kvalitu osobného a spoločenského života.

Dom Charitas
Domov na pol ceste ponúka pobyt na prechodnú dobu, sprevádzanie a viac súkromia, samostatnosti a
zodpovednosti klientom, ktorí prejavili záujem o zmenu života v Útulku alebo riadne ukončili resocializáciu
v Domove nádeje a prejavili záujem o bývanie v tomto zariadení. .

Domov nádeje
Poskytuje služby

resocializačného

strediska pre

doliečovanie

závislých osôb po riadne

ukončenej liečbe

v zdravotníckom zariadení. Klienti tu nachádzajú podporu v abstinencii, rôzne druhy terapie, ako i možnosti
pre sebarealizáciu . Uskutočil.uje sa tu hlavná

časť resocializačného

programu RS CKD so závislým

klientom .

Spolu kapacita zariadení RS CKD je 112 miest pre mužov a ženy. K tomu 24 miest
nízkoprahového denného centra.
II Doplnkové aktivity RS CKD
KAHAN

Pravidelné :

Klub alkoholikov
na

doliečovanie

hľadajúcich

abstinenciu skr. KAHAN. Svojpomocný klub zameraný

osôb závislých od návykových látok z Prešova a blízkeho okolia, propagáciu

abstinentského spôsobu života a sprostredkovanie informácií.

Cesta
Časopis o abstinencii, bezdomovstve a kvalite života zameraný na prevenciu v oblasti drogových

závislostí a iných sociálno-patologických javov, resocializáciu, evanjelizáciu a poskytovanie informácií.
Distribuovaný najmä na uliciach mesta.

Humanitárny sklad solidarity
Pomoc domácim vybavením, nábytkom a spotrebičmi darovanými od ľudí a za symbolický
poplatok odovzdaný ďalej núdznym, ktorí o takúto formu pomoci pre domácnosť prejavia záujem.
Pastoračná

prax

Študenti 3.r. Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča, OSBM
JU absolvujú v službách GKCH na území mesta Prešov. Cieľom je ich príprava na zodpovednejšie

rozhodnutie pre kil.azstvo a získavanie skúsenosti pre budúcu pastoráciu vo farnostiach .

III. Spolupracujúci odborníci v vr..oiekte S CKD

Supervízor GKCH, Duchovný

Ďalší odborníci :

spr~vca GKCH

Í

~

~

psychiatri, psychológovia, praktickí lekári pre d4spelých, stomatológ a pod.

V Prešove: 04 . 03.2015

PhDr. Pet\{aliček, riaditeľ GKCH

ZMLUVA O NÁJME POZEMKU

16/2oo4

uzavretá medzi
I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. PRENAJÍMATEL: Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov zastúpené

Ing.Milanom
IČO

Benčom 1

primátorom mesta

: .. 3'27 64"15

Bankové spojenie: ISB Prešov,
č.ú.:

l . 2 ·. NÁJOMCA

10022-442060/4900

Gréckokatolícka diecézna charita, Hlavná 2,
080 Ol Prešov 1
I ČO : 3 5 514 3 8 8

zastúpená Ing. Marošom Šatným 1
diecéznej charity
II.

riaditeľom

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

je prenájom nehnut.el'nosti pozemku: parc. č.
KN 14831/4 o výmere 379 m2 zast. plocha , parc.č. KN 14831/5 o
výmere 573 m2 zast. plo~ha a čast parc.č. KN 14831/2 o výmere
2398 m2 zast. plochy , k.ú. Prešov v lokalite Ul. Pod Táborom l

2. l. Predmetom zmluvy

· azylový dom/
2.2.

Prenajímateľ

ktorých vlastníkom je

1

prenajíma

prenajímateľ.

nájomcovi uvedené

sú postaven€ objekty ako aj

priľahlé

pozemky, na

ktorých

pozemky k objektom, ktoré

tvoria uzatvorený areál /azylový dom/ v lokalite Ul.Pod Táborom
za

účelom

vykonávania charitatívnej a sociálnej

činnosti.

III.
DOBA NÁJMU
3.1. Nájomná zmluva

sa uzatvára na dobu

tejto zmluvy , po schválení Mestským

l

určitú

15 rokov od podpisu

zastupiteľstvom

v Prešove

/

/
/

\

\

\ ' \\
'\
\

/~

27.9.2004

dňa

'

'

\

uznesením č. 216/2004.
\ ·....
3.2. Nájomná zmluva zanikne uplynutím času, na ktorý bola dojednaná \ ',
alebo

aj pred

uvedeným termínom

na základe

dohody zmluvných

strán .
3.3.

Prenajímateľ

je oprávnený zmluvu

vypovedať

, ak zistí, že

nájomca porušuje povinnosti vyplývajfice z nájomnej zmluvy .
lehota v tomto prípade je l-mesačná,
ktorá
1.dňom nasledujúceho mesiaca po doručeni výpovede.

Výpovedná
plynúť

začne

IV.
CENA NÁJMU

4.1. Cena

nájmu bola stanovená MsZ na 1,-Sk/rok. Celkovú

sumu za

dobu nájmu , ktorá predstavuje sumu 15,-Sk uhradí nájomca do
15-tich dní od podpísania nájomnej zmluvy na
vedeného v ISB

Prešov,

č.

účet

prenajímateľa

ú. 10022-442060/4900, VS 2120021604.

4.2. Za každý omeškaný deň je nájomca povinný zaplatiť firok z .
omeškania vo výške 0,05 % z výšky nájomného.

v.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

5.1. Nájomca je oprávnený

užívať

dohodnutému v zmluve.
5.2. Uvedené pozemky je možné
5.3. V prípade
a pozemky

ukončenia
uviesť

5.4. Bez sfihlasu

prenajaté pozemky k

oplotiť

fičelu

na vlastné náklady nájomcu .

nájmu je nájomca povinný

odstrániť

oplotenie

do pôvodného stavu na vlastné náklady.

prenajímateľa

nájomca nie je oprávnený

prenajať

pozemky inému nájomcovi.
5.5. Nájomca sa zaväzuje prenajaté pozemky
čistote
č.

udržiavať

v poriadku a

v zmysle Všeobecne zaväzného nariadenia- mesta Prešov

63/96 o

čistote

mesta.

2

l

VI.
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zm.l ,.1vné strany môžu

meniť.

obsah tejto zmluvy, prípadne prijímat

dodat ky k t ej to zmluve len písomne po v záj o mne j dohode.
Zml uvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu p red jej po dpísan ír
prečítali,

že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní

slobodnej vôle,

určite,

vážne a

zrozumiteľne,

nie však

p o dľa

i ch

v t ie sn :

za nápadne nevyhodných podmienok.
6 .3. Náj o mná zmluva nadobúda platnost

a účinnost

dňom

podpisu obom2

zml u vnými st-ranami.
6.4 . Ostatné záležitosti neupravené v tejto

u stanov eniami

Občianskeho

zmluve

sa riad ia

zákonníka.

6 .5. Zml uva j e v yhotovená v 6 vyhotoveniach,

z ktorý ch
3 vyhotov en i a obdrží nájomca a 3 vyhotovenia prenajímate ľ

r?~

V Prešove

dňa

\S~

ŕ'lr r-·
l!' ' /·' . _,' V(.l
.j

Gt·éckokatolícl?
diecézna chanta

f!l av ná '2 . 08 0 Ol P rešov

NÁJOMCA:

PRENAJÍMATEL:

Mesto

.

Gréckokatolícka

Prešov ,zast ~

dre-e~ha r i t

Ing. Milanom Benfcm

zast.Ing.Šatným Marošom

primátorom mesta

riaditeľom

3

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
Odbor územného plánovania a stavebného úradu
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu
Jarková 24
080 01 Prešov

Mestský úrad Prešov

Odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelen ie
Jarková 24
080 01 Prešov

Vybavuje /linka

Naše čís l o

Váš list čís l o l zo dňa

M/20 15/3984/Kičurová/
Č .z. 19109/2015

8/6913/2015

lng .arch . Jacová
~ 051/3100273

ev . č . 93703/2015

Prešov

04. 05. 2015

O~aj pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov parc. č. KN-C 14831/4, 5, 59, 62, 63 , KN-E 943/2 k. ú.
Prešov v lokalite Ul. Pod Táborom žiadatel'ovi Gréckokatolíckej charite, Hlavná 2, Prešov
- s t a n o v i s k o k zámeru

Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k predmetnej žiadostí toto
stanovisko:
1l Pod l'a platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn . č . 468/2013 dňa 25. 11 . 2013,
pozemky parc. č. KN-C 14831/4, 5, 59, 62, 63, KN-E 943/2 k. ú. Prešov v lokalite ul. Pod Táborom sa
nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti.
2/ V zmysle Zásad a regulatívov funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia mesta
Prešov. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov č. 5/2013. ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. pre dané pozemky platí regulatív RL C.3
Plocha neareálovej občianskej vybaveností, kde hlavnou funkciou sú zariadenia základnej a vyššej
občianskej vybavenosti. administratívy a prípustnou funkciou sú zariadenia na prechodné ubytovanie.
3/ V súčasnosti pozemok parc. č . KN-C 14831/4 k. ú. Prešov je zastavaný objektom ambulantných
a terénnych služieb, pozemok parc. č . KN-C 14831/6 k. ú. Prešov je zastavaný objektom pobytových služieb
(prechodné ubytovanie) . Tieto objekty sú v dobrom stavebnotechnickom stave . Pozemok parc . č. KN-C 14831/62
k.ú. Prešov je zastavaný objektom bývalej kotolne Spravbytu a.s. Prešov, ktorý je v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. Pozemky parc. č . KN-C 14831/59, 62, 63 k. ú. Prešov tvorí plocha bývalého a súčasného
areálu sociálnych služieb ľuďom bez domova, na ktorých sú zrealizované chodníky, prístupová komunikácia do
areálu a plocha zelene.
4/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania
a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov po prehodnotení zámeru v súlade s platným Územným plánom mesta Prešov v znení zmien a
doplnkov 2012, 2013, regulatívom RL C.3b) odpor ú č a:
a) odpredať predmetné pozemky vo vlastníctve mesta Prešov žiadatel'oví Gréckokatolíckej charite
Prešov za účelom realizácie dostavby areálu pre Zariadenie opatrovatel'skej služby, rekonštrukcie
jestvujúceho objektu prechodného ubytovania, rekonštrukcie kotolne pre nové funkčné využitie pre
nevýrobnú prevádzku, ktorá nebude zdrojom zhoršenia kvality bývania pril'ahlej obytnej zóny, ako aj pre
výstavbu kuchyne. V prípade, že pozemky nebudú využité pre daný zámer, investor je povinný predmetné pozemky vrátiť Mestu Prešov za cenu, ktorá bola predmetom odpredaja.
b) alternatívne dať do dlhodobého prenájmu na ďalšie obdobie.
S pozdravom

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove
ODBOR ÚZEMNÉHO Pl.ÁIIOVANIA ASTAVEBN~HO ÚRADU
080 01 Prešov
~

Mestsk ý úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.:

Ing. arch. Mária éún<ôvá
vedúca Odboru
územného plánovania a stavebného úradu ,
hlavný architekt mesta

+42 1(5 1)3100 111 1 Fax.: +421(5 1)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk
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Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove
sociálna a bytová

Vý tlačok:

l

Mesto Prešov

ZÁPISNICA
zo 4. riadneho- výjazdového zasadnutia
komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove sociálnej a bytovej ,
ktoré sa konalo dňa 11.03.2015 v priestoroch Gréckokatolíckej charity Prešov

Prítomní:

podľa prezenčnej

listiny

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie PhDr. Rudolf Dupkala, PhD . a zároveň určil za
zápisnice MUDr. Danielu Mrouahovú a Ing. Igora Andrejčáka .
Predseda komisie PhDr. Rudolf Dupkala, PhD . oboznámil členo v komisie s programom
zasadnutia komisie, s ktorým súhlasili všetci prítomní č lenovia komisie.
overovateľov

K bodu 2
K žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prij ala
uznesenie č. 22/2015 . Za tento návrh uznesenia hlasovali 9 č leno via komisie, zdržal sa
hlasovania O, proti návrhu O.
K bodu 3
K žiadostiam o opakovaný nájom nájomného bytu komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová
prijala uznesenie č. 23/2015 . Za tento návrh uznesenia hlasovali 9 č leno via komisie, zdržal sa
hlasovania O, proti návrhu O.
K bodu 4
K žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov
komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala uznesenie č. 24/2015 . Za tento návrh uznesenia
hlasovali 9 čl enovia komisie, zdržal sa hlasovania O, proti návrhu O.
K bodu S
K žiadosti o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v náj omnom byte vo vlastníctve mesta
Prešov komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijal a uznesenie č. 25/2015. Za tento návrh
uznesenia hlasovali 9 č lenovi a komisie, zdržal sa hlasovania O, proti návrhu O.
K bodu 6
K zoznamu uchádzačov o pridelenie malometrážneho nájomného bytu, ktorí spÍňajú kritériá pre
pridelenie uvoľnený ch malometrážnych nájomnýc h bytov na Ul. Arm. gen. Svobodu č. 26
v Prešove podľa čl. 6 VZN mesta Prešov č. 5/2011 o prid eľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Prešov, komi sia MsZ v Prešove sociálna a bytová prij ala uznesenie č. 26/2015.
Za tento návrh uznesenia hlasovali 9 č lenovia komisie, zdržal sa hlasovania O, proti návrhu O.

Strana 1/2

F - MsÚ/SP-01/26/1

9

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove
sociálna a bytová

Výtlačok :

1

Mesto Prešov

K bodu 7
K návrhu na rozpočtové opatrenie komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala uznesenie č.
27/2015. Za tento návrh uznesenia hlasovali 8 č leno v ia komisie, zdržal sa hlasovania l , proti
návrhu O.
K bodu 8
K Informatívnej správe o plnení opatrení schválených uznesením MsZ v Prešove č. 55/2011 zo
di'ía 25.5.2011 za II. polrok 2014 komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala uznesenie č.
28/2015. Za tento návrh uznesenia hlasovali 8 čl enovia komisie, zdržal sa hlasovania l , proti
návrhu O.
K bodu 9 a)
K žiadosti Martina Petika a Žanety Petikovej , Pod Hrádkom 45 , Prešov, o udelenie výnimky
primátora a prednostné pridelenie nájomného bytu komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová
prijala uznesenie č. 29/2015 . Za tento návrh uznesenia hlasovali 9 členovia komisie, zdržal sa
hlasovania O, proti návrhu O.
K bodu 9 b)
Anonym adresovaný PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, PhD. , predsedovi komisie, komisia MsZ v
Prešove sociálna a bytová zobrala na vedomie s poukázaním na s kutočno sť, že uvoľnené
náj omné byty vo vlastníctve mesta Prešov sú prideľované uchádzač om o pridelenie mestského
nájomného bytu v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 5/2011
o pride ľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.
K bodu 9 c)
Komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová predloženú žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov
o odkúpenie pozemkov na ul. Pod Táborom za symbolickú cenu zobrala na vedo mie
s o dporúčaním, aby ži ad ateľ zmenil svoju žiado sť o odkúpenie pozemku na žiadosť o dlhodobý
prenájom pozemku v trvaní 25 rokov resp. podľa uváženia žiadateľa na inú dobu prenájmu.

f

~hD.

Ph dr Rudolf Dupkala,
predseda komisie
Zapisovatel':
Mgr. Terézia Bilaso vá
sekretárka komisie

Overovatelia zápisn i ~:
/

/

MUEJr. Daniela flj;;ouahová

l
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(Magáčová)

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného
zreteľa z dôvodu
obmedzených možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na
výstavbe "Parku umenia", a to pozemkov:
-diel l o výmere 239m2 , vytvorený GP č. 37/2014 zo dňa 26. 3. 2014, vyhotovením GP-3 s. r. o. ,
Jesenná l, 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č . KNC 242, záhrada, LV č. 6492, k. ú.
Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska, vo
vlastníctve mesta Prešov
za
- diel2 o výmere 239m2 , vytvorený GP č, 37/2014 zo dňa 26. 3. 2014, vyhotoveným GP-3 s.r.o. ,
Jesenná l, 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 238, záhrada, LV č. 373, k. ú.
Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. KNC 242, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska
v bezpodielovom vlastníctve Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty Ferjovej, rod.
Onderovej, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov
- bez finančného vyrovnania, s podmienkou vzájomného zriadenia vecného bremena práva
prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, LV č. 373 v prospech
Mesta Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov a práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC
242, záhrada, LV č. 6492 v prospech Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty
Ferjovej, rod. Onderovej , Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov.

B/ Účel majetkového prevodu:
Žiadate l' žiada o zámenu pozemkov za účelom vybudovania "Parku umenia".

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Mesto Prešov má zámer zámeny nehnutel'ností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č . 25 8/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č . l3 8/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo
(V prílohe.)

dňa

8. 4. 2015

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 4. 5. 2015:
VMČ č. 4 nemá námietky s využitím pozemku. Príslušné komisie nech rozhodnú odborne
o využití pozemku.

FI Prílohy:
Žiadosť zo dňa 25. ll. 2014
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 8. 4. 2015

GP
LV
LV

č.
č.
č.

3712014
373
6492
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Návrh na uznesenie:
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu obmedzených
možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe "Parku umenia", a to pozemkov:
- diel l o výmere 239 m 1, vytvorený GP č. 37/2014 zo dňa 26. 3. 2014, vyhotovením GP-3 s. r. o.,
Jesenná l , 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 242, záhrada, LV č. 6492, k. ú.
Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska , vo
vlastníctve mesta Prešov,
za
-diel 2 o výmere 239 m1, vytvorený GP č, 3712014 zo dňa 26. 3. 2014, vyhotoveným GP- 3 s. r. o.,
Jesenná l , 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 238, záhrada, LV č. 373, k. ú. Prešov,
pričlenený k pozemku parc. č. KNC 242, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska v bezpodielovom
vlastníctve Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty Ferjovej, rod Onderovej, Vyšná
Šebastová 138, 080 06 Prešov
-bez finančného vyrovnania, s podmienkou vzájomného zriadenia vecného bremena práva prechodu
a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, LV č. 373 v prospech mesta Prešov,
Hlavná 73, 080 Ol Prešov a práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 242, záhrada, LV
č. 6492 v prospech Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty Ferjovej, rod.
Onderovej, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov.

F- MsÚ/SP-01 /12/1

lng .arch. Marián Ferjo,
Mobil :

080 06 Prešov
. e-mail :

Mesto Prešov
Sekcia majetková a ekonomická
Jarková 24
080 01 Prešov

Prešov 25 .11.2014

Vec : Žiadosť o zámenu pozemkov
Týmto si Vás dovol'ujem opätovne požiadať o zámenu pozemkov pod budúcou
výstavbou "Parku umenia", v zmysle vášho listu č. M/2013/12157, č . z.96312/2013 zo
dňa 15.5.2014 , ktorá sa nachádza na Okružnej ulici na parcelách č.238 v našom
vlastníctve a parcele č . 242, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov.
Vecné bremeno na vstup by bolo vzájomne v šírke 1 ,5m a dÍžky cca 1Om pre
susednú parcelu, čo by umožňovalo pohodlný vstup pre oboch vlastníkov pozemku .
V prípade záujmu z Vašej strany sme ochotný parcelu č . 242 aj odkúpiť .
Ďakujem, ostávam s úctou

lng.arch .

...

M~·\erjo''--l

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
Odbor územného plánovania a stavebného úradu
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu
Jarková 24
080 01 Prešov

Mestský úrad Prešov
Odbor správy majetku mesta
majetkovo-právne oddelenie
Jarková 24
080 01 Prešov

Naše čís lo :

Vybavuje / li nka

M / 149187/2014 /Magá čová/

B/532 3/2015

Č . z . 1826 1/201 5

e v . č . 8 7 121/2015

lng .arch . Jacová
~ 051/3100273

Váš list čís lo l zo d ň a :

Prešov:

08.04.2015

Vec
Zámena časti pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239 m 2 za čast' pozemku parc. č . KN-C
2
238 k. ú. Prešov s výmerou 239 m alt. odpredaj pozemku parc. č . KN-C 242 k. ú. Prešov,
nachádzajúcich sa v západnej časti hradobnej priekopy na území Pamiatkovej rezervácie Prešov,
Tkáčska ulicat alt. odpredaj pozemku parc. č. KN -C 242 k. ú. Prešov, žiadate!' Ing. arch. Marián Ferjo,
-StanOVI::SI\V
Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976 Zb. v zneni neskorších
predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 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,
pozemky parc. č . KN-C 238, 242 k. ú. Prešov sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej zelene v hradobnej priekope. v západnej časti Pamiatkovej rezervácie Prešov.
2) V sú časnosti pozemok parc.č. KN-C 242 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha upravenej nízkej verejnej
zelene , pozemok parc . č . KN-C 238 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha súkromnej zelene.
3) V zmysle Zásad a regulatívov funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia mesta Prešov,
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, pre dané pozemky platí regulatív RL G.5 Plocha urbanistickej
zelene v hradobnej priekope, kde hlavná funkcia je park, malá parkovo upravená plocha, park so
športovými zariadeniami.
4) V súlade so Zásadami a regulatívmi zachovania kultúrnohistorických hodnôt vrátane plôch zelene, regulatívom RL7a) ako významné kultúrnohistorické hodnoty na území mesta je potrebné chránit'
urbanistickú štruktúru, vyvinutú pôdorvsnú schému a objekty Pamiatkovej rezervácie Prešov, systém
zelene pamiatkového územia a jeho ochranného pásma.
5) Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/76 Zb. v znení neskorších
predpisov po posúdení predloženého zámeru , n e o d p o r ú č a:
a) zamenit' čast' pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239 m 2 za čast' pozemku
2
parc. č. KN-C 238 k. ú. Prešov s výmerou 239 m v hradobnej priekope nachádzajúcej sa v západnej
časti Pamiatkovej rezervácie Prešov, Tkáčska ulica z dôvodu, že predložený investičný zámer realizácie
parku umenia s budovou galérie so zastavanou plochou 168 m 2 k zámene pozemkov, je v rozpore
s Územným plánom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 a Zásadami ochrany
pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Prešov a rovnako ne o d po rú č a:
2
b) odpredat' pozemok parc. č . KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239 m nachádzajúci sa
v západnej časti hradobnej priekopy Pamiatkovej rezervácie Prešov, Tkáčska ulica z rovnakého dôvodu.
Mesto Prešov- oddelenie územného plánovania a urbanizmu ako orgán územného plánovania
o d p o rú č a vlastníkovi pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov zrealizovat' na pozemku malú parkovo
upravenú plochu (Pocket park) v súlade s regulatívom RL G.5 Územného plánu mesta Prešov.

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 l TeL : +421(51 )31 0011 1 l Fax: +421(51)7733665 l E-ma il : mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk

Na pozemok vo vlastníctve Mesta Prešov bolo zriadené v roku 2010 vecné bremeno právo prechodu
a prejazdu cez pozemok parc. č . KN-C 242 k.ú. Prešov v prospech vlastníka pozemku parc. č . KN-C 238 k. ú.
Prešov. čo je postačujúce pre sprístupnenie pozemku pre jeho využitie.

S pozdravom

MESTO PREŠOV
Mestský úrad v Prešove
ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁHOYANIA ASTAVEBNÉHO ÚRADU

080 01 Prešov

~

l}

l Ing. ar/h. Kristína hakučová
T~overená riadením
odboru územného plánovania
a stavebného úradu
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Poznámka: Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva prechodu cez pozemky p.č. 238 a 242 vo eyznačenom rozsahu v prospech vlastnfkov oboch parciel.
Legenda: kód spôsobu využívania 4 -pozemok, prevažne v zastavanom územ{ obce alebo v zahradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie,
okrasná nízka a vysoká zeleň, a iné poťnohosp. plodiny

•

•

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

GP- 3 s. r . o.
Jesenná 1

Kat.
územie

PREŠOV

Okres

Prešovský

Číslo
l olánu

Prešov

práva prechodu po p . č. 238 a 242 ,
Atorizačne

Vyhotovil

l

Meno:

Nové hranice boli v

Ing. Pavol Majemfk

p~~~~~0o~~~~;~

1
označených číslami
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Súradnice bodov
a ostatné
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentacii
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a 242 a vymedzeme rozsahu vecnéhop bremena

gp-3@gp-3.sk

24.3.2014

Mapový
list č.

37/2014

Prešov

G EQ METRICKÝ PLÁN na zmenu priebehu hranice medzi pozemkami p.č.23E

IČO : 36449792
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál

Okres : Prešov
Obec: PREŠOV
Katastrálne územie : Prešov

Dátum vyhotovenia 01.12.2014
čas vyhotovenia :
10:43:52

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 373
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné
238

číslo

Výmera v m2 Druh pozemku
564 Záhrady

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny

vzťah

Druh ch.n.

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
Umiestnenie pozemku:
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
CASŤ B: VLASTN fC/ A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné pri~zvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu :

Vlastník

1 Ferjo Marián r. Ferjo, lng.arch. a Marta Ferjová r. Onderová, PhDr., 080
06, Vyšná Šebastová, č. 138, SR
Dátum narodenia:
22.04.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia

1/ 1
03.03.1975

Kúpna zmluva V 2922/2013

ČASŤ C: ŤARCHY
Por. č. :
Oprávnenie: Právo wechodu a prejazdu cez. parc.KN C 242 v prospech vlastníkov parc.KN C 238 v rozsahu
v g.p.180110-G1123712010 a povinnosť zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo
výkone jeho práv z vecného bremena-V 596212010;
vyznačenom

Iné údaje:
Bez zápisu.

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C: ŤARCHY 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 :

28.11.2014

Strana:

l

Dátum: 05.05.2015

Výpis z katastra
OKRES:
OBEC:
KATASTRÁLNE ÚZEMIE .:

nehnuteľností

707 Prešov
524140 Prešov
Prešov

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

Parcely registra "C"
PARCELNÉ

VÝMERA
v [nf]

Č ÍSLO
242/000/0

389

(celkom parciel .. ... ..?.~S.L.)
C HARAKTERISTIKA

DRUH
POZEMKU

PRÍSLUS.
KZÚO

9849

4

Záhrada

ČÍSLO
EL

L.M.

5442

Výmera spolu: 389

* * * Ostatné parcet~ regi.stra "C"

uev~ii.adaué

***

Legenda:
CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku
4-Poze mok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade
PRÍSLUŠ. K ZÚO -prí s lu šnosť k zastavanému územiu obce
l-Intravilán

Parcely registra "E"
PARCELNÉ

VÝMERA

Č ÍSLO

v [nf]

(celkom parciel .......... nS. ... )
CHARAKTERISTIKA

DRUH
POZE MKU

PRÍSLUS
KZÚO

ČÍSLO

L.M .

EL

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * *
Stavby
SÚPISNÉ
Č ÍSLO

NA PARCELE
Č ÍSLO

DRUH
STAVBY

(celkom stavieb
INÝ
ÚDAJ

POPIS
STAVBY

LV
PARCELY

174 ... )
L.M.

* * * Stavby nevyžiadané * * *
ČASŤ B: VLASTNÍCI

(celkom vlastníkov .. ........ ....!... .. )

Priezv isko, meno (názov)
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Podi e l
ll l

l Mesto Prešov, Hlavná 73 , 0800 l Prešov
I ČO/RČ: 327646

***

Titu ly nado budnutia nevyžiadané

***

ČASŤ C. ŤARCHY

POL. VZ.

* * * Ťarchy nevyžiadané * * *
D. POZNÁMKY

POL. VZ.

Bez zápisu

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽN Ý PRE PRAVNE ÚKONY
(zas ielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky

Vyhotovil:

Mária

M agáčová

Dátum aktualizácie: 3 1.03 .2015 00:00:00

č.

79/ / 996 Z.z.

c;l

Vydanie:

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Strana
43146

Mesto Prešov

P.

č.

34

(Ing. Adam)
Komisia 24. 9. 2014- bod č. 17
Komisia (výjazdová) 30. 9. 2014 -bod č. 4
Komisia 22. l O. 2014 -bod č. 15
Al Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva:
oporný múr, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KNE 2902, zastavaná plocha a nádvorie,
v dÍžke cca lO bm (presný rozsah bude známy po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov,
ktorému v súbore "C'' zodpovedá časť pozemku parc. č . KNC 9474, ostatná plocha, bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Ul. Dúhová,
od Ing. Miloša Ryníka a manželky Mgr. Kamily Ryníkovej, Dúhová l , 080 Ol Prešov.

BI Účel majetkového prevodu:
Žiadatelia v súvislosti s výstavbou svojho rodinného domu na Ul. Dúhovej č. l v Prešove zabezpečili
aj vybudovanie oporného múru, ktorý je umiestnený na dvoch pozemkoch, a to parc. č . KNC 678512,
ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a parc. č. KNE 2902, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov. Následne
predložili ponuku na bezodplatný prevod do majetku mesta Prešov iba tej časti oporného múru, ako aj
oplotenia, ktoré sú umiestnené na mestskom pozemku.

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
MPO upozorňuje, že predmetom uvedenej ponuky nie je celý (súvislý) oporný múr, ale iba jeho
ktorá je umiestnená na mestskom pozemku.
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo
(V prílohe.)

dňa

časť,

28. 7. 2014:

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 14. 8. 2014:
VMČ č. 2 nesúhlasí s predloženým návrhom stavebníkov.

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo

dňa

Dopracovať o vyjadrenie VMČ č. 2 s odôvodnením nesúhlasu (bod G).
(Vyjadrenie je súčasťou materiálu ako bod G)

22. 10. 2014:

GI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 8. l. 2015:
VMČ č. 2 nesúhlasí z dôvodu, že sa jedná o stavbu, ktorá nevznikla z vôle mesta a zároveň vidí do

budúcna riziko vzniku finančných nákladov s údržbou a vlastníctvom tohto oporného múru.
Hl Cena:
Bezodplatne.

Il Prílohy:
Žiadosť zo dňa 18. 6. 2014
Projekt - schéma umiestnenia oporného múru
Kópia mapy z GIS v súbore "C''
LV č. 13861
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 28. 7. 2014

F- MsÚISP-0111211

c;l
Mesto Prešov

Návrh
na schválenie majetkových prevodov

Vydanie:
Strana

44/46

Návrh na uznesenie:
Nadobudnutie oporného múru, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KNE 2902, zastavaná plocha
a nádvorie, v dÍžke cca JO bm (presný rozsah bude známy po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov,
ktorému v súbore " C " zodpovedá čast' pozemku parc. č. KNC 9474, ostatná plocha, bez založeného
listu vlastníctva, lokalita Ul. Dúhová,
od Ing. Miloša Ryníka a manželky Mgr. Kamily Ryníkovej, Dúhová l, 080 Ol Prešov
- bezodplatne.

F- MsÚ/SP-01112/1

SaF·V.eé~~~·:PRE:ŠOV,<:.:za ; Ká:Ivá.rlou, Dúhovf{iilica- Samostatný RD na parcelách KN C č. : .6785/2,
.i:_ -~ ~F~U~h~:Ú~I.678§/:B~i"$7.85!12;:-u7.85/B -~~J67.85f11 _ ~ "vysporiadanie vlastníctva oplotenia .a .oj:wrnélio
- 3:f;c:.~ us:~· - -múru'' ·fo-riil(m Darovacefmuu:vy''--~.-~žiadosť · · ,~-=~~=
·- ··
· · - : ~ ~ -:~. __ :, .'.. ~.
..
-..
.. ~
~
.'
.
.·
.
·_·,c;:j_-:--

--·

=.::: : iiáže~ý(~éffft;(- ~.f!.(tfff)

~

;c:·:.

;::-:--

.. :::. ~: -~ . ! - ·.•···· . ·..· ·.- . • .- - . ~-·-: ~-- .·. -_--· -··. ··· '-~ ····-···--___,_.__ -··

vfl:.:tc'=- ~\:_ Žiactáni'~ivás·=-o·-vysporiadanie vlastníctva oplotenia a oponi_éhQ..:múru na parcele C. KN C -

--~·raf.,::.nf; ťs:rE:.s-: 9.474.: :.'"(LV. kdanefnehnutel'nosti nezaložený) formou Da:r:ovacej zmluvy

. ·

~-:: ~. E:?E3J2, f :7 2 Ako vlä~Jiik. pozeffih.:U ná}JárcelächKN C 6785/2, 6785/11, 6#.~fi2, 6785/13 a 6785/Úľ (LV_č. ·~:,
.-.:-)~'3':~:;·::::. fC.: ?J.:;·i3g61)13"óni ;ňä~äklaáé : sfavebného JlOVolenia (Č.: B/2009/16305_:Jaf1~7)_ z 25.8.2009 realiz"oval
,,-;>-2:n.v.f.J.
sam<?statný RD.
::~_o:ic~ný t:2 .: K-ofáudačJ.ie-:.{~ÉhOrlifu.:né-' pre Stavbiľ\;Rodinný dom" (č,;Bf{2,7D/.?9t 4-Ja/1-6} zo -14 .2.2-G 14
nadobudlo ·platnosť 19.2.2014
_
_
. . · iú~::::.- ·' '~.~ -_
_
~~ 2·.i~ss ::=•3 ~: -Pre· doptavné···spnstuprieníé "pozemh.'li IDi Mesto Prešov :- odboi __ ~stävby a dopravy ·- vydalo
.ru,~ J:.cm::-rrl-:-3 ~~: ;,Rôzhodnut1~ :o:Zríaaellí vjamu· ~ nnestnej komunikácie" z ulic~_.PÝ:hová ( č. _
:Q - 2314/2D07) zo
·::x._,_-<;tného \~ E~Ldňa~ 22.1Ó.2007-:~:Vo 4ŕecí ziiádenia ~predmetného vjazdu je _ čas.ť 9porilého múru realizovaná na· ._ -·-. ~-=-~TI-e "';:12-o:-:-~~t:::-~-·parceléĎúoov.ejlllice.KN C_94 74, .ktorá je vo vlastníctve mes:t~J:r.~V.~-~ ,_:~.:...e.:;::.:::;~-;~O--"'' ·~-:i~:-·_~ .. ... ~·-~-:~~:.. ~
'rr-<::.i~. ~~ - f:~el:.-4~ Ná." základe konzultácie."'na·:m-estskm:icúrade :_ Sekcia stavegn~l:l.9 ú~äd~ a:Uiba~sti1.)1, ~Sekcía~:ii __ --- ·~ .:-~·::<:::~.=~-~: majetková ekonomická~· oddelenie mestského maje~~jÚ:Q.a~.2_9)_<1 _s_Dl~ ~~ . rozhodli. Čast' _ :_ ~~,. • ·~,r:_~ <'-f>· · opom.é hó ·múru·, ktorý je realizovaný na parcele Diihoy~i__ulÍ:_~~- K.N -~ 94 74, ktor:á_. j~ _
_vo ~""' ',:.c..

a

::._z:.;:L _.:. ::· -vlastníctv-e mesta Pr-ešov dar.f)vať mestu -bewdplatne. · ..,::.~.::';-,;;:e ;;;.i;.:.\':~,;, __
0

·

,

•·

·

.. ·

~1 ;:_:,·::;;~~>

.-(. ;.-:~ -- . 5. Žiadame :· vas o váš súhlas vtejto ~vec~ následne by stne priprayili potrebné náležitosti pre . >·>·
, -, uskutočnenie tejto darovacej zmluvy, tiež by sme dokončili "Q]ll~~~nie oplo~enia" _ pozernku RD,
"-·
•/~ "-<- mc<~ 2;r: ;_._ ·' ~ _ .
·, .
ktoré je v súčasnej dobe prerušené.

... . .-

.

. <'

.,.:,

- ~-·

..

.... ..
·'

~

.

--~

_.r~

·;-

. -· ·- ·- .

:#l

"\

dl

i•

', ' 6 ÚJ7

.•.

l

l

,,~

\1: ··;::•.\ ·.

l

~

· :\

..l.

w

!(

,, !tli

....

:l.<,.. ,.\,

·;·· . \

·\ ·

':1

.\

,;..----·j .... -------

l

.!

\.

-.~.~~~·~ ~:)ll
.' '
!J474
------------ --í~~:-~~
\)\\CO

iJ\l\\0\j ~

\

\

---- -~-~ -- --~..------

-----

-------

-------

"..!' .

""

/

i

.

\ . ;"., .....

[:· .... "" \

.",...;-""

,. ".

"! ·

·'

""

".

/
'\

_,.-" .-" .í.! /
""."-"''

.\

'\\.

\.\
,'•·· ·

22500

..

!)': &.

fl,Sfi\LIO'l
{Í~~\J\-1\V-~C.\/1.
. ·;~ . ..,·_.~_;.-:·::::

:m l·

- '!":'!' ·r --~---

r ,•,

r-,

J.,J_: '

-~

j·.:'

., '
. '\
·.\

\

..

, ... . . ..

'•.

-<~ r

•,·

/

:___."";

- ~ ::: npi:\~:1·!·:;· 1: 11:iii

f

',
\

\

".... .!.J .... .

.-"

, . ... ,. . . ..... , '

l

;t:
i"·)

'·

'!> . .,

f~:

,.
\

.,
\

..,

\

l

\

\

l

\
\

\

\

-

\

AVANÝ RDDINNY DOM

\

\t

···\\
. . 1'

)

i

~

•

~- -

~

tj

i ... ··

Q

r:·sD~ '

f-

@'JJ
~

6785/J

.. .

'-..._

,.

~

t --l
l.

.... _.,.... ..... ........

\

·. j. ',:., ..

~; /

~,

.

...,. ..

{,.',
~

; !' ·

r·ľ ,

. 9175
• i
;l ~\

l

H~,~~~~~
i.J

.

-~·

\

\\

; ~!

~

,......

,l

·'···' j·

·:~. - . . i

•r)·k' -~- :l~l..:i_. S:'t')

+~--\ ~f.

' :tp·! ~~ - -

', l,

·~

j•l

•:

!~.·

l.j: .

i,.~~~

.·, ' ..

!. 1 .

;f.1J,

i

·- . .. ,

-8-

t'

..

; ;o

. ·.'

~~~

'

\

\.

l

t
iJ.

l

,.~~~---,."

.· . 6785/2

(:

l_

l-

i·

.

l

,.. ,.,.>-l

'Q

r~

~l

l .

l
'

·' '

~~ll

lií',(t

\

",,

ll

\ .....

·;

y'

i

(·

\

'l'

\
\'

-i ·

:__;, ,'

l

--

;. (t:~· ___q~, .._·.:.._
HHHP~q,,
., --··-- :.

'\ -\,\· ·

·\·

i·

..._':...__

~~~~j~~ľ·~t'

:Jfi.' ~

,,

,,,it
!NfS

Q\

'

~"

l~~

l

;:~ ~ '-.:~; ~~{
. ,, !;...,!
. ..
'

. t ,.

~~~..w .

• 1-'t'

,r:--,

r

iť~~~ t.·~L.
i

.-·~~

·-~·

~

~-;

,,
....
'·<
t!.;

·'

~:: :f, .

\ 1')' '
: -~
: .~
--·

/ ío

~~~IM~~ow,

'

~

J

l

l

: l

m

výlučné vlastníctvo
ti!1 podielové spoluvlastnlctvo

lilll'il výlučné vlastníctvo
~podielové spoluvlastníctvo

N parcely E

N parcely C
/\/ vn'útG!rn<Í kresba

l_- - -· . .

. 6785/1

6782/1

6781

~- 6777

',
• =-:

~·

_/
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. VÝPIS Z KA TÁSTRÄ

NEHN,UTEĽNOSTÍ

Vytvorenä cez katastrálny portál
Okres: Prešov
· Dátum vyhotovenia 03.07.2014 ·
Obec: PREŠOV ':'
K;atastrálne
úzernie:
.:Prešov
.
ns-/
;;:..c.,
.
Čas vyhotovenfa:
0~:26:41
·---~..........:..:..........:..:..........:..:_..:.......--=...........:..:..::....:......::._:_:...::....::....:___:___:::.__~~~~'-----=-..::....:......-=:--::=-....::.:.....-:--~--'---'-----,-'---------:..:i.=..:..::....::....:.._

·,

t

J

c.

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA
'

13861.

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

•·

· · .·

. :'" ·. '.~l

Parcelné

číslo

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
. Spôsob V}ruž. p. Um i est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n •.
4
1
737 Záhrady
15
1
134 Zastavané _plochy a
nádvoria ·.
18
1
151 Zastavané plochy a
nádvoria
1
37
45 Ostatné plochy
..
- ----.
51 Ostátné plochy - ·:..._____ ~ .. . :.. ___ .. · 37 -~- - --- :....
1 -~----'- - - -------- -

Výmera v m2 Druhpozemku

6785/ 2
6785/11
6785/12
6785/.13
6785/14

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
.
.
15- Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom . .
· ,. ·
~~ :2'.!2'2'": ,:;;:,·:."
4 -Pozemok prevažne zastavanom úzeinf obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom ~a pestuje zelenina, ovocie,·· ,;.,; 8"ô>2•J •; --:··~
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné póľnohóspodárske plodiny
· · ·· •
. · ,-c. ·. ·
-'· :- · -,~:;-:'•:t:9·"' f..·ii ".,,,."..;,. '
18- Pozemok, na ktorom je dvor
·
.-· .
_ 37" Pozemok, .na ktorom sú skaly, svahy, -rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamenfm a iné plochy, ktoré : ··, ·J. ·,.._~, ,.:,.-:. ·
neposkytujú trvalý úžitok
·. ' ..-." .. -~-T ·
· -- · - ·. ·• • · :
Umiestnenie pozemku:
• •.~-.:r-• .r;· ; ·e•·· •.., •.
• . ... :~·
.::..,._.;.. •• ~- <.~. u
• ·c:·; · !·c·· ,. '
1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
· ",-,_.~·_:-··: ~; .?-};_;

v

&- :.:.··· .·~·-....... ..

- r .~

· ·· .. Súpisné číslo
. ~ ...:

..

14281
·. Legenda.:

... :. ...

i~Ui..~""~

-~

na parcele číslo

.

6785111

.• .

.

,~:· ·:

:':2-~(, 2T· ~-~.

.

. . ' . ~. '."!;
""--·";·•

Kód umiestmmia stavby:
· ''c.T1<>~:::; :: '·.~ .
· :.ť:;rr.::~.· _ 1 -Stavba postavená na zemskom povrchu ·-::-'>:'~·~_,?} T': ;, :·:

~'
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··

~

-::-:---::--------'------~------,--------~-'--'-:--:-------:----:-----·------.---

. .. . . , --- - ··---::-: -:_-.:. :;;.-::~-~~--- .. Por. číslo · Priezvisko; meno (názov), r~dné priezvisko, dátum narodenia, rodné Ús/o (IČO) a · Spoluvlastnfcky p;dieÍ _:1.~0~ :::·::::__ •.
ČASŤ B.: VLASTN[C/ A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY _.-. . __ .

-

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
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-~.. -:.::--.··-::-o

' ·
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·

- ':-,7},'.;~~.;:·•, .

" "-... -.

• ' ' f" :~· ..r ~
Vlastník
:;.. · .· . -·· .
,.~~ --~~ , ·
1 Rynik Miloš r. Rynik, Ing a Kamila Rynikdvá r. Šebianová, Mgr.,
~>.-·
Horárska 9; Prešov, SR
::: ~
.~ ~
Dátum narodenia:
30.07.1964.
Dátum narodenia:
23.10.1975
· -Titul nadobudnutia
Kúpna zmluva V 6474/2007
··
·A74/2C 07
Titul nadobudnutia
Z 2371/2008-Ži<idosť o zmenu zápisu na LV zo dňa 27;5.2008
.::,.·b~ť :.l2qJ~n'..: ;;.:-::. ,, .
Titul na.d obudnutia
Kúpna zmluva V 6529/2009
. .. c ~:.-.. .i •· ••
. .
. • • ·
·.; qg2~j2D09
\' Titul nadobudnutia
Z-1371/14- Zápis domu-Rozh.MsÚ č.S/OK/201413012/14281/P/D~, GP 912013-G1-1143113otn;J-8oih.riisÚ
i:.
l-, .
· ·.: ·,-·~r,~·:

Účastník právneho vzťahu: ·
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Druh ch.n. ~ Umiest. stavby ,-;;;· ~;<;.i· •.:-:·
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::-

10 rodinný dom

.

··_:'~: Dr~~ ~~~~~~ný dom

:· Stavby

Druh stavbr, Popis stavby
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ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

./ -~;::;~

·Iné údaje:

1

.~-~·:1!·~ .;.,

Kot.rozh.-Msú

·. ,

. . -..:-...

č.BI1270I2014-Jat16 ,~:!t:S:L :.-(·f
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Aktu~liiácia katastrálneho p~ttá·l~· 02.07.~014 ::
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MESTO PREŠOV

,.
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania
'· .
.

-·

-·· - ---~-- - -··

Mestský úrad v Prešove .·
.Sekéia majetková a ekonomická
Oddeienie mestského majetku
Jarková 24
080 01 Pr~šov

: ..

}

:

r

. ~ : .. i
.

'

.

'·

Váš list čfslo l zo dňa:

ljb.

· Naše čfslo:

M/10678/2014
16.07.2014

ó·

~"

" Vec:

B/12013/2014
Ev.č.111259/2014

_

~~~= ~-:.......

Vybavuje /linka

Ing. Miloš

.

Vla~imír

Ing. arch.
Krištof
051131 00 (230
vladimir.kristof@presov.sk

~

~yník ä Kamii;;Ry~;~~vá,
Mgr.

Prešov:

.i ·.

28.07.2014

!

~·

.

bezocil latný prevod

.časti

oporného

Fi\

-~---:;.~:r ~·,.,~_" - ..:...o- múru; postaveného n·a pozemku parc. č. KNC9474 v k;' ú.· Prešov, vo vlastníctve·=------~: ,_'~ ~=- -· ··
":'"'"
;:&-.t mesta Prešov, na Oúhovej ulici č.1, miestna časť Za Kalváriou, Prešov
-~ ·
___
- stan~~!:~~~ k ži~dosti o majetkovoprávne \'ysporiadal ie . ~-C(~;; : .: .:. _~ .: · :
_.. ; ·. _ -( > _

Dňa ~- 8 ~:~;.2014

Oddele~ie hlavnéh~ irchit~~t~ -~~esta

ľ

bola ná
a územného
..
plánovania, Sekcie ·stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov · doručená žiadost ." , · _, 'L:-::~:
o zaujatie stanoviska k ponuke manželov Ing. Miloša Ryníka FMgr. Kamily Ryníkovej, bytom . ·'· .: .-:/ . ' ~ :, ..
Qúhová ulica č.1 v Prešove na bezodplatný prevod časti opolilného múru, ktorý bol postavený .. : ; ~ .=-: ;- .
na pozemku parc. č. KNC 9474 v k. ú. Prešov, vo vlastníctve mesta Prešov, na Dúhovej ulici · ., ,·,.. -~ - : · ·r· . ·
č.1, miestna > časť Za Kalváriou v Prešove manželmi ako _ stavebníkmi. _• Účelom . _. _: J( \ ~bezodplatnéhO prevodu je zosúladenie právneho a skutkového stavu veci.. ..
_.
,, •...
"" ;
Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia .·' _i'·
stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán ú~emného plánovania v zmysle§ ·~---~ - !.': > ·
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
stavebnom poriadku v znení · . ~,-'-~:.:( ť" : ;·.
-- -:-~,-·~ neskorších predpisov, -§ 4 ods . ...3, písm. d/ zákona č.369/1990 Zb:,. o obecnom zriadenL ~ ;:.,:, _;; /.... :...
-~""~;~~:it':~;. v znerií neskorších predpi?OV, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:·i,-t_
·-:.· '' 1:r·~"-;:~-:~ib!';7"~1 z
_ ~=--:.::.'" :~~ :. . .. 1. . Pod l'~ . platného Uzemn~ho p~ánu . mest~ _ Pr~ šo v is.a __ ~yššie ,·.. uvedený __ poz,emo~... ~;·_ ~ .:·,:=.~te:.

é

. .

-~~~~:~:~e~~~~~~~h~~u~.~~ne urceneJ ~re byv~nre v r~~d ~-~~~~~ :~:~;~:~~h~··pr:~,~tor~ plati ~L._ L ~' ·

.

2. Stavba oporného múru je v súlade so záväznou časťou Územného plánu mesta . __ ..
·~ Prešo_v, s_regulatívomRL 8.1.
_
··
[ .. · ·,f;;N.!~~:f<. ... :.· -_.-., ·: - . · .
3. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ~ Sekcie stavebného- . . . · ~,.:
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voci bezodplatnému prevodu časti -'·! ,., L- (-·.
oporného múru, postaveného na pozemku parc. č. KNC 9_474 v k. ú. Prešov, vo . ,;. . :~~
vlastníctve mesta Prešov, na Dúhovej ulici č. 1, miestna ,:!.;. časť Za Kalváriou v ~ ·:_;,;~1 f ~:
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35 (PhDr. Sirotňáková)

Al Mesto Prešov prenecháva do výpožičky:
časť pozemku parc. č. KNC 14388/lo výmere cca 500m 2, ostatné plochy, vedeného na LV č. 6492,
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Karpatská, na obdobie 5 rokov
pre spoločnost' NAPOL! GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 2/2683, 080 Ol Prešov, IČO:
46 632 573.
B/ Účel majetkového prevodu:
Po postúpení VUB lízingu sa žiadateľ stal majoritným vlastníkom hotela POLO a tým prešli na
žiadateľa práva a povinnosti zo Zmluvy o výpožičke (ktorej platnosť končí dňa 3. 9. 2015), na časť
nehnuteľnosti uvedenej v bode Al. Zmluva bola uzatvorená za účelom výstavby detskej hracej
zostavy. Žiadosťami zo dňa 16. 3. 2015 a 30. 4. 2015 požiadal o predÍženie zmluvy o výpožičke na
dobu 25 rokov s tým, že plochu chce zveľadiť dobudovaním detského ihriska a doplniť o ďalšie
hracie prvky, napr. o trampolínu.
Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 9. 4. 2015:
VMČ č . 7 nemá námietky k prenájmu na dobu do 5 rokov.
Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo
(V prílohe.)

dňa

21. 4. 2015:

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia:
Odporúča prenechať do výpožičky časť nehnuteľnosti uvedenú v bode Al v zmysle § 659 a nasl.
zákona č . 4011964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v zmysle VZN mesta Prešov
č . 912011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
FI Cena:
Bezodplatne za dodržania podmienok:
zveľadenie existujúceho detského ihriska,
doplnenie ďalších hracích prvkov a trampolíny,
- prevádzkovanie z vlastných finančných prostriedkov, bez nároku na refundáciu zo strany
požičiavateľ a,
údržba a opravy na vlastné náklady,
bezplatná prevádzka a voľný vstup pre verejnosť v čase od 9.00 do 22.00 h.

GI Prílohy:
Žiadosti zo dňa 16. 3. 2015 a 30. 4. 2015
Snímok z mapy- GISPLAN
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 21. 4. 2015
Zmluva o výpožičke zo dňa 3. 9. 20 l O
Dodatok k Zmluve o lízingu
LV č. 8562

F- MsÚISP-0111211

8
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Návrh na uznesenie:

Uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku parc. č. KNC 1438811 o výmere cca 500 m2, ostatné
plochy, vedeného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Karpatská, na dobu 5 rokov pre spoločnosť
NAPOL/ GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 212683, 080 Ol Prešov, IČO: 46 632 573
- bezodplatne.

F- MsÚ/SP-01112/1

F rantišek KUROPČÁK, NAPOL! GLASS RECYCLING, s.r.o., Jese nná 2. Prešov

Mesto Prešov
Ing. Andrea Turčano vá, primátorka mesta
Hlavná 73
PREŠOV

V P ľešove, dl'í a 16 .03 .20 15

Vec : Ž iado sť o predlženie nájomnej zmluvy o výpožičke časti parcely KNC 1438 8/ 1 o výmere
SOO m2, zapísane j na LV č . 6492 k.ú. Prešov, lokalita ul. Karpatská

Týmto žiadam Mesto Prešov o predlženie zmluvy o výpožičke časti parcely KNC 14388/ 1 o výmere
500m2 , zapísa nej na LV č. 6492 k. ú. Prešov, lokalita ul. Karpatská.
V máj i 20 14 som postúpil VUB lízing na moju spoločnosť NAPOL! GLASS RECYKLING, s.r.o.
so sídlom Jesenná 2, Prešov a stal .som sa majoritným vlastníkom hotela POLO. Po preštudovaní
7.mlúv so m zistil , že 3.9.2015 končí zmluva o výpožičke a preto žiadam Mesto Prešov o predlženie
zm luvy na 25 rokov.

Za kladné vybavenie žiadosti vopred

ďakujem.

S úctou

NAPOL! GlASSRECYCUNG, s.r.o.
Jesen ná 2, 080 Oi PREŠOV
! ČO : 46 632 573

ll]

František Kuropčák
NAPOL! GLASS RECYKLING, s.r.o

Prílohy :

-Kópi a zmluvy o výpožičke
- Zmluva o postúpení lízingu

František KUŔOPČÁK, NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o., Jesenná 2, Prešov

Mesto Prešov
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
Hlavná 73
PREŠOV

V Prešove,

dňa

30.04.2015

Vec : Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy o výpožičke časti parcely KNC 14388/1 o výmere
500 m2, zapísanej na L V č. 6492 kú. Prešov. lokalita ul. Karpatská

Týmto žiadam Mesto Prešov o predlženie zmluvy o výpožičke časti parcely KNC 14388/1 o výmere
500 m2, zapísanej na L V č . 6492 kú. Prešov, lokalita ul. Karpatská.
V máji 2014 som postúpil VUB lízing na moju spoločnosť NAPOLI GLASS RECYKLING, s.r.o.
so sídlom Jesenná 2, Prešov a stal som sa majoritným vlastníkom hotela POLO. Po preštudovaní
zmlúv som zistil, že 3.9.2015 končí zmluva o výpožičke a preto žiadam Mesto Prešov o predlženie
zmluvy na 25 rokov. Chcem zvel'adiť detské ihrisko a doplniť ho o trampolínu.

Za kladné vybavenie žiadosti vopred

ďakujem.

S úctou

František Kuropčák
NAPOLI GLASS RECYKLING / s.r.<IVL-
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
Odbor územného plánovania a stavebného úradu
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu
Jarková 24
080 01 Prešov

Mestský úrad v Prešove
Odbor správy majetku mesta
Oddelenie mestského majetku
Jarková 24
080 O1 Prešov

Váš list číslo l zo dňa:

Naše

M/20 15/4551
07. 04 . 2015

B/5556/2015

číslo :

Vybavuje /linka

Prešov:

Ing . arch . Ján i
~ 3100 276

21. 04. 2015

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 14388/1 k.ú. Prešov, Karpatská ul., Prešov
- stanovisko k predÍženiu nájomnej zmluvy o výpožičke časti pozemku

Mesto Prešov - Oddelenie územného plánovania a urbanizmu , 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 územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k predÍženiu zmluvy
2
o výpožičke časti pozemku parc. č . KN-C 143881 / 1 k.ú. Prešov v rozsahu 500m podl'a predloženej
žiadosti pre žiadatel'a Františka Kuropčáka- Napoli Glass Recycling , s.r o , Jesenná 2, Prešov , pre
prevádzkovanie detského ihriska v zmysle zmluvy o výpožičke .
Dobu výpožičky odporúčame ponechať podl'a pôvodnej zmluvy na 5 rokov.

lUESTo p

S pozdravom

Mestský.

ODBOR ÚZEMNÉHO PU~~~~

"
~~~sov
v Prešove

oa o 01' AM~ASTAVE8HÉH0Úi«DU
p .
resov
@]

Ing. arch. Mária Cutková
vedúca Odboru
územného plánovania a stavebného úradu ,
hlavný architekt mesta

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.. +421 (51)3100 111 l Fax: +42 1(51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@pre sov.sk 1 www.presov.sk
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Zmluva o výpož ičke
uzavretá v súlade s ustano vením § 659 a nasL zákona
• Občian s k e h o zákonníka v platnom znení

č.

4011964 Zb.

Strana
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Zmluvn é st rany

1. 1 P ož. i čiavateľ:

,vksto Prešov
zas túpet'lé--Jti-Bt~rom=I4agyar-im , prim átoro m mesta.

Hlavná 73, Prešov
IČO: 3~7 64 , DIČ: 202 122567.
Bank.spoj .:
ČSO B , a. s., č.ú . 4008549274/7500
(ďa lej len poži čiavate!')

a
1.2

Vyp ožič ia vate ľ:

MBV, s.r.o.
zastúpc:né Ing. Igo rom K očišk o m
Petrovany 4 77
082 03
I ČO : 36 49 9 633, DIČ : SK202 19890 13

uzavrel i v súlade s ust anovením § 659 a nasL
zmluvu o výpož ič ke .

Ob č ianskeho

zákonn íka \' platnom ;:.ncní túto

n.
Pr edm et zmluvy
2.1

P ožič iavateľ

j e vlas tní kom poze mku:

čas ť parcely č. KNC 1438811 o výmere 500m 2 druh pozemku zapísanej na LV č . 6492, k. u.
Prešov, lok alita UL Karpatská.

2.2 Predmetom tej to zmluvy je d očasné a bezodplatné prenechanie častí nehnu t e ľn osti
špecifikovaných v ods. 2.! tohto č lánku do užívania vypož.ičiavateľo vi (ďalej len predmet
v)' pož ičky) .
Pož i č ia va te!'

prenecháva vypoži čiava t eľovi predme t výpožičky '/stave spôsobilo m na
riadne užívanie a vypož iči ava te!' ho v tomto stave bez vý hrad pri,ji ma.

2.4

2.5

Vypožičiavatci'

su Zé! väz uje, že predmet výpožič k y bude u ží vať v)·luč-nc /. U u•:cl om
výstavby detskej hrucej zostavy na zá kl ade právo pl atného ro;::\1()dnutia o ))ll\ oicili
drobnej
stav)y
v súl ade
s projekto vo u dokumentáciou
stavby l: il ú slcdrd:. ~
prevádzkovani a a zab ezpe če nia jej údržby a opravy na vlastné náklady.

Vyp o žičiavate!'

zabezpeč í

se: z<wäzujc, že výstavbu detskej hracej zosta vy a jej prevádzkovar.ic
z vlastn)'cb tin a n č n ýc h pro striedkov bez nároku na refundáciu zo strZi!1)'

pož i č iava t eľa.

2.6

p,)ž i č i avatcl'

vy hlasuj e, že ako vlastní k pozemkov, ktoré sú predme tom

výpo~i ('k y,

súhlasí
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súčinnosť pri jej výstavbe vrátane vydani a príslušných súh lasov, povolení a rozhodnutí za

splnenia zákonných podmienok.

III.
Doba výpožičky
Zmluva sa uzatvára na dobu urč itú - na dobu 5 rokov odo d!l.a jej platnosti .

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1

Práva a povinnosti

požičiavateľa:

a) povinnosť odovzdať predmet výpožičky v·stave spôsobilom na riadne užívanie ,
b) právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu výpožičky v zm ysle
ustanovenia § 662 ods. 2 Občianskeho zákonníka aj pred skončením doby výpož ičk y
v prípade, že
vypožičiavateľ nezrealizuje · výstav bu detskej hracej zos tavy na predmete v~-pol.·ič l-;y
v lehote do 18. 09 . 2010.
vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v ro zpore s účelom a podmienkami tc,it u
zmluvy, podľa článku II. ods. 2.4 tejto zmluvy,
c) právo počas doby výpožiČky_ skontrolovať vypožičiavateľa podľa vlastného uvažc nia.
ako sa stará o predmet výpožičky a v akom stave sa nachádza a či vypo žičiavate ľ
neporušuje.ustanovenia tejto zmluvy. Ku kontrole predmetu výpožičky je po ž ičiavat eľ
vždy povinný prizvať vypožičiavateľa ,
d) povinnosť strpieť výstavbu detskej hrac ej zostavy na predmete výpožičky ,
e) povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť, ohroziť alebo sťažiť i·iadnc
užívanie predmetu výpožičky vypožičiavateľom na účel y podľa tejto zmluvy, najmä
uzatvárania zmlúv alebo iných právne záväzných dokumentov s tretími osobami.
v dôsledku ktorých by vypožičiavateľ stratil oprávnenie predmet výpožičky u žívať
alebo vykonávania takej činnosti na predmete výpožičky , ktorá je v ro zpore s využi tím
predmetu výpožičky podľa tejto zmluvy .
4.2

Práva a povinnosti

vypožičiavatcľa:

a) právo a povinnosť užívať predmet výpož ičk y riadne a len v sú lade s účelom
a podmienkami tejto zmluvy,
b) povinnosť starať sa o predmet výpožičky v súlade s § 66 1 Občianskeho zákonníka. t. .i.
chrániť ho pred jeho poškodením alebo znič e ním ,
c) povinnosť vybudovať na predmete vý po žičky detskú hraciu zostav u v súlade
s právoplatným rozhodnutím o povolení d očas n ej stavby vydaným na základe projektovej
dokumentácie stavby a za podmienok stanovených po ž i č iav atc l'om v termíne najneskôr do
18. 09. 2010 odo df1a ú či nnosti tejto zmluvy, pričom dľ1om dobudovania detskej hracej
zostavy na predmete výpožičky sa rozumie delí realizácie stavby, ktorú je povinn)·

9
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skutočnosti,

ktoré môžu

e) po dobudovaní detskej hracej zostavy počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa
v6'ľ~žičJ;vateľ z_aväzt~e zabe~_Pe~iť bezplat~.ú, ~re~ádzku a voľný vst~p pre :·ere.inosť od
22 hod. Zaroven sa zavazuJe zabezpec1t udrzbu a opravu detskeJ hraceJ zostavy na
9
vlastné náklady .

4.3 Ostatné vyhlásenia
a)

vypožičiavateľ

berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu
nesmie prenechať predmet výpožičky na užívanie tretej fyzickej alebo
právnickej osobe,
b) vypožičiavateľ si je vedomý, že predmet výpožičky nemôže byť predmetom záložného
práva,
c) vypožičiavateľ vyhlasuje, že vybudovanú detskú hraciu zostavu neprevedie do
vlastníctva tretích osôb počas doby účinnosti tejto zmluvy,
d) vypožičiavate!' sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť poriadok na predmete
výpožičky ako aj v bezprostrednej blízkosti v súlade so všeobecne záväzným
nariadením č. 15112005 o čistote mesta a verejnom poriadku.
požičiavateľa

v.
Zmluvná pokuta
'· ·

poruší povinnosti vyplývajúce z ustanovení článku IV., ods. 4.2 písm.
a)- e) a ods. 4.3 písm. a).; d), je povinný zaplatit' požičiavateľovi zmluvnú pokutu, čím nic
je dotknutý nárok na náhradu prípadne vzniknutej škody.

5.1 Ak

vypožičiavateľ

poruší povinnosti vyplývajúce z ustanovenia článku IV. bod 4.1 písm. e)
zmluvy, je povinný zaplatiť vypožičiavateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 E, čím nie je
dotknutý nárok na náhradu prípadne vzniknutej škody.

5.2 Ak

požičiavateľ

Vl.
Zánik zmluvy
Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby výpožičky dojednanej v článku III. tejto zmluvy,
b) dohodou zmluvných strán aj pred uplynutím doby výpožičky,
c) odstúpením od zmluvy zo strany požičiavatel'a aj pred uplynutím doby v)' pol.ičky
v prípadoch stanovených v článku IV., ods. 4.1 písm. b) tejto zmluvy, ak vypožičiavate!' aj
napriek predchádzajúcej písomnej výzve neodstráni protiprávny stav v lehote určenej
požičiavatel'om, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, pričom odstúpenie od zmluvy je
účinné l. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomného odstúpenia od zmluvy
druhej zmluvnej strane.
Po uplynutí lehoty, na ktorú bola zmluva uzatvorená, vzťah k detskej hracej zostave bude
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VII.
Záverečné

ustanovenia

7.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcam i
oboch zmluvných strán. Túto zmluvu možno meniť a dopÍúať len na základe písomných
dodatkov schválených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
7.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, a taktiež všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
7.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
prevezme po dva rovnopisy .
7.4 Zmluvné strany vyhlasujú , že túto zmluvu prečítali, porozumeli j~ obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určit é a na
znak súhlasu s jej obsahom ju me v tiesni ani za nápadne nev ýhodných podmienok
schválili a podpísali .

V Prešove dňa 03. 09. 2010
....... .

MBV, s.r.o.
Petrovany 4 7.?
082 03
:--:;- - -w:--

. :' .
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požičiavateľ

1111111

f .

'

. c,,:, . '" ,j/. '\~ : AtC

~~~~~~~ ~~ m~ 11111111 ~11111111111111
300071227

.

DODATOK č. DOT/14/00220
~I=-~- ~ "';?ll~ \~: rK ZMLUVE'(ľ:LíziNGU HNUTEĽNÝCHVECÍ č. LZR/01/70302
uzatvorenej medzi
Spoločnosťou- Prenajímateľom:

6 •

d

·~

VÚB Leasing, a. s.
Mlynské nivy l, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, Slovenská republika
IČO: 31318045, IČ DPH: SK2020369626, DIČ: 2020369626
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 313/8

Pôvodným Klientom- Lízingovým nájomcom:
MBV, s.r.o.
so sídlom Petrovany 477, 082 53 Petrovany
IČO : 36499633, IČ DPH: SK2021989013, DlČ: 2021989013
.. ' Registrácia: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č . 15568/P
za ktorého koná: Ing. Igor Kočiško
Jana Kopaňová
a
Novým Klientom- Lízingovým nájomcom:
·NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o.
so sídlom Jesenná 2/2683, 080 01 Prešov
IČO: 46632573, IČ DPH: SK2023511 072, DIČ: 2023511072
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 26031/P
za ktorého koná: František Kuropčák
Predmetom dodatku č. DOT/14/00220 k zmluve o lízingu hnutel'ných vecí (lízingovej zmluvy) č. LZR/01170302 je
postúpenie zmluvy o lízingu hnutel'ných vecí (lízingovej zmluvy) postupiteľom postupníkovi NAPOLI GLASS
RECYCLfNG, s.r.o., Jesenná 2/2683, 080 Ol Prešov, počínajúc podpísaním tohto dodatku všetkými zmluvnými
stranami.
.
Na základe tohto dodatku Je postup iteľ povinný odovzdať postupníkovi kompletný predmet lízingu s technickou
dokumentáciou a zmiuvu o lízingu hnuteľných vecí (lízingovú zmluvu). Toto prevzatie bude potvrdené preberacím
protokolom, ktorý je postupník povinný doručiť prenajímatel'ovi do 7 dní od prevzatia predmetu lízingu a
dokumentácie. Odovzdaním predmetu lízingu a dokumentácie postupnlkovi je zmluva o lízingu hnuteľných vecí
(lízingová zmluva) pre postupitel'a predčasne ukončená a všetky záväzky a pohľadávky medzi postupitel'om a
Spoločnosťou (Prenajímateľom) preberá postupník.
Postupnlk vyhlasuje, že sa oboznámil s kompletným znením tejto zmluvy o lízingu hnuteľných vecí (lízingovej
zmluvy) včítane jej prlloh a dodatkov, ich zneniu porozumel a súhlasi s nim.
Vyššie uvedená zmena je premietnutá do nového splátkového kalendára, od nasledujúcej splátky. Upravený
splátkový kalendár a základné podmienky lízingu sú nedeliteľnou súčast'ou tohto dodatku.

Starý Klient- postu pite!':
MBV,s.r.o.
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Sloverskej republiky
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Prešov

Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: PREŠOV r~ 2•' ,, ··:ho+,-· · ~"'ia 20.~ . ·
Katastrálne územie:: Prešov toven 2
1n:L"

J

Dátum vyhotovenia 20.05.2015
čas vyhotovenia :
10:48:18

VLAST[ í T" '1 ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 8562
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape
Parcelné
14388/ 12

číslo

Výmera v m2 Druh pozemku
731 Zastavané plochy a
nádvoria

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova
Umiestnenie pozemku:
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
Ostatné parcely nevyžiadané

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
16

označená

súpisným

1

číslom

Stavby
Súpisné

čisto

na parcele

číslo

Druh stavby Popis stavby

8708 14388/ 12
Legenda:
Druh stavby:
20- Iná budova

Druh ch.n.

Umiest. stavby

20 prevádzkova budova

Kód umiestnenia stavby:
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu

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
Účastník právneho vzťahu :

Vlastník

1 VÚB Leasing,a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, PSČ 820 05, SR

1l 1

IČO:

Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia

LISTINA O URCENI CS Vn.4459/R-870812000-Z 204912000
Kúpna zmluva V 483012010

ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:
Stav .pov .c. 73311990 a g.p.c.116198.

Poznámka:
Bez zápisu.

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C: ŤARCHY 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 výpís

1/1

Aktualizácia katastrálneho

port~lu :

19.05.2015

Majetkové prevody- komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta dňa 27. 5. 2015
P.č

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.

Učel

majetkového
prevodu

Kupujúci

Predávajúci

l
l

Navrhovaná cena
žiadaterom

komisiou

Mesto kupuje Mesto predáva
v€
v€

Výmera v m 2

Informatívna správa - uzn. č. 27/2015 zo dňa 26. 1. 2015, bod č. 16 -zámer priameho predaja pozemku Ul. Jelenia (V. Cenčarikl
zrušenie uznesenia č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014, bod 23- zámer predaja nehnu1ernosti ako PHOZ- k. ú. Záborské l RS Enerav, a. s.l
zmena uznesenia č. 27/2015 zo dňa 26. 1. 2015, bod 31- zámer zámeny nehnu1erností PHOZ (Ul. Na Rúrkach)
mesto kupuje

ling. J. Ďurčák

Mesto Prelov

1,00€

70

1,00

mesto kupuje

NAIL tradillQ , s.r.o.,Prešov

Mesto Prelov

1,00€

stavba komunik. + most

1,00

mesto kupuje

od spoluvl. uved. v prílohe

mesto kupuje

4-izb.byt

č.

č.

1 (3-izb. byt)
2 (3-izb. byt)

Mesto Prelov (BD Smeralova)
Mesto Prelov (BD Smeralova)

podiel na spol.

čas .

BD

28,39

podiel na spol.

čas .

BD

35,38

podiel na spol.

čast.

BD

28,39

podiel na spol. čas. BD

35,38

mesto kupuje

od spoluvl. uved. v prilohe

mesto kupuje

4-izb.byt

mesto J>redáva

Mesto Prelov (Ul. Zlatobanská)

Ing. P. Mušinka

3 791,50€

144

3 791,50

mesto predáva

Mesto Prelov (Ul. Orgovánová)

A. Forta a manž. Anna

4 450,00 €

88

4450,00

mesto predáva

Mesto Prelov (Ul. Arm.gen. Svobodu)

UNIPIZZA, s. r. o.

mesto predáva

Mesto Prelov (Ul. Jelenia)

Ľ.

mesto predáva

Mesto Prelov (Ul. Jelenia)

A.Flore ková

mesto predáva

Mesto Prelov (Ul. Jelenia)

mesto predáva

Mesto Prelov (Ul. Jelenia)

mesto predáva

10 010,00€

155

10 010,00

6 100 +nájom za 2 roky spätne 994,54 €

342

7 094,54

--

215

E. Spišiaková

4 950 € +nájom za 2 roky spätne 808,42 €

278

5 758,42

l

E. Strmiska

3 310 € +nájom za 2 roky spätne 540,88 €

186

3 850,88

l

Mesto Prelov (Ul. Jelenia)

M. Skapura a manž. Mária

4 700 € +nájom za 2 roky spätne 767,72 €

264

5 467,72

A. Timková

4 610 € +nájom za 2 roky spätne 753,18 €

259

5 363,18

2 290,00 €

40

Birkner a manž. Emília

mesto predáva

Mesto Prelov (Ul. Jelenia)

zámer predaja (PP)

Mesto Prelov (Ul. Tehelná)

zámer predaja (PP)

Mesto Prelov (Ul. Tatranská)

zámer predaja (PP)

Mesto Prešov (Ul.

zámer predaja (PP)

Mesto Prešov (Ul. Vranovská)

zámer predaja (PP)

Mesto Prelov (Ul. K Okruhliaku)

cca 300

zámer predaja (PP)

Mesto Prelov (Ul. 17. novembra)

11

zámer predaja (PP)

Mesto Prešov (Ul. 17. novembra)

11

zámer predaja (PP)

Mesto Prešov (Ul. 17. novembra)

10

zámer predaja (PP)

Mesto Prešov (Ul. 17. novembra)

zámer predaja (OVS)

Mesto Prešov (Ul.

zámer prenájmu (PHOZ)

Mesto Prešov (Ul. Ďumbierska)

DC AKTIVITY PRE VSETKÝCH

zámer prenájmu (PHOZ)

Mesto Prešov (Ul. Višňová)

AUTO EX, s. r. o.

zámer prenájmu (PHOZ)

Mesto Prešov (Ul. Weberova)

Privatpresss, s. r. o.

52,50 €1m /rok

zámer prenájmu (PHOZ)

Mesto Prešov (Ul. Ďumbierska)

OZ Klub sclerosis muHiolex vPrešove

8,30 €1m /rok

zámer prenájmu (PHOZ)

Mesto Prelov (Ul. Pod

zámerpred~a(PHOZ)

Mesto Prešov (Ul. Pod Táborom)

Gréckokatolícka charita Prešov

1,OO € za všetky pozemky

9 013

zámer prenájmu CPHOZ)

Mesto Prešov (Ul. Pod Táborom)

Gréckokatolícka charita Prešov

1,OO € za všetky pozemky

9 013

lna . M. Ferio a mnaž. PhDr. Marta

bez finančného vyrovnania

1

Mesto Prešov (Ul. Dúhová)

bezodplatne

oporný múr cca 1O bm

NAPOLI GLASS RECYKLING, s. r. o.

bezodplatne

cca 500

33. zámer zámeny (PHOZ)
34. nadobudnutie do vlastníctva
35. uzatvor. zmluvy o výpožičke

Mesto Prešov (Ul.

cca 51

Ľubotická)

4
cca 47,25

19

Tkáčska)

Turňou)

Tkáčska)

Ing . M. Ryník a manž.
Mesto Prešov (Ul. Karpatská)

389
1 €/rok
1O €/rok za celý predmet nájmu
2

2

Rút Pajorková

SPOLU

* PP - priamy predaj
* OVS - obchodná verejná súťaž
* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa

NP- 203,48
cca 1 838
NP 100,70
167
cca 30

129,54

45 786,24

