
MESTO PREŠOV 

Váš list číslo l zo dňa: 

VEC: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Váž. pán 
PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 
predseda VMČ č. 6 

Naše číslo: 

M/4219/20 15 
č.zázn. 98799/2015 

poslanecká schránka č. 8 
MsÚ v Prešove, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje /linka 

JUDr. Katarína Juricová 
'if 0 51/3100283 

Prešov: 

26.5.2015 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k žiadosti o zrušenie predkupného práva 

Na základe žiadosti PaedDr. Mgr. Jozefa Ivana, Višňová 12, Prešov o zrušenie 
predkupného práva, ktoré bolo dojednané ako vecné právo v Kúpnej zmluve a zmluve 
o zriadení vecného bremena č. 45/2004, ktorou žiadatel'ovi Mesto Prešov odpredalo 
pozemok parc. č. 14477114, k. ú. Prešov, Vás žiadame o zaujatie stanoviska Vášho VMČ 
k predmetnej žiadosti. 

K tvrdeniam žiadateľa sme si vyžiadali aj stanovisko oddelenia územného plánovania 
a urbanizmu MsÚ v Prešove, ktoré Vám pre lepšie porozumenie danej situácie prikladáme 
v prílohe. 

S pozdravom 

Prílohy: 
ll Kúpna zmluva č. 45/2004 
2/ Stanovisko OÚPaU 

MESTO PBE~O~ 
Mestský úrad v Pre~ove 

QOIOR SPRÁVY M~ETKU MEStA. 
080 01 Prešov ~UDr. Mirosláv Makara 

vedúci odboru 
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PREDÁVAJÚCI: 
A OPRÁVNENÝ 
Z VECNÉHO 
BREMENA 

KUPUJÚCI: 
A POVINNÝ 
Z VECNÉHO 
BREMENA 

; 

KUPNA ZMLUVA 45/2oo4 
a Zmluva o zriadení vecného bremena 

Mesto Prešov, zastúpené Ing. Milanom Benčom, 
primátorom mesta, Hlavná 73, Prešov 
IČO: 327 646 
Bank.spoj.: č.ú. l0022-442060/4900, 
Istrobanka Prešov, VS 2331129 

a 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan, 

uzatvárajú na základe ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka túto kúpnu zmluvu: 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1. Predmetom zmluvy je prevod nehnuteľnosti: 
- pozemku parc.č. KN 14477/14 o výmere 3232 m2 , ost. 

plocha. 
Ide o pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov 
zapísaný na LV 6492 v k.ú. Prešov. 

1.2. Predávajúci predáva nehnuteľnosť podľa článku I. tejto 
zmluvy kupujúcemu, ktorý túto nehnuteľnost do svojho 
vlastníctva kupuje. 

Článok II. 
KÚPNA CENA 

2.1. Predávajúci predáva nehnuteľnost podľa čl.I. tejto 
zmluvy so všetkými súčastami a PžÍslušenstvom, právami a 
povinnosťami za cenu 10,- Sk/m po schválení Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove dňa 26.1.2004, uznesením č. 
122/2004, t.j. celková kúpna cena je 32.320,- Sk /slo
vom: tridsatdvatisíctristodvadsaé slovenských korún/. 
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d/ V prípade zhodnotenia stavieb, ich cena po uplatnení 
predkupného práva sa stanoví vzájomnou dohodou. 

Tieto obmedzenia a tarcha platia aj pre právnych 
nástupcov kupujúceho. 

4.3. Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnutetnosti je mu dobre 
známy a že nehnutetnost v tomto stave kupuje. 

Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Vlastníctvo k predávanej nehnutetnosti so všetkými 
právami a povinnostami nadobudne kupujúci, na ktorého 
táto nehnutetnost prechádza dňom povolenia vkladu do 
katastra nehnuteľností. Do tejto doby sú účastníci 
zmluvy viazaní svojími zmluvnými prejavmi. 

5.2. Zmluva nadobúda platnost dňom podpísania oboma zmluvnými 
stranami. Právne účinky kúpna zmluva nadobudne dňom, keď 
Správa katastra Prešov rozhodne o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech kupujúceho. 

5.3. Táto zmluva môže byt menená len na základe vzájomného 
súhlasu zmluvných strán, a to výhradne formou písomných 
dodatkov. 

5.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva 
nestanovuje inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

5.5. Táto zmluva bola vyhotovená v 5-tich vyhotoveniach, z 
ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

5.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že 
prejavy sú dostatočne určité a 
vornost nie je obmedzená a na 
zmluvu vlastnoručne podpísali. 

si zmluvu prečítali, ich 
zrozumitetné, ich zmluvná 

znak svojho súhlasu túto 

V Prešove .. ~ ~·.~I: .. ~~0:1 ... 
PREDÁVAJÚCI A OPRÁVNENÝ 
Z VECNÉHO BREMENA: 

Mesto Prešov 
zast. Ing. Milanom Benčom 
primátorom mesta 
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V Prešove .. :ff f. J!lfJ.~ .... 
KUPUJÚCI A POVINNÝ 
Z VECNÉHO BREMENA: 

PaedDr. M~r. Jozef Ivan 
Višňová 12 
Prešov 



VléV,~2~~~2Ó01~a: 
08.04.2015 

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 01 Prešov 

Vybavuje /linka 
Ing. arch. Jáni 

Prešov: 
29.04.2015 

~ 3100 276 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 14477/14 k.ú. Prešov, Sekčovská ul., Prešov 
· -stanovisko k zrušeniu predkupného práva 

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: 

Podľa platného Územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupitel'stvom 
v Prešove uznesením č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, v znení Zmien a doplnkov, schválených 
uznesením MsZ v Prešove č. 468/2013 zo dňa 25. 11. 2013, je pozemok parc. č. 14477/14 
súčasťou plochy funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pričom južná polovica pozemku 
zasahuje do plochy Chráneného ložiskového územia Solivar. 

Severná väčšia časť plochy pozemku je súčasťou plochy funkčne určenej pre bývanie 
v rodinných domoch, pre ktorú platí regulatív RL 8.1: 

a) Hlavná funkcia: bývanie v rodinných domoch, podiel podlažných plôch nadzemných podlaží 
v domoch na bývanie pre túto funkciu musi byť minimálne 75%. 

b) Prfpustná funkcia: bývanie v málopodlažných bytových alebo polyfunkčných domoch do 4 
podlaží a využitel'ným podkrovím alebo ustupujúcim podlažím, zariadenia základnej 
občianskej vybavenosti: predškolské, školské, zdravotnícke, sociálna starostlivosť, 

maloobchod do 150m2 predajnej plochy, administratíva, nevýrobné služby a výrobné 
prevádzky remeselného charakteru, nenáročné na zásobovanie (vozidlá do 3,5 t), 
neprodukujúce hluk, zápach a nebezpečný odpad, nevýrobná prevádzka, ktorá nie je zdrojom 
zhoršenia kvality bývania. 

c) Neprípustné funkcie: vel'kokapacitné zariadenia občianskej vybavenosti a výroby, 
vel'koobchody, sklady, radové a hromadné garáže, zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

d) Ostatné podmienky: 
- stavby rodinných domov môžu byť maximálne dvojpodlažné s plochou resp. šikmou 

strechou s využitým podkr~vílll. Pri zástavbe samostatne st?J~c[rni d()!D~ľ!l.i.,z.9str;~vano§ť 
pozemku dó 5'6%, prf i~štavbe rádovými o6fef<lmi zastav.anost' pozemku do 66%, pri 
terasovej a átriovej zástavbe do 1 OO% 

- garážovanie musí byť riešené na pozemku jednotlivých domov alebo v spoločných 
zariadeniach, počet odstavných miest musí byť minimálne zhodný s počtom bytov 
v objekte. 
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Pre južnú časť plochy pozemku platí aj regulatív RL 8.4.1 pre plochy určené pre výstavbu 
rodinných domov v Chránenom ložiskovom území Solivar - výstavba na týchto plochách je 
podmienená kladným stanoviskom Banského úradu. 

Uvedený pozemok bol zahrnutý do plochy funkčne určenej ako obytné plochy rodinných 
domov už v pôvodnom spracovaní Územného plánu sídelného útvaru Prešov v roku 1994. 

V čase uzatvorenia kúpnej zmluvy o odpredaji predmetného pozemku bol v platnosti územný 
plán sídelného útvaru Prešov - komplexná aktualizácia v znení Zmien a doplnkov 2001, a zmena 
aktualizovaného ÚPN SÚ Prešov z roku 2002. Funkčná plocha, v ktorej sa nachádza predmetný 
pozemok, ostala nezmenená ako obytná plocha rodinných domov. 

Podmienka zmluvy na využitie pozemku pre zriadenie tenisových kurtov a ďalších športovo 
relaxačných zariadení nebola v súlade s územným plánom ani v čase uzatvorenia zmluvy ani 
v súčasnosti. 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu neodporúča zrušenie predkupného práva ako 
vecného bremena v Kúpnej zmluve č. 45/2004 podl'a predloženej žiadosti pre žiadatel'a PaedDr. 
Mgr. Jozefa Ivana, Višňová 12, Prešov. Odporúčame úpravu znenia zmluvy vo využití územia na 
účel v súlade s územným plánom mesta Prešov. 

S pozdravom MESTo PREŠOV 
~estský úrad v Prešove 

ODBOR UZEMHtHO PlÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

Ing. arch. Mária trJtwá' 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 


