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9 
Mesto Prešov 

dňa: l. 7. 2015 

Návrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

z ll. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa: l. 7. 2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

majetkové prevody schváliť. 

F- MsÚ/SP-01/2111 Strana 1/1 

Vydanie: 

číslo: /2015 

číslo: /2015 



9 Návrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 
Vydanie: 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

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

zrušenie uznesenia 
zmena uznesema 
kúpa 
predaj 
zriadenie vecného bremena 
zámer predaja spôsobom priameho predaja 
zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže 
zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

... 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1133 

P. č. l (JUDr. Končar) 

Al Mesto Prešov ruší obchodnú verejnú súťaž, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 7412015 zo dňa 27. 4. 2015, bod č. 4, v súlade s bodom 23 podmienok 
obchodnej verejnej súťaže. 

BI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Obchodná verejná súťaž, špecifikovaná v bode Al tohto materiálu, bola vyhlásená na úradnej tabuli 
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 25. 5. 2015 až 9. 6. 2015. Vzhľadom na to, že 
nebola predložená žiadna ponuka, je potrebné predmetnú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. 

Cl Prílohy: 
Uznesenie MsZ v Prešove č . 7412015 zo dňa 27. 4. 2015 
Zápis z vyhodnotenia ponúk č.1 012015 

Návrh na uznesenie: 
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prešove č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015, bod č. 4, v súlade s bodom 23 podmienok obchodnej verejnej 
súťaže. 

F- MsÚISP-0111211 
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•:!?:.""'\~ .. lTlĽ UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa: 27.4.201S číslo: 74/2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

sch v a l' uje 

l. Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28.3.2012 v časti Sa), Sb) a Se). 

2. Predaj nasledujúcich pozemkov pod existujúcou stavbou s. č. 4766, L V č. 13009, k. ú. 
Prdov, vlastníkovi stavby, a to: 
- parc. č. KNC 9262/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2

, 

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

L V č. 6492, k. ú. Prešov 
a 
-parc. č. KNC 9262/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10m2

, 

-parc. č. KNC 9262/15, zastavaná plocha a nádvorie o Výmere 22m2
, 

ktoré boli vytvorené GP č. 22/2015 zo dňa 20.3.2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č . KNC 9262/8, 
zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
spolu pozemky o výmere 164 ml, lokalita Ul. Matice slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prost~jovská 38,080 Ol Prešov, IČO: 37786211 
-za cenu 2S €/m1

• 

3. Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3 m1

, zastavaná plocha a nádvorie, 
• parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7 ml, 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- MsÚ/SP-0112711 
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;] vSť. 4. Zámer dlhodobého\ prenájmu nehnuteľností: 
:~?t-;;, "mif·s~:-.-:.:1'"·.: - stavby Vodárenskrj veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 

a parc. č. K.NC 4603/2, 
;u,( pb-;h:·· &. r,i, -pozemku parc: č. I}NC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

· . - -pozemku parc. č. ~C 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
-pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

-pozemku parc. č. ~C 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
- technických zariad~ní, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 

osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 
lokalita Ul. Metodova 

_____ - spôsobo~ obcho~nej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesema. 

5. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu, 
že ide o pozemok, ktorý tvorí súčast' objektu vo vlastníctve žiadatel'a, týkajúci sa časti 
pozemku parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred 
budovou veliteľstva divízie) 
-minimálne za cenJ v zmysle znaleckého posudku. 

l 
6. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 

l 

poskytovania vzdelávania detí s poruchami aktivity a pozornosti, a to nebytových 
priestorov nachádzajtúcich sa na II. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej 
č. 21 a prislúchajúcieh spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 644,44 ml, LV 
č. 6492, k. ú. Preš0v, na dobu 20 rokov pre Súkromnú zákJadnú školu pre žiakov 
s poruchami aktivitY a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prešov, IČO: 42385440 
- za cenu l €/ml/ročne + úhrada za služby spojené s užívanim nebytových priestorov, 
· s podmienkou in~estovat' do predmetu nájmu · v zmysle predloženého návrhu 
žiadatel'a zo dňa 5ľ.2015, ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

7. Zámer prenájmu nehni uteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájm,u tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 
190,45 ml, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 11662 na Ul. Martina Benku 
č. 7/A, LV č. 6492, k ú. Prešov, na dobu 2 rokov pre spoločnosť Slovenská sporitel'ňa, 
a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
• za cenu 50 €/m2/ro~ne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

8. Zámer prenájmu neibutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteJ'a z dôvodu 
opakovaného nájmu] ~~ istým nájomcom,_ a to nebY_tov~ch priestorov o cel.~ov~j výmere 
148,50 ml, nachadzaj

1
uctch sa na l. NP v obJekte so sup. c. 7174 na Ul. JusticneJ 14, LV 

č. 6492, k. ú. Prešov, :na dobu neurčitú pre spoločnosť MEDIKAL, s.r.o. Čapajevova 23, 
080 Ol Prešov, IČO: 36466344 
-za cenu 65 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01127/1 
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9. Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
- •• ~·r ľ majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: 1/18 Prešov, Levočská-

p'• •. : .. : Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 
,, tiud . • .- :-parc. č.XNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m1

, 

-parc. č. KNC 9817/107, vodné plochy o výmere 86m2
, 

-parc. č. KNC 9817/108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

-parc. č. KNC 9817/110, vodné plochy o výmere 47m2
, 

-parc. č. KNC 9817/113, vodné plochy o výmere 190m2
, 

-parc. č. KNC 8524/2, ostatné plochy o výmere 2 411m2
, 

-parc. č. KNC 9773/5, ostatné plchy o výmere 557m2
, 

(celkom o výmere 3 393 m2
), všetky na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, vo 

vlastníctve mesta Prešov 
za 
parc. č. KNC 9745/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m1

, 

parc. č. KNC 9750/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m1
, 

parc. č. KNC 9750/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m1
, 

parc. č. KNC 9750/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

parc. č. KNC 9750/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 123 m1
, 

(celkom o výmere 3 41 O m1
), všetky na L V č. 70, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská 

a Volgogradská, 
vo vlastnfctve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 820 09 Bratislava, 
IČO: 003328 
- bez finančného vyrovnania. 

neschvaľuje 

10. Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m1
, LV 

č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 
-prof. _ MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040- Ol Košice, 

v podieloch 11116, 11148 a 1/16, 
-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 111 50 Praha, Česká republika, 

v podiele 1148, 
-za cenu 69,30 €/m1

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

11. Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 626/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2

, 

-parc. č. KNC 628/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m
2

, 

-parc. č. KNC 628/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2
, 

o celkovej výmere 358 m1 L V č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská,~ 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35,080 Ol Prešov, ICO: 44555229 
- za cenu 65 000 €. 

F- MsÚ/SP-01127/1 
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: I,- r.-. ._,~'( -12. Zámer predaja č~sti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere cca 20 m1 

·;:-··a:;::o\'r '1 C _ (presná výmera bude 'známa po vypracovani GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
o •• t. :::~:::. Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaj a 

• minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/27/1 

-5. 05. 2015 
Ing. Andrea Turčanová, v.r. 

primátorka mesta 

Overovatelia: 

Ing. Renáta Fedorčíková, v.r. 

Ing. Ľudovít Malaga, v.r. 

--~ 

. ... 

-



eJ· Zá pi s č . l 0/20 l S z vyhodnotenia ponúk 

Obchodnú ver ej ná súťaž 
Uzneseni e zo 6. zasad nuti a Mestskéh o zas tupite l"stva mesta Prešov 

Mesto Prešov č. 74/20 15 zo diía 27. 4 . 2015, bod č. 4 

Ko misia v z ložení : Mgr. Stanis lav Fe renc 
Ing. Ľudovít Ma laga 
lng. Juraj Basa la 
JUDr. Ľudmi la Vargová 
JUDr. Miros lav Maka ra 
lng. Ján Čopík - zást upca PSK 

vyhodnotil a diía ll. 6. 2015 ponuky verej nej obchod nej súťaže: 

Strana 
l l l 

na dlhodobý prenájom nehnuteľn ostí vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola schválená uznesením 
MsZ mesta Prešov č . 74/2015, bod 4, zo di'ía 27 . 4. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, 
ako aj na www stránke mesta Prešov v di'íoch 25. S. 2015 až 9. 6. 2015 , a to: 

s tavby Vodárenskej veže so sú p. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc . č. KNC 4603/ l 
a parc . č . KNC 4603/2, 
pozemku parc. č . KNC 4603/ 1, zastavané plochy a nádvori a o vý mere 395 m2

, 

pozemku parc. č . KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvori a o výmere 38 m2
, 

zapísaných na LV č . 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č . KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603 /4, zastavané plochy a nád vori a o vý mere 46m2
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú, Prešov, 
technických zariad ení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah , klim ati začn é zariadenie, ozvučenie , 

osvetlenie a pod.) a hnute ľných vecí (svetelná dekorácia, ti enenie), 
lokalita U l. Metodova. 

Zistenie komisie : Nebola predložená ž iadna ponuka. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmi l a Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 
Ing. Ján Čapík 

Prešov 11. 6. 20 l S 

... ... .. / 



Návrh 8 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 2 (Lichvárová) 
Komisia25 . 3. 2015- bod č. l 

Al Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod 8 

Vydanie: 

Strana 
2/33 

Odkúpenie: 
l. časti pozemku parc. č. KNC 245811, záhrada o výmere cca 80m2

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

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

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

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

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

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

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

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

). 

2. pozemku parc. č. KNC 244812, ostat. plocha o výmere 212m2
, ktorý bol vytvorený GP 

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

Dôvod: Po schválení predmetného uznesenia došlo k zmene vlastníkov pozemkov na pôvodnom LV 
č. 165, ktoré mali byť vykúpené. Zároveň po spracovaní projektovej dokumentácie na 
stavbu komunikácie bol vyhotovený geometrický plán, ktorý presne zadefinoval výmeru 
pozemkov, potrebnú na realizáciu tejto stavby, ktorej investorom je mesto Prešov a 
v zmysle ktorého je už upravený tento návrh na zmenu uznesenia. Znovu predmetný návrh 
na zmenu uznesenia bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta dňa 25 . 3. 2015, ktorej stanovisko je uvedené v bode BI tohto materiálu. 
Na základe stanoviska komisie sme zaslali vlastníkom pozemkov návrh na odkúpenie 
dotknutých pozemkov za l €. 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Na našu ponuku odpovedali manželia Tibor a Aneta Feckovi, ktorí súhlasia 
s odpredajom pozemkov za l € s tým, že mesto následne vybuduje prístupovú cestu. 
Taktiež sme obdržali odpoveď p. Nešťáka na našu ponuku s tým, že s odpredajom 
pozemkov za l € nesúhlasí a nesúhlasí ani s vybudovaním komunikácie. 
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Návrh 
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Z uvedeného dôvodu, ak chceme pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 
potrebných pre realizáciu plánovanej cesty, je potrebné schváliť predmetnú zmenu 
uznesenia tak ako to navrhujeme, teda pre vlastníka p. Neščáka schváliť kúpnu cenu 
stanovenú znaleckým posudkom, t. j . 57,80 €/m2

• V opačnom prípade nebudeme môcť 
pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní dotknutej nehnuteľnosti , a to vyvlastňovacím 
konaním, ku ktorému sa stanovuje trhová cena nehnuteľností. 

B/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia navrhuje rokovať s p. Feckom a p. Nešťákom o predaji pozemkov v ich vlastníctve, ktoré sú 
predmetom uznesenia, za cenu l € s tým, že mesto tam vybuduje cestu. Po dopracovaní znova 
predložiť na rokovanie komisie. 

Cl Príloha: 
GP č . 302/2013 
LV č . 6054 
LVč . l5874 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6054 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

Strana: 

Dátum: 18.06.20 15 

(celkom parciel ......... ..... ?. .... ) 
PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf] 

DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

Záhrada 
Záhrada 
Záhrada 

2457/000/0 
2458/001 /0 
2458/002/0 
2458/003/0 
2458/004/0 

979 
551 
748 
192 
130 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 2600 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 
l S-Pozemok, na kt. je postavená bytová budova označ. sú p. čís. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - prí s lušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 
DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

7925 2458/003/0 JO rod.dom 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Nešťák Kamil r. Nešťák, Jazdecká 16A, PREŠOV, SR 
IČO/RČ: 19750505 

Titul nadobudnutia: 
KUPNA ZMLUVA V 155/95 A V 154/95 
KUPNA ZMLUV A V 3056/95 
ROZHODNUTIE O CS Vn.610-R-7925/97-Z 3191 /97 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Stavby 

RISTIKA 

4 
4 
4 
15 
15 

KZÚO EL 

8083 5342 
8083 534 1 
8083 5341 
8083 5341 

o 5341 

(ce lkom stavieb .... ........... 1.. .. ) 
INÝ 

ÚDAJ 

LV L.M. 

PARCELY 

6054 6054 

(celkom vlastníkov ..... ... .. .. ... !... .. ) 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

V 3253 /08-zálož.zml. pre ŠFRB, Lamačská cesta 8,833 04 BA/31749542/ na parc.KN 2458/4-pol.3776/08 386311 
3 

V 4092/20 13-Zmluva o zriadení záložného práva č.0000000000058703 pre Prima banka Slovensko,a.s ., Hodžova 
ll ,O l O ll Bratislava /31575951 / na parc.KN C 2458/2,2458/41 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

Dátum aktualizácie: 3 1.05. 2015 00 :00:00 

3864/1 
3 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524 140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č . 15874 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Pa rcely registra "C" 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH 

ČÍSLO v [nf] POZEMKU 

2448/002/0 65 Záhrada 
2448/004/0 27 Ostatná plocha 
245 1/000/0 800 Záhrada 
2452/000/0 143 Zastavaná plocha a nádvorie 
2453 /001/0 228 Záhrada 
2453/002/0 9 Záhrada 
2454/001/0 6 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/002/0 103 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/004/0 64 Ostatná p locha 
2454/005/0 659 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/006/0 77 Ostatná p locha 
2454/008/0 26 Ostatná plocha 
2454/009/0 5 Ostatná plocha 
2454/0 10/0 9 Ostatná plocha 
2454/0 l l /O 14 Ostatná p locha 
2454/012/0 13 Ostatná plocha 
2454/0 13/0 30 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/014/0 60 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/015/0 20 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/0 16/0 29 Ostatná p locha 
2454/0 17/0 32 Ostatná plocha 

Výmera spolu: 241 9 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 
17-Pozemok, na kt. je postavená budova bez označ. súp. čís . 

18-Pozemok, na ktorom je dvor 
36-Pozemok, ktorý nie je využívan)' žiadnym z uved. spôs. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- prís l ušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravi lán 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

Dátum aktualizácie: 3 1.05.20 IS 00:00:00 

CHARAKTE-

RIS TIKA 

4 
36 
4 
17 
4 
4 
18 
18 
36 
18 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
18 
17 
18 
36 
36 

Strana: 

Dátum: 18.06.2015 

(celkom parciel ............ ~!... .. ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

110 5342 
o 5341 

11 0 5342 
11 0 5342 
11 0 5342 
ll o 5342 
11 0 5342 
11 0 5342 
110 5342 
11 0 5342 
11 0 5342 
o 534 1 
o 534 1 
o 534 1 
o 534 1 
o 534 1 
o 534 1 
o 534 1 
o 534 1 
o 534 1 
o 534 1 



ČASŤ B: VLASTNÍCI (celkom vlastníkov ..... .......... 1... .. ) 

• Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (síd lo) vlastníka 

l Fecko Tibor r. Pecko, Ing. a Aneta Fecková r. Baricová, Obrancov mieru 56, Prešov, PSČ 080 O l , SR 
IČO/RČ : 19630 110, RČ_MAN: -1 9660624 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmlu va V 5501 /20 13 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Právo prechodu peši na nehn.parc. KN 2449,2448/1 po parc.KN C 
2454/8,2454/4,2454/9,2454/ 10,2454/ 11 ,2454112-1 2 C 3 17/93 -368-Z 31 13/2005,V 6895/20 12\V 5501 /20 13\ 

Právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez parc.KN C 2454111 v prospech vlastníka parc.KN C 
245011 , a stavby rod.dom čs 355 1 na parc. KN C 245011\ 

POZNÁMKY 

Z-7529/20 14 - Rozh.MsÚ č.B/3446/2014-Se- odstránenie stavby 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

VÝPIS JE NEPOUŽ!TEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 31.05 .20 IS 00:00:00 

Podiel 

I li 

POL. VZ. 

5546/ 1 

3 

5 15011 

3 

POL. VZ. 

715/ 15 



9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 3 (Lichvárová) 

Al Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 55112014 zo dňa 16. 6. 2014 
v časti schvaľuje 
bod 4 

Vydanie: 

Strana 
4/33 

Zámer dlhodobého prenaJmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J. A. Reimana Prešov, a to pozemku 
parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 646m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 
91/2013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1256/1, zastavané plochy a nádvoria a KNE 1291/4, zastavané 
plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Sládkovičova, na dobu 30 rokov pre SR -
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 
00610577- správca majetku štátu 
- za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 

a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie s obojstrannými 
chodníkmi pre prístup peších a obnovu vysokej sprievodnej zelene umiestnenej vo 
výsadbových misách v rámci plochy chodníkov, 

b) nájomca zabezpečí prevádzkovanie prenajatej časti Sládkovičovej ulice tak, aby boli 
vytvorené podmienky pre jej riadne užívanie pacientmi a verejnosťou 

sa mení na 

zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzťahu nehnuteľností, a to: 
pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 646 m2

, ktorý bol 
vytvorený GP č. 91/2013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r. o. , Konštantínova 
3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 125611, zastavané plochy a nádvoria a 
KNE 129114, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Sládkovičova vo 
vlastníctve mesta Prešov 
za 
-pozemok parc. č. KNC 5063112, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 290m2

, 

-pozemok parc. č. KNC 9863/ 13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39m2
, 

-stavbu súp.č. 13650, postavenú na parcele č. KNC 5063/13, 
(celkom o výmere 2599 m2

), všetko na LV č. 1962, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Reimanova, vo 
vlastníctve SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 
Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu 

- bez finančného vyrovnania s podmienkou na pozemok parc. č. KNE 129114, k. ú. Prešov na 
časť Sládkovičovej ulice v Prešove zriadiť vecné bremeno právo prechodu a prejazdu pre 
nehnutel'nosti parc. č. KNC 488113 a KNC 4878, k. ú. Prešov, ktoré sú zámenou pozemkov 
a zmenou vlastníka pozemku priamo dotknuté. 

Dôvod: Po schválení uznesenia bola mestu Prešov zaslaná FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 080 Ol 
Prešov nová žiadosť s návrhom na nasledujúcu zámenu predmetných nehnuteľností. 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Materiál k zámene: 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzt'ahu 
nehnutel'ností, a to: 
- pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 646 m2

, ktorý bol 
vytvorený GP č. 9112013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1256/1, zastavané plochy a 
nádvoria a KNE 1291 /4, zastavané plochy a nádvoria, LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Sládkovičova vo vlastníctve mesta Prešov 

za 

-pozemok parc. č. KNC 5063112, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 290m2
, 

-pozemok parc. č. KNC 9863113 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 39m2
, 

-stavbu súp . č . 13650, postavenú na parcele č . KNC 5063/13, 
(celkom o výmere 2 599m2

), všetko na LV č. 1962, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Reimanova, vo 
vlastníctve SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 
Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu. 

B/ Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ chce zameniť nehnuteľnosti na Ul. Reimanovej , ktoré sú zastavane stavbou zdravotného 
strediska, ktorého vlastníkom je mesto Prešov a príjazdovými komunikáciami, k predmetnému objektu 
za mestské pozemky v lokalite Ul. Sládkovičovej. Na časti týchto pozemkov má vybudované 
parkovacie miesta pre klientov nemocnice a časť vnútroblokovej komunikácie (na základe nájomnej 
zmluvy č. 2112012 zo dňa 21. 12. 2012). Na ďalšej časti mieni dobudovať infraštruktúru svojho areálu, 
v rámci ktorej plánuje vystavať na predmetnej nehnuteľnosti , na vlastné náklady, vstupný a výstupný 
terminál tak, aby zabezpečoval plnohodnotný obojstranný prejazd do areálu FNsP J.A. Reimana Prešov 
zo Sládkovičovej ulice. 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa ll. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí so zámenou nehnuteľností. 

El Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o., Slovenská 40, 080 Ol Prešov zo dňa 17. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode A/ tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9 ods. 9 písm. c) 
zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu záujmu mesta 
Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzťahu nehnutel'ností. 

GI Cena: 
Bez finančného vyrovnania. 

F - MsÚ/SP-01112/1 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 28. 5. 2013 
Žiadosť zo dňa 27. l. 2015 
Stanovisko OÚPaU zo dňa ll. 6. 2015 
Dodatok k stanovisku OÚPaU zo dňa 25. 6. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. s prílohou 
GP č . 91/2013 
Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/1211 

Vydanie: 
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Váš list značky/zo dňa 

FAKUL:fNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

J., A. REIMANA PREŠOV 

Naša značka 
13P -141 /2013 

Titl. 
Mesto Prešov 
JUDr. Pavel Hagyari - primátor 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 

V Prešove dňa 
28.05.2013 

Vec: Žiadost' o prenájom nehnutel'ností 

Mesto Prešov je o.i. vlastníkom pozemku registra E s parc. č. 1256/1 o výmere 367 

m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra E s parc. č. 1291/4 

o výmere 1.501 m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v 

katastrálnom území Prešov, okres Prešov, obec Prešov vedené Správou katastra Prešov na LV 

č. 6492 (ďalej len "nehnutel'nosti"). 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú na Sládkovičovej ulici a slúžia ako prístupová 

komunikácia do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len 

"FNsP Prešov") a k niektorým jej oddeleniam, ktorých vstup sa nachádza na menovanej ulici. 

Zároveň z uvedenej ulice vedie prístupová komunikácia aJ k novovybudovanému 

Intemistickému monobloku nachádzajúcemu sa taktiež v areáli FNsP Prešov. Práve 

v súvislosti s výstavbou Internistického monobloku FNsP Prešov plánuje dobudovať 

komplexnú infraštruktúru svojho areálu v rámci ktorej hlavným cieľom FNsP Prešov je 

reagovať na stúpajúci dopyt tak pacientov ako aj širokej verejnosti po nových parkovacích 

miestach v jej areáli ako aj v jeho blízkosti , nakoľko nedostatok parkovacích miest, ktoré má 

t.č. FNsP Prešov ako koncový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Prešovskom 

samosprávnom kraji k dispozícii , je alarmujúci a mnohokrát medializovaný. 

V tejto súvislosti FNsP Prešov dodáva, že v rámci dobudovania infraštruktúry areálu 

FNsP Prešov zároveň plánuje vybudovať ďalší vstup do svojho areálu, ktorý by mal byt' 

situovaný práve na Sládkovičovej ulici tak, aby zabezpečoval vchod do všetkých oddelení 

nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici. Na skvalitnenie parkovacích služieb FNsP Prešov 

miesta. 

Práve z vyššie uvedených dôvodov si Vás touto cestou FNsP Prešov dovoľuje 

požiadať o zahájenie negociačného procesu, vyústením ktorého by bolo uzatvorenie zmluvy 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov. Hollého 14, 081 81 Prešov. tel. . +421-51-7011111, fax .: +421-51-7722247 
e-mail : nemocnica@fnsppresov .sk. www. fnspp resov.sk, I ČO: 00610577. I Č DPI-l: S K 202 128 1559, Bankové spojenie: 700280091/8180 
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o nájme nehnuteľností, a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č . 9112013 zo dňa 
16.04.2013, vyhotoveným obchodnou spoločnosťou GEOPLAN Prešov, s.r.o. , so sídlom 
Kónštantínova 3, 080 Ol Prešov, IČO: 36 485 985, úradne overeným Správou katastra Prešov 
dňa 18 .04.2013 pod č. Gl-526/2013, ktorého fotokópiu Vám FNsP Prešov zasiela v prílohe 

tohto listu. 

Čo sa týka predbežných podmienok samotnej nájomnej zmluvy, FNsP Prešov by 
z vyššie uvedených dôvodov a najmä s apelom na všeobecne zlú finančnú situáciu v rezorte 
zdravotníctva ako aj v samotnej FNsP Prešov, ocenila možnosť dlhodobého prenájmu 
nehnuteľností , a to napr. na 30 rokov za symbolické nájomné l Eur ročne. FNsP Prešov svoje 
predbežné podmienky odôvodľiuje skutočnosťou, že samotná komunikácia umiestnená na 
nehnuteľnostiach slúži najmä pacientom FNsP Prešov ako občanom Mesta Prešov a okolitých 
miest a obcí v Prešovskom samosprávnom kraji a Mesto Prešov ich t.č. nevyužíva ako ani 
v minulosti nikdy nevyužívalo pre svoju činnosť. Z hľadiska zabezpečenia vzájomnej 
vyváženosti právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou podľa uvedených podmienok 
FNsP Prešov dodáva, že počas trvania nájomnej zmluvy sa o predmetné prenajaté 
nehnuteľnosti bude starať a zabezpečovať potrebnú údržbu celej komunikácie tak, aby bolo 
zabezpečené jej riadne užívanie. 

FNsP Prešov verí, že uzatvorením nájomnej zmluvy a zrealizovaním vyššie uvedených 
cieľov FNsP Prešov dôjde k skvalitneniu služieb, ktoré súvisia so základným poslaním FNsP 
Prešov ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveií. si Vás týmto FNsP Prešov 
dovoľuje požiadať o stanovisko k tejto žiadosti v čo najkratšom možnom čase. 

S úctou 

Prílohy: 

- ~- - ........... 

FNsP :t=í: Reimana Prešov 
MUDr. Radosiav Čuha, MBA, MPH 

riaditeľ 

fik Geometrického plánu č. 91/20 l 3 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, OSI Sl Prešov, teL: +42 1-5 1-70 l Ili! , fax.: +421-51-7722247 
e-mail : nemocni ca@fi1 sppresov.sk, www.fn sppresov.sk, ! Č: O: 006 1057 7, ! Č' DPH : S K 202 128 1559, Bankové spojenie: 700280091/8180 
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FAKIJLTNÁ NEľVfOCNICA S POLIKLINIKOU 

Jp A. REIMANA PREŠOV 

Titl. 
Mesto Prešov 
Ing. Andrea Turčanová - primátorka 
Hlavná 73 

Váš list značky/zo dúa 
M/8939/2013 

Naša značka 
,-?<f ~ 141 /2 o 15 

080 Ol Prešov 

Vybavuje 
J1JDr. Tomáš Goga, MBA 

Vec: Žiadost' o pokračovanie v súčinnosti 

Vážená pani primátorka, 

Prešov dňa 
27.01.2015 

v prvom rade mi, ako riaditeľovi Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A Reimana Prešov 

(ďalej len "FNsP Prešov"), dovoľte, aby som Vám čo najsrdečnejšie zablahoželal k Vášmu 

zvoleniu do funkcie primátorky mesta Prešov. Želám Vám vo Vašej práci veľa úspechov, 

správnych krokov a spokojných občanov. FNsP Prešov úspešne spolupracuje s mestom 
Prešov už od svojho vzniku v roku 1935 . Vážim si doterajšiu spoluprácu s predstaviteľmi 

mesta, ktorá bola vždy úspešná a prospešná pre obe strany. 

Zároveň si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že spolupráca medzi FNsP Prešov a 

mestom pod Vašim vedením bude prínosom tak pre obyvateľov mesta Prešov a ako aj 

pre pacientov prešovskej nemocnice. 

Vzhľadom na vyššie uvedené a v nadväznosti na doterajšiu komunikáciu medzi 

Mestom Prešov a Fakultnou nemocnicou s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len 

"FNsP Prešov") vo veci žiadosti zo dňa 28.05.2013 zn. 130-141 /2013, ktorou FNsP Prešov 

požiadala o dlhodobý prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Prešov nachádzajúcich 

sa na Sládkovičovej ulici v Prešove, tvoriace komunikáciu k areálu FNsP Prešov si Vás 

týmto FNsP Prešov, vzhľadom na skutočnosť, že do dnešného dňa neobdržala oficiálne 

stanovisko Mesta Prešov k predmetnej žiadosti , dovoľuje požiadať o pokračovanie 

v spolupráci a opätovne zasiela nasledovnú žiadosť: 

prenajať si od Mesta Prešov nehnuteľnosti za účelom dobudovania dopravnej 

infraštruktúry areálu FNsP Prešov vzhľadom na dokončenie Intemistického monobloku a 

vybudovanie ďalšieho vstupu do svojho areálu, ktorý by mal byť situQvaný práve na 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421-51-7011111 , fax. +42 1-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fnsppresov .sk, www.fnsppresov.sk, IČO: 00610577, !Č DPH: SK202!281559, 
Bankové spojenie: !BAN: SK80 8180 0000 0070 0028 0091, B!C: SPSRSKBA 
F 2 15/a Hlavičkový fonnulár FNsP J.A. Reimana Prešov pre externú komunikáciu Strana l 



. Sládkovičovej ulici tak, aby zabezpe-čoval plnohodnotný oboj stranný prejazd do areá1u FNsP .. 

Prešov zo Sládkovičovej ulice. 

Ako spôsob užívania predmetných nehnuteľností zo strany FNsP Prešov, tá vo svojej 

žiadosti navrhla užívanie formou dlhodobého prenájmu nehnuteľno stí. V súčasnom období z 

· hľadiska dlhodobého vyriešenia danej situácie, navrhuje in)' spôsob, a to zámenu 

· · ', ·" · ·· pozemkov - nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Prešov špecifikovaných v pôvodnej žiadosti · · 

· za nelmuteľnosti vo vlastníctve - štátu v správe FNsP Prešov, a to konkrétne pozemky 

v správe FNsP Prešov nachádzajúce sa p1i zdravotníckom stredisku v areáli b)rvalej 

vojenskej nemocnice na Reimanovej uli"ci , a to: 

Pozemok registra C č. 5063/12 o výmere 2.290 m2 druh pozemku zastavané 

plochy a nádv01ia; 

Pozemok registra C č. 5063/ 13 o výmere 39 m2 dmh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria; 

Stavba so súp. č. 13650 postavená na parcele č . 5063/13 

Na základe vyššie uvedených skutočností tak FNsP Prešov žiada mesto Prešov 

o zaujatie stanoviska k vyššie uvedenej zámene. 

S úctou 

Príloha: Geometrický plán č. 9112013 
kópia katastrálnej mapy 

1'1.." "l! 
FaKultna nemocnica s P~, l r,llnlr.OU 

,l. A. Ee\!T:ana P.resov 
ri adite /'stvo 

-4-

FNsP J. A. Reimana Prešov 
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 

riaditeľ 

; 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421 -51-7011111 , fax : +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fnsppresov.sk, www.fnsppresov.sk, IČO: 00610577, !Č DPH: SK 2021281559, 
Bankové spojenie: !BAN: SK80 8180 0000 0070 0028 0091 , BIC SPSRSKBA 
F 215/a Hlavičkový fonnulár FNsP J. A Reimana Prešov pre extemú komunikáciu Strana 2 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

,. t : ._.YO\: J 

J=t=l>~""""'""' 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24 
6..,=~="'" 080 01 Prešov 

"! 

"' llJ 
,_. 
,_. 
o 
o 
o 

Váš list č is l o l zo dňa 
M/8939/201 5/Lchvárová/ 
Č .z.88551 /2015 

Naše čislo 

B/7302/2015 
ev.č.95948/20 1 5 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

lng.arch. Jacová 
'l!J 051 /3100273 

Prešov 

11 .6.201 5 

Zá~~Ra nehnutel'nosti pozemkov parc. č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov s výmerou 367 m2
, pozemku 

parc. č. KN-E 1291/4 k. ú. Prešov s výmerou 1279 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov, Sládkovičova 
ulica v Prešove za nehnutel'nosti pozemky parc. č. KN-C 5063/12, KN-C 5063/13 k. ú. Prešov v areáli 
bývalej vojenskej nemocnice , Raymanova ulica, Prešov žiadatel'ovi FNsP J. A. Reimana, Prešov za 
účelom vybudovania ďalšieho vstupu do areálu FNsP J . A. Reimana a k parkovacím miestam pre 
potreby pacientov a verejnosti 
-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 zneni 
neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k predmetnej 
žiadosti toto stanovisko: 

1/ Pod l'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 201 3 schválených 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/201 3 dňa 25. 11 . 201 3 
pozemky parc. č. KN-E 1256/1, KN-E 1291/4 k. ú. Prešov a pozemky parc. č. KN-C 5063/12, KN-C 
5063/13 k. ú. Prešov sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti, na 
území Centrálnej mestskej zóny Prešov. 

2/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov tvorí plocha novovybudovaného parkoviska 
a pozemok parc. č. K N-E 1291/4 k. ú. Prešov plocha miestnej prístupovej komunikácie s obojstrannými 
chodníkmi a spíievodnou uiičnou zeieňou , ktorú je nutné kompiexne obnoviť . 

Pozemok parc. č . KN-C 5063/12 k. ú. Prešov, jeho južnú časť tvorí plocha neudržiavanej nízkej 
zelene, východnú časť tvorí spevnená plocha vymedzená pre parkovanie vozidiel , severnú časť tvorí 
prístupová komunikácia , ktorá je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave a plocha vysokej zelene. Na 
pozemku parc. č. KN-C 5063/13 k. ú. Prešov sa nachádza prízemný objekt - sklad , garáž , ktorý je 
neudržiavaný, v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. 

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 n e o d p o r ú č a zamenít' pozemky parc. č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov s výmerou 367 m2

-

plochu parkoviska a pozemok parc. č. KN-E 1291/4 k.ú. Prešov s výmerou 1279 m2 
- plochu 

prístupovej komunikácie s obojstrannými chodníkmi na Sládkovičovej ulici v Prešove, ktoré sú vo 
vlastníctve Mesta Prešov, za pozemky parc. č. KN-C 5063/12, KN-C 5063/13 k. ú. Prešov v areáli 
bývalej vojenskej nemocnice vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe FNsP J. A. Reimana. Tieto 
pozemky môže FNsP J. A. Reimana užívat' s akýmkol'vek prevádzkovým režimom pre pacientov 
a verejnost'. 

Odporúčame riešit' dlhodobý prenájom. 

ľ''I ~;S'~'tn PRI~~OV 
Mestský ~ rad v P reš~v~ .// 

ODBOR ÚZHIH tliD Pl.I.NOVAMIA A STAVEBHEHO URtnll 7 
OBO 0 1 Prešov / · 

Ing. arch. Már.~ ČuťKd\íá 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 Tel . +421(51)3 100 111 l Fax. : +421(51)7733665 1 E-mail: mesto .radnic;@presov.sk l www.presov.sk 
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Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. : 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www. presovrea l. sk 

Váš li st: 
M/8939/20 13 

Naša značka: 
221 /2015 

Vec: Stanovisko k zámene nehnuteľností 

OR vedeny na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Odd. mestského majetku 
p . Lichvárová 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: V Prešove dňa 

Mgr. M. Nadzonová 17.04.2015 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 15 .3.2015, nám doručenej 27.4.2015 , vo veci zámeny 
nehnuteľností na ul. Sládkovičovej za nehnuteľnosti v areáli bývalej vojenskej nemocnice na 
ul. Reimanovej , Vám podávame nasledovné stanovisko: 
Správca Prešov Real , s.r.o., nemá námietky k uvedenej zámene, avšak z hľadiska budúceho 

navrhujeme doriešiť súčinnosť so zbytkom parcely č. KNC 5063/1 , ktorý priamo súvisí 
s užívaním a údržbou nehnuteľnosti (viď príloha). 

S pozdravom 

IČO 31722814 
DIČ 2020521393 
IČ DPH : Sk2020521393 

Mgr. Pet/r Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav bu~~ 
konateľ 

Bankové spojenie : 

/"\ ( 

UniCreditBank Slovakia a.s., č . ú . 1019764005/1111 
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Oeometrick:ý plán je .J?odidadom na_právne úkony, !<cd' údaje doterajšieho stavu vý_kazu výmer sú zhodpé s údajmi .platných výpis~v z katastra ne!illut~ľn0st 

Vyhotbviteľ. . ' . . Kiaj Prešovský Okres Prešov Obec . ' Prešov 

lelGE~?L/\N l K l . č• l Ma ový . 
·· · · " · · a· Prešov pľ:"~ 91/2013 list~. PREŠO.V4-4/14 
· GEO:PLÁN Prešov, s .. r.o. 
Ko~tanttnova l. a, o8o 01 rJúi:šov 
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úze_mJe 

GEOlVIETRICIO{ PLÁN na určc~ie vlastnfcicycb vzt'obov 
k pozemku KN-C ·parc. č. 9698/2 

Vyhotovil Au~orizB.čne overil 

Dňa: ~ Meno: · · !Dňa: !Meno: · 
. 16:4.2013 Ľubomír Ski rim 16.,~,2013 .'0::,~::;.~ Ing. Ľudovít Bakoň 

·--; ;:.~~; ·:~;~~;.f,.•" 

Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 
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výlučné vlastníctvo 
:m podielové spoluvlastnlctvo 

N parcely C 
N vnútorná kresba 

IA!l dôležité ul ice a cesty 
(}!/ dôležité ul ice a cesty 
LÄ:? významné u li ce a námestia 
(}!/ ulice a cesty 
.''.' Iné komunikácie a chodnfky 



~ľcf93"912~~ si[lc~~'ärová/ 
Č.z .88551/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

s~1~M}~815-1 
ev . č. 95948/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 
lng .arch. Jacová 

g 051/3100273 

Prešov 
25.6.2015 

Zámena nehnutel'nosti pozemkov parc. č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov s výmerou 367 m2
, pozemku 

parc. č. KN-E 1291/4 k. ú. Prešov s výmerou 1279 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov, Sládkovičova 
ulica v Prešove za nehnutel'nosti pozemky parc. č . KN-C 5063/12, KN-C 5063/13 k. ú. Prešov 
v areáli bývalej vojenskej nemocnice , Raymanova ulica, Prešov žiadatel'ovi FNsP J. A. Reimana, 
Prešov za účelom vybudovania ďalšieho vstupu do areálu FNsP J. A. Reimana a k parkovacím 
miestam pre potreby pacientov a verejnosti 
- doplnenie s t a n o v i s k o 

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 stanovisku 
daného listom č . B/7302/2015 zo dňa 11 .6.2015 toto doplňujúce stanovisko: 

1/ V prípade riešenia zámeny predmetných pozemkov je nutné na pozemok parc. č . KN-E 1291/4 k. 
ú. Prešov, na časť Sládkovičovej ulice v Prešove zriadiť vecné bremeno právo prechodu 
a prejazdu pre nehnutel'nosti parc. č. KN-C 4881/3, KN-C 4878 k.ú. Prešov, ktoré sú zámenou 
pozemkou a zmenou vlastníka pozemku priamo dotknuté. 

S pozdravom 

Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 

hlavný architekt mesta 

Mestsky u rad v Prešove 1 Hlavná ?3 1 080 01 Prešov 1 Tel. : +421 (51 )3 1 00 111 1 Fax +421 (5 1 )7733665 l E-mail : rnesto.radnica@presov.sk l www presov.sk 



8 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 4 (Lichvárová) 

A/ Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 31 

Vydanie: 

Strana 
7/33 

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

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

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

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 111m2

, 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. 
74 m2

) za cenu 745 € (t.j. 10,07 €/m2
), 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 di1a 
18. 3. 20 15, ktorá uznesením č . l 0/2015 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 €. Predmetný návrh na 
zmenu uznesenia bol komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta prerokovaný dňa 
27 . 5. 2015, ktorá odporučila zámenu nehnuteľností s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru 
zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, t.j. (74m2

) za cenu 2 220 € (t.j . 30 €/m2
) 

s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov 
spätne. Majetkový prevod na zmenu uznesenia ďalej na rokovanie rady MsÚ nebol predložený 
z dôvodu, že vlastník s cenou, ktorú navrhuje komisia nesúhlasí a žiada majetkový prevod 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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prerokovat' za jeho účasti (chce osobne doplniť a objasniť informácie k zámene pozemkov). 
Z uvedeného dôvodu znovu predkladáme predmetný materiál na rokovanie komisie. 

BI Prílohy: 
GP č . 99/2014 
Kópia mapy z GIS 
Žiadosť zo dňa ll . 6. 2015 

F- MsÚ/SP-01 /12/1 
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Výkaz výmer 

Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Ci s lo D k od J Druh 
Výmera Druh i Č íslo Výmera pozemku 

Vlastník 
Pk.vl. Parcely parcele m2 parcely! m2 (iná opráv.osoba) 

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

Stav J ávny jJ totožný s reg L rom C KN 

5195 1237S/3 Z33 zmraoo 1237S/3 196 zmraoo ' doteraJší 
~ 

1237S/5 37 zastav. o leeho -- resto Prešov 
22 

SOOlu , 233 l l Z33 

Pozrónko : K záltsu tQ'llto Qea!Etrlckéto aláu do katastro neln!tel'rostl Je ootret.-é ooložlť s(lllosné záväzré stcrovlsko DkresrffiJ úrocl.J - oozenkového 
cxroru k mvrmvoreJ ZJrene dn.llJ oozemkv KN-c oo rc. č. 12375/6, 

leQ€ľ(]O: 

ľ.ód SOČSd>J VY\J1lV<J1)0 - Pozemok prevažne v zostav<JlOO území ooce oleoo v zánrodKárskeJ osade, oo ktorom so oestuJe zelenloo, ovocie, 
okrasná nízko o vysoká zeleň o !né ool'r<lros<XXIárske olodlny 

22 - Pozerok oo Ktorom Je oostavenó lnžlnlersko st<Mxl - cestná, miestno o účelová kOIIUllkóclo, lesná cesto, POllló 
cesta, ci'O:i1ik, neKryté perkoVlsro a !ch súčasti 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď Udaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnutefností 

Vyhoto.viteľ Kraj . p • k , Okres p š l Obec p • resovs v re ov resov 

~~~ GEe ?L/\N l Kat - číslo l Mapový 
územie Prešov plänu 99/2014 list č PREŠOV 5-3/31,33 

GEOPLAN Prešov, s.r.o. . 
Kon!tantioo\·a i. 3, 080 Ol PREŠOV 

tť:O: 364!1~98!§,1(: DPH : SKl0l001539J 

Vyhotovil 

GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelen ie pozemku KN-C p. č . 12375/6 

Autori začne overil Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasov i č 

l 

l 

l 
l 

06 08 L~ 14 1 c~;~ tf32 /~!lj l 
Menó: l Dňa: J Meno: 

4.8.2014 Ing. Miriama Bakoňo,• á 4 . 8)_1!~c'l=::::_~.,~ In g. Ľudov ít Bakoň 
Dňa: Dňa: 

Nové hranice boli v prírode označené Náležit{sť'CUVl~1lrbšri~s~Q_~ io·~~oveda predpisom l Úradne ove~~é_..p~ľ~~.~z~~na NR SR č.2 1 5/ l995 
plotom obrubníkom /i c · .c-'"t- • 0 l "., <>· :. '.,f \.\ Z.z.. o geodez.n:·<l" karto~fit /;'., 

' (l'f .. :/'s.'" --;-~1' 'G:_ '~,\\ /.~~.c·~ '•:J.:~·n ·': ,:-..... J 
Záznam podrobného.merania (meračský .náčrt) č. 1 ? [ ~ L.J l '"S. '\\ '\ / l / . . '-~--- .,..~ ''i'~t.u!-ť. 

512445 , . 2 , r::.! 5 l ~ · . ,~ · / l _ !7·-! Y · \ 
~- ~ ·! ~J ; ;-i. ~ \ r ! .s [::1. ' : 

Súcadnice bodov oznočenych či s lam i • ostatné meračské ~ "; '';• '< / .~· /l>// V ' l ' ! L.., ,..=:::1 l 1 
J 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentäcil \~~~o. vJ •tt :Pe·či3~;·a:~~Pis \ \ .feÚ~aJ podpis / 
:;....: ,.,._ " ~ J ' / l 

...... ~~./· \,_ ...._.. / 
---- ..... . _.~_ ..... ·--............ . :; ,....·'" 
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!l:!/ dôležité ul ice a cesty 
c::? významné ulice a námestia 
ti& u l i ce a cesty 
:·: iné komunikácie a chodníky 



~ui\~c..L--
J.w€.f. Tobiáš, nar.· __ ,bytom Prešov, ul. Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 

Vec 
Zámena pozemkov- doplnenie žiadosti 

Mesto Prešov 

Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mestského majetku 
Prešov 

Prešov 11.06.2015 

Žiadosťou zo dňa 27.01.2014 som 'Jás žiadal o zámenu pozemkov. K predmetnej žiadosti by 
som chcel doplniť informácie k zámene, objasniť skutočnosť . Týmto Vás žiadam o prizvanie 

na zasadanie majetkovej komisie, ktorá bude uvedené prejednávať. Moje telefónne číslo 

je 051/7715518. 

S pozdravom 
/'. '· .n 
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P. Č. 5 (JUDr. Brumerčíková) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
- pozemky- parc. č. KNC 16741252, trvalé trávne porasty o výmere 951m2

, 

-parc. č. KNC 16741383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m2
, 

v celosti v zapísané na LV č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod Dubom, 
od podielových spoluvlastníkov: 
Anny Križalkovičovej , Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161 , 080 Ol Prešov, v podiele 113 , 
Františky Čekanovej Kuchárovej , Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Margity Koščovej , Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
resp. ich právnych nástupcov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam pod miestnou komunikáciou, ktoré 
MsNV v Prešove v roku 1987 z časti odkúpil od pôvodných vlastníkov o výmere 536 m2

, avšak 
k zmene vlastníckeho práva v katastrálnom operáte nedošlo. Podieloví spoluvlastníci súhlasia 
s bezodplatným prevodom časti pozemku par. č. KNC 16741252 o výmere 536m2 do vlastníctva mesta 
Prešov za podmienky, že mesto Prešov odkúpi zvyšnú časť pozemku farc. č. KNC 16741252 
o výmere 415m2

, ako aj pozemok parc. č. KNC 16741383 o výmere ll m , ktoré sa nachádzajú pod 
miestnou komunikáciou a pod stavbou vo vlastníctve mesta Prešov, za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3. 6. 2014: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s usporiadaním parciel pod miestnou komunikáciou na ul. K Okruhliaku 
a prislúchajúcim k prevádzke Pod Dubom podľa zámerov mesta Prešov. 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schválit' odkúpenie predmetných pozemkov za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania nehnuteľností pod miestnou komunikáciou, a to spôsobom ich odkúpenia v celosti, za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom, ktorá zohľadní skutočnosť, že MsNV v Prešove v roku 1987 časť 
pozemku parc. č. KNC 16741252 o výmere 536 m2 už odkúpil. 

FI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 9112014 zo dňa 22. 7 .2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je 22 910,28 € (53,77 €1m2

)- za výmeru 426m2 (celková výmera 962m2 znížená o 536m2
). 

Jednotková cena pripadajúca na celkovú výmeru 962m2 je 23 ,82 €1m2
. 

GI Prílohy: 
Žiadosti zo dňa 4. 4. 2014 a 21. 5. 2014 
Stanovisko O HAMa ÚP zo dňa 3. 6. 2014 
Kúpna zmluva zo dňa 20. 7 .1987 
Situácia 

F- MsÚISP-0111211 



Návrh 8 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 1674/252, trvalé trávne porasty o výmere 951m2

, 

- parc. č. KNC 167 4/383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m, 2 

zapísané na LV č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod Dubom, 
od podielových spoluvlastníkov: 
Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 OJ Prešov, v podiele 113, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 OJ Prešov, v podiele 113, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 OJ Prešov, v podiele 119, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
resp. ich právnych nástupcov. 

- za cenu 22 910,28 € (23,82 €/m2
). 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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Františka Čekanová Kuchárová, ~ 
Margita Kažimírová 
Andrej Košč, ~ 

.. r' :: .. - ~ ~ 

r....-~~-· , .. ~ --~ 

i MJ.STO PREŠOV Mestský úrad V Prešove 6 

Číslo spisu: 4bWJľ(_ -~_L:.R._ell_ir_,tr_. z_na_ek_a.,...: ~:--:-:-74 
i n ak a leltota 
ul o~cnia: 

Došlo: - 4 -04- 2014 

Prfiohy; 

Evióenfné cfslo došlej pošty: 

Odpoveď 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

Dole podpísaní Vás týmto žiadajÚ o uzatvorenie kúpno -predajnej zmluvy medzi Mestom 
Prešov a hore uvedenými vlastníkmi pozemkov na ulici Ku Okruhliaku, Pod Dubom. Jedná sa o parcely 
1674/252 a 1674/383. Parcela 1674/252 o výmere 951m2 z ktorej už bola dňa 20. 7. 1987 odpredaná 
časť o výmere 536 m2 Mestu Prešov -jedná sa o odpredaj zvyšnej časti pozemku o výmere 415 m2 
a na parcele č •. 1674/383 o výmere ll m2. Suma za m2 navrhovaná vlastníkmi a konzultovaná znalcom 
je 110 eur za m2. Je možná dohoda s vlastníkmi na cene za m2. Ďalej Vás žiadame o vrátenie dane, 
ktorú sme platili za parcelu 1674/252 o výmere 951 m2 pričom reálny stav, za ktorý sme mali platiť 
daň, bol od 20. 7. 1987 415m2. 

l l 

l' 
l 

/1 

r 



: ,.., c ,. ,. 

Anna Križalkovičová. n-

Me::tsf* úr-d Mestský úrad 
sekcia majetková a ekonomická sekcia majetková a ekonomická 

odd. mestského majetku Prešov 
Hlavná 73 

·-~·~-· · -080..0~-Prešov )- t/,;ŕ 
~? PRf:.š.ov Mests~i ~rád_v ~ rešove 6 l_, . Jti!Jŕ'. Bl .Uf/FIUY /Á/ 

! Cfslo ~;p1~u: A {'"q C "'fJ!1 nen~::· __ :r._~r_ .• _~k.....,a.,_~~---J 
t·- · · Znak a lehota v 

f Došlo: 2 1 ~OS .. 2014 ul!lžanía: Presove 20.5.2014 

Vec: Žiadosť 

Dole podpísaná Anna Križalkovlčová, b·,.. - · · Si'thi - . , žiadam Vás týmto 
o odkúpenie pozemkov na ulici Ku Okruhliaku a Poa dubom v (rhovej cene. Jedná sa 
o parcely číslo 1674/252 a 1674/381, ktorých som spoluvlastníčkou. 

Uvedené pozemky využíva mesto Prešov na verejné účely. 

Ďakujem Vám za vybavenie žiadosti. 

S pozdravom 

Anna Križalkovičová 
Prešov 

--· ----

.;: . ... -· 
' ,._ . · .. 

~ · :;;;.,.:·.- · 



Ing. Ema Šivecová, o 

Vec: Žiadosť 

Mestský úrad 
sekcia majetková a ekonomická 
odd. mestského majetku Prešov 
Hlavná 73 

080 O 1 Prešov _ 
jv. J?J()r . 8i!.Uf(EI2.C.IJ:-Oc/lt 

V Prešove 20.5.2014 

Dole podpísaná Ing. Ema Šivecová, t · ' -- "· ' ·. -~Vás týmto 
. . o odkúpenie pozemkov oa ulici Ku Okruhliaku a Pod dubom v trnovej cene. Jedná sa 
\.'l.run !é.r'll? ·c:~ 6 parcely číslo 1674/252 a 1674/381, ktorých som spoluvlastníčkou. 
8J !::torych sam~~~: .... , .. , . , 

. Uvedené pozemky využíva mesto Prešov oa verejné účely. 
•ere)ne l..!t.'"" ľ. 

Ďakujem Vám za vybavenie žiadosti. 

S pozdravom 

l 
h;/1 

Ing. Ema Šivecová · 
· Prešov 

.. . .... 
' -~ · .. 

·( 

\ 
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MESTO PREŠOV --~ 
~.~ 

Sekcia stavebného úradu a urbanisti~~ 
Oddelenie hlavného árchitekta a územného plánovania - -

: : .. 

Mestský úrad v Pr v ve 
Sekcia majetková a ekonomická 
O dt;lenie me~tské o ma etku 
Jarl:o á 24 

. C G 0 . ~ F :-e ~o v 

'W ~ .;) Váš list čfslo l zo dňa: ~ .. :;š:rv: 

!n~ é M/15962/2014 (:3.05.2014 . 
~ (\!. ~ ' 13.05.2014 "-- -- .-· - . 

Naše čfslo : 

B/8947/2014 
Ev . č . 96036/2014 · 

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

_ 080 01 Prešov 

Vybavuje /linka . Prešov: 

Ing. arch. Vladimir Krištof 03.06.2014 
~ 051 /31 oo 230 
vladimir.kristof@Qresov.sk 

~ 

~Pod· ::. m, • Vec: Pozemky na ul. K Okruhliaku a Pod dubom, miestna čast' Šidlovec, Prešov 
JVJYa· ~ • •• s~- c. • -stanovisko k žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov . 

. . 
o- ~e;·: 1.1.: Dňa 16.05.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 

: ~::. :... :-- · · ;~ ·, . plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 
·?vnem~ · . -.:-:~o~1 :"' o zaujatie stanoviska k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov parcelné číslo KNC 
:n:t.n:~ :- r· · 1674/252, trvalý trávnatý porast o výmere 951 m2

, KNC 1674/38.3, zastavaná plocha a 
• '(. ur1i ~- • O-J nádvorie o výmere 11 m2 na ul. K Okruhliaku a Pod dubom v k. ú. Prešov, miestna časť 
• o '\!'.,'< c r~ ·• Šidlovec. Účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov je zosúladenie právneho 

a skutkového stavu veci. 
Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta .mesta a územného plánovania, Sekcia 

stavebného úradu a ·urbanistiky Mesta Prešov ako orgán 'územného plánovania v zmysle § 
,, ....,zE>in~."", ,n,; 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pfánovanf a stavebnom poriadku · v zneni 

l ' 

neskoršfch predpisov, § 4 ods. 3, pfsm. dl zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
. v zneni neskorši ch predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

1. Podl'a .platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
z časti na ploche funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí 
záväzný regulatív RL 8.1 a z časti na ploche neareálovej občianskej vybavenosti, 
pre ktorú platf záväzný regulatív RL C.3. · 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urban·istiky Mesta Prešov nemá námietky voči majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu predmetných pozemkov. · 

S pozdravom 

! . 

Ing. Marián Harčarik 
1 riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiKy_ 

·( 

\·{ 

. . ·\'{ 
•":·._· .. \ 

~ · - ~11'.. . ( · , 

Mestský úrad v Preiove l Hlavné 73 1 OBO 01 ?re~ov 1 1 Tal.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421(51)n33665 l E-mell: mesto .radnlca@~res~v.s~.presov1sk 
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c: ako predávajúcim (-i). .. _.J_:\.,..a..,.,.., ,~U-

·~---------- --~==---~·~·-·----~--------l. I. 

fi r-r J · ľ\~e st.skéw 1 P~edáyajúcli neodvolateľne . odpredá_va (-jú) M~stskému národnému výboru v PreŠov~ :·" .L.!:t.:.c ~ r·íi, c;i;\~ 
/~f;:2. tľ..tš .. ,. .út.( ~36 'm2 . z p:!lre-ely č. r 1674/l;l' kat. 'u:zemitP .!'rešov. v:eden~·j na "iiaté· f':fl;", 

••••••·•••·· ,,,,,,,,, r .. •'·•oo ••• ~·_.. •••••. •• . • · : • o; •• · ~····••• -- • •· • : •••••oo •• · ••••• •• •• •• •• •• •*' · •·-- ···· ····· · --···••--••••••• • •• • ••••• • ••• •• ••••••.• • •• ,., ,,, ,, , .. ,,.., , ,,. , , , ., ,,,, , ,,., , , ,.,,,, ,.,,,,,.,,,., ,, ,, , , ;. ,, ,, ,. _ , ,, .,,. .. , .. ,, .. ,,, ,, , ,:.... .. . .......... . . , .•·· • •• 

L-h. t.···:nú. t-e ": vlast.n!et.va č. 1542 na ~ i eh tt•ená vo vyiäi.e uvedených pcdi.eloeh 
' •>ool~• oo o o••••• o ••••'""' '• •• ••• ..., • •••• "''"••••n•••••••••••U••oouo••••••••• .. ••••••• oooo oo ooooo o ooo •-•••• ••••O Oo•O • ••Ooo•oo oo oooOo oooooooo ooo oOOoo•O oo oooooooooo.oo•o oo• ooo ooo ooOooouoo ooooOoo ouoo oo oooo oo"o o oo o"" ''" ' ''" ' ''''''"'.,' '' '"''"'" ' ' '''" 

l 1 1~:.-·7~1 .. u.....- /podľa g-eom.- pl,ánu č .. 241-1-101-79 uvede~8 čas~ p&rcel.y ~a pri- .v : _'Jh.;; 
····•·4·····~ -................ '"":"-······"'" '''" "''' '''''"' '''"''''' '"*'''' ''' ' '''" ''"'''"'"''''''''"''"'''''''"••:"' "'.............................................................................. ................ .. .................................. .. .. . : •::• . . 

r,: !ik' · . č leňtijr-· k psrc ~č.. 11995/4 ií.i.V , ·, • - . 
o u ooo -·•~•••••• 0 ,, •-•••••• • u•o•ooo "

0000
'

0
"'"'•••o o ooooo•••• ooooooo o ôooo oo ooo ooooo o o ooooooo .. o o o:• •• "': ''''' "'' ''''"' : "''.,''''"'''n••••••• '"' "''' '' "' ' "'.,''" "'•""'' ' "'"' "'"'.""'"''"' '' '' ''''"'""'""'"'"'"'"'"'''.': ., ~ ,,.,, .. , , ,, ,, , ....... 

lu t'l:..- teJ rne.c.n'~ii:E.J Mestský národný výbor v Prešove túto (tieto) nehnute1nost(-t1) kupuje do štátneho· 
t1ckého vlastntctva. · " . . · f· 

Il. II. 

r. ;:;,;_h~'na -:~~-:: .. Kúpna cenaŕ bola ~edzl. st-~a~~~t.'d~h~cÍn~ťá ~a základe ... ~ ..... ~.~-- .. ~-~.~ . ~-~ .... !!.~:~~ .. ~~-~-~~~-984 Zb • 

. .. •• •• •• . .. • • • .. • • • .. • • • • • •• .. •• • •• .. • • • • • • • • • • .... • • .. • • .. ... • • • • ... ... •• • • • • • • • •• .. • • • • •• • • • ... • .. • .. •• .. • .. ... .. ~ · -- .: ... . . . .... .. . ..... ... ................ .... , .... !" •t " .. .. . .............. ' ... . .... . ... ..... .... .... .. 

vo v<"fške: ... ... .................................. .... : ................................. ... ................................... -................................ _ ............................... .... .... .. 

za pozemok do . 3000 m2 po ................... : .... . ~ ................. }9.~: .. Kčsfm2 ........ : ........... ....... ? .. ~.~.~S? .. ~: .. _ ..... Kčs 
za pozemok vo výmere .... : ................. . ~. : ....... : ............ .... .. m2 po 0,40 Kčs/m2 ................ : .... ............. :: ................ Kčs , 

za dom ..... ............................. :··············· ·· ........ : ..... .. ... .. ......... .......... ... .. ... ...... .................................................. ............... ':':: ................ Kčs 

za ostatné stavebné objekty . ..... - ........ ..................................... .. ................... .. .......................... : .................... ~ ........... .. ... Kčs 

za porasty ........................... : ..... : .............. .. ...... ........................ ....................................... .......... · .. ............................. ~ .. .............. Kčs 

~s -~ o 1 u :: -< ••••• ,, ....... ~.:: ............ _..~ .~ •••• : •••••• ,·:-·· ··· ·· ~- - ~ ....... : ... , ... ~ ................... ....................................... .............. -'. .~l~9..~.~ .... .. ... --~čs :.. 

s l o v o m : . ..... ~:P..!.~J~J~J·~.~~J~:~.~.Q.?::~.~-~g-~.~J.~.~::":':~::":' .. ...................................... ....................................... Kčs 
.· . . . . 

Kupujúai je povi~nt"zaP,l!ltiť kúpnu· cenu_.predmetnej( -ý ch) nehnuteľnost~ (-1) 

právnej ťlčinnosú tejto zmluvy. /podľ& výšky poóie~ov/ 
do 15 dni fo 

1\ 
:.:G,:; ; 

# .. 
~ ... .. 

/ 

. , 



.. 
: . :Jt:=á) ~ n:ehnurefrPredávaj'iici dpredáva (-l 'ii~ r predmetn 'ii{ -é) nehnuteľnosť( -1) -·bez akýchkoľvek tiarch a zá-~D3ť1ávajlk 

rloltlaf :..a ro a.k! cvlizkov"liS· nehnuteľnosťou <.SúviSiacich:. Pokial' sa 1 takéto' :záväzky ~ v .' budúcnosti vyskytn 'ii, · je ·fi7á• "~'i: 

L rá:d:t:t"ZU'~~U(!i'ii~:,> odpreqáyajúci1epovin~ý( ~.1) :: ich- uhrädit zo svojho,- prípadne.vysporiadat.rad.:" zo svojbo1~ú-jp~E 

- -
lV . IV. 

. ra .~.ba··_e zrrTáto ·~ml uv~ nad~ búda PEávn~ ~'iičinnost _pre obidv_e zmluvn~ strany ~IWhJJEi'1~~i:lm~!t . · · t:; ·:-::-ll.' 
:::.r: ~.n: ;_-e~ .;::c:.fUii:Rili~~ti'il1.mut'lll114úne:}':1StllÍtl:.}e- dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými strana-" . ·-~~""ŕ':; 

r ti··,u:!:c- ·nLt:..:.IDi: .T)Tm istým dňom · prechádza na kupujúceho vlastnictvo, nebezpečie a 'iižitky predávanej 
nehnuteľnosti. 

v. 

~." , ;-,. ,,;·, ,,_ ..,. •. .;:..; -Kupuj'iici ku-puje::~predmetn'ii{~é )-:c nehnute!nost (-ili) za účelom-.-, , ... , . .P..ľ.~. =--~-~j_~-~#;9.~P.~~!~~---·~··--· .. 

~,~~.~--~.J .. i·.;;:~_;;; ..... n~ ....... Y.y.m.p.Q.~i.~~-&J;d.~ ... ..Pr.:.~~~:mk.Q:t. ... P.P.~~i.t..i..c.b .... ru;, ... :ri..f#.\-Jt.Y.~.R ... r~.~gpD:~Q.9. .... ~~-;r.~~-

- / ~ !:.:. , ,-..=~ dit\t6 v Prešove /Šidlovec/, Slneč:u1i ul. . · -
·······-· ·· ······· .......................................................................................................... : .......................................................... : ............................................ ...... ............... : .. : .. . 

' . 
,-

• • · •••· ·•·• •• •• •·•••• o •H ••,• •• •••• • • • ••• •• ••·•• •• • •· •• • • •• • •••••• •• ••••••••·••• ••• ••• • •••• •• •• ••••• • ••• .. •••• •• •· · •• •••• •• • ••• • •• • • •••• • • •• ••••••••••••• • •••• ••• • • •,. • ••• • • ••• • •• •• • ••••• ••••.••••••• •• ·• • ••••• • •• ••·••• • •••• • •• • ••"''' ' ' ' '' 

l -· VI. 

. -
· · r1'sn , 1 •;'i ! Podľa tejto ' listiny vykonajú ~a zápisy zmien v evidencii nehnuteľností v Stredisku geodézie 

.. ,,.·, ·· ·- v Prešove-Solivare na základe návrhu kupujť).ceho. 

Táto zmluva ~nd.:i:m:ll'a - nepodlieha registrácdi na štátnom notárstv.e ani - a prevodnému 
poplatku; bola podplsaná pred štátnym orgánom a totožnosť podpisujúceho{ -ich) bola ove
rená. 

Vyhotovuje sa v .......... ~ ........................ exemplároch. 

V Prešove 20 .. 7 .. 1987 
. . ....... . ... . . .. . . . ... ... . . . . .. ... ... .. ... u . ....... . ......... . ........ . 

Vedťíci finančné·ho odboru 
Mestského národného výboru: 

V Prešove ........ ?9 .. ~ ... : 7..~ .... :1:.~.1 ....... .. .............. .. 

Predávajlí.ci: 
[meno, priezvisko, adresa, 
čl sl o občianskeho preukazu) 

,.D ~/ 
•••• t! -;--;-.~-:;-~.-.-c.-•• .[;. 

K.raV$-COVá Etna,_ P._reäov._, i -' -· 61 
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JUDr. Lýdia Brumerčíková 
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9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 
l 

P. č. 6 (JUDr. Končar) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky -parc. č. KNC 1010, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 086 m2

, 

-parc. č. KNC 1011, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935m2
, 

- parc. č. KNC l O 12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 589 m\ 
-parc. č . KNC 1013/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811m2

, 

- parc. č . KNC l O 14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 852 m2 

a 
stavbu- (kaštieľ) so súp. č. 2492, umiestnenú na pozemku parc. č. KNC 1010, 
všetko zapísané na L V č. 750, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Slanská 

Vydanie: 

Strana 
11/33 

od spoločnosti OLYMPIA MM:, s.r.o., Svätoplukova 4, 080 Ol Prešov, IČO: 36477796. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ ponúka mestu Prešov kaštieľ v Nižnej Šebastovej za účelom jeho vyuztvania ako 
reprezentačného mestského zámku na kultúrne a rekreačné účely, spolu s priľahlou záhradou, ktorá je 
vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko majetkovo - právneho oddelenia: 
Vzhľadom na to, že stavba špecifikovaná v bode Al tohto materiálu je národnou kultúrnou pamiatkou, 
mesto Prešov v prípade schválenia kúpy predmetných nehnuteľností uzavrie na tieto nehnuteľnosti 
kúpnu zmluvu až za predpokladu, že si predkupné právo v zmysle osobitného zákona neuplatní štát 
v zastúpení Ministerstvom kultúry SR. 

Dl Stanovisko oddelenia riadeni21 projektov zo dňa 5. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej i~asti č. 3 zo dňa 20. 3. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s ponukou na odkúpenie nehnuteľností - kaštieľ v Nižnej Šebastovej. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 495 567 €. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 21 . 3. 2015 
LV č. 750 
Kópia z kat. mapy 
Kópia mapy z GIS 
Fotodokumentácia 
Stanovisko sekcie strategického rozvoja zo dňa 5. 3. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemkov: 

-parc. č. KNC JOJO, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2086 m2
, 

-parc. č. KNC JOJJ , zastavané p lochy a nádvoria o výmere 935m2
, 

-parc. č. KNC l 012, zastavané p lochy a nádvoria o výmere 589m2
, 

-parc. č. KNC JOJ311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811m2
, 

-parc. č. KNC 1014, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1852 m2 

a 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 12/33 

stavby - (kaštiel) so súp. č. 2492, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC JOJO, všetko zapísané na LV č. 
750, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Slanská 
od spoločnosti OLYMPIA MM, s. r. o., Svätoplukova 4, 080 Ol Prešov, IČO: 36477796 

-za cenu 495 567 €. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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OLYMPIA MM, s.r.o. 
Svätoplukova 4 
080 O 1 Prešov 

MESTO PREŠOV M~stský úrad v Prešove 

Znak a lehot& i 
Ooilo: 2 1 -03~ 2014 ulofenia: 

Pr~_h;.;y~: ------J....".lr<-;r..:."".~r+->~~-.::-7"V 
Evl r.i ar.~n ~ ~ rs l o došiel po!ty: 

Vec: 

Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, v ložka č. l 3305/ P 

Mesto Prešov 
J UDr. Pave l Hagyar i 

III av n á 73 
OHO O 1 P rcšov 

V Prešove 2 1. 03. 2014 

Znížená ponuka na odkúpeni e l{aš tiel'a v Nižnej Šebastovej č. 18 

Spoločnosť O lym pia MM, s. r. o. , ktorá j e vlastníkom kaš ti eľa v N iž nej Šebastovcj, ponti kd 
na odpredaj vše tky predmetné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 750 v k . ú. Nižná Šcbas tovú. 

Poz.emky: 

pc. l O lO - 20R6 m2
, 

pc. 10 11- 935 m 2
, 

pc. 1 O 12 - 58 9 m 2, 

pc. l 0 13/l - 8 1lm2
, 

pc. l O 14 - 1852 m 2 

-------------- ----------------

Spo lu 6273 m\ a taktiež stavbu so súpisným čís lom 2492 na parcele č. l O l O-- k<l š ~ic!' . 

Všetky predme tné nehnuteľnos ti zapísané na LV č. 750 som ochotn)' od prv..!: il ' 1.: t cc1 ,. : 

pozemkov o ce lkovej v),merc 6273 m 2
, trhová cena predmetných pozem kov je v tej to iokal itc 

79 Eur/n/, čo j e po prepočte 495 567 Eur. 

Naša spo ločnosť je ocho tn á sa dohodnúť na prípadnom splátkovom kalcndúi u l<u kt1pnc1 

cene s i neb ude účtovať DPll 

Príl o hou li stu je kóp ia LV č . 750. 

S pozd ravo m 

E-mail : oly mpiamm@orangemail.sk 

Jozef Podscd lý 

konateľ -..-....,..s""~ ,_. - ~·. 

. ~ ~~-~i~··l .. 

,1.1 

/ ~ /.4't~;.; .. ~·::.~·" 
. .. 4ť''"' -·~·· ·~' 
···t1 :Jt:::cvx ~ .. ··· 

Tel. : 0905 327 787 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres Prešov 

Obec PREŠOV Dátum vyhotovenia 20.01.2014 

Katastrálne územie: Nižná Šebastová Čas vyhotovenia : 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 750 
ČASŤ A. MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

18:51 :59 

Parceln é čís lo Vým era v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p . Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch. ll . 

1010 2086 Zastava né plochy a 16 
nádvoria 

1011 935 Zastavané plochy a 17 
nádvo ri a 

1012 589 Zastavané plochy a 17 
nádvori a 

10131 811 Zastavané ploc hy a 18 
nádvoria 

1014 1852 Zastava né plochy a 18 
nádvoria 

Legenda. 
Spôsob využívania pozemku: 

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

16 - Pozemok, na ktorom je postavená neby tová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemlw. 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na p arcele číslo Druh stavby Popis stavby 

2492 1010 

Legenda 
Druh stavby: 

20- Iná budova 

Druh chránenej nehnutel'nosti: 

20 Kaštiel' 

20 1 - Nehnutel'ná ku ltúrna pamiatka (národná ku ltúrna pamiatka ) 

Kód umiestnenia stavby 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASt B. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

1 

Druh ch .n. Umiest. s tavby 

201 

Por. číslo Priezvis lw , meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluv lastnichy p <;di.:-1 
mies to trvalého pobytu (sídlo} vlas tníka 

Ú čas t ník právneho vzt'ahu Vlastník 

1 OLYMPIA MM, s .r.o., Svatoplukova 4, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO : 

'l l 1 

Titul n adobudnutia 

ČASŤ C ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaj e: 

Bez zá pisu. 

Poznámka: 

Informatívny výpis 

Z 2250107-Uzneseníe OS Prešov č.23Er 8545100-138 , Ex 933100 o príklepe pri dražbe , Z 
2781 107-Ž: iadost' o zá pis GP 

------·-··-·- ----·- ·- - .. 

1/2 Aktual izácia katastrálneho portálu ·17 .Di .2(,1 4 
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z 2 

Tlačový výstup bol vygenerovaný aplikáciou WebGIS GORA GEO s.r.o. 2014 (Prešov) a neslúži na právne úkony. 

Autorské práva 

• Adresy: (c) 1\/esto Prešov 
• Ulice: (c) 1\/esto Prešov 
• Zosuvné územia: (c) 1\/esto Prešov 
• Polohopis: (c) 1\/esto Prešov 
• Ortofotomapa: (c) Eurosense s.r.o., www.eurosense.sk 
• ISKN: Vektorová katastrálna mapa (VKM) (c)Úrad geodézie 

kartografie a katastra SR. IVapa má informatívny charakter, 
neslúži na právne účely. Aktuálnost' VKM 01 12014. 

• Územné členenie: (c) ÚGKK a 1\/esto Prešov 
• Územný plán: (c) 1\/esto Prešov 

Legenda 

http: //webgis. presov.sk/ 

ll. 4 . 20 14 IO: 16 
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l :;:;t MESTO PREŠOV 

Váš list číslo l zo dňa : 

131&á j?tJI9 
;z tr ·l o liJ ~-.r--

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie riadenia projektov 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

č. spisu 787/2015 Mgr. Jana Vargová/ 104 05.03.2015 
č. záznamu 15712/2015 

Ponuka na odkúpenie nehnuteľností 
-odpoveď na žiadosť 

Dobrý deň, 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k možnosti odkúpenia nehnuteľnosti, 

Vám Oddelenie riadenia projektov dáva nasledujúce stanovisko: 
Oddelenie riadenia projektov neeviduje žiadnu žiadosť, ani podnet pre projektový 

zámer v pripravovaných strategických dokumentoch mesta Prešov, na základe ktorých by sa 
mesto Prešov mohlo uchádzať pre danú lokalitu o nenávratný finančný príspevok. 

S pozdravom 

:rtiESTO PRE~OV 
Mestský úrad v Prešove 

f'D 80H STRATEGICKÉHO ROZVOJA 
ORO 01 Prešov OJ 

/; 

.Jííg. Jiaua- Vrtel'ová 
poverená riadením 
Odboru strategického rozvoja MsÚ 

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@presov.sk l www.presov.sk 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 13133 

P. č. 7 (Lichvárová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný 
objekt CRESCO Prešov", a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 93101908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2 

- parc. č. KNC 93101909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27m2
, 

- parc. č. KNC 93101529, ostatné plochy o výmere 3 393 m2
, 

celkom o výmere 5 085 m2
, všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Antona Prídavka, 

Cresco Hotels, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117. 

BI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Mesto Prešov odporúča odpredať len nižšie špecifikované nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 25812009 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa zákon č . 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (na základe stanoviska MsÚ- OÚPaÚ zo dňa 5. 6. 2015), 
a to pozemky: 
- parc. č. KNC 93101908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2

, L V 6492, 
- parc. č. KNC 93101909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27m2

, L V 6492, 
- parc. č . KNC 93101998, ostatné plochy o výmere l 734 m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 7412015, 
zo dňa ll. 6. 2015 , vyhotoveného firmou MontanA Košice s.r. o. , Pri hati l, Košice, odčlenením od 
parc. č. KNC 93101529, L V č. 6492, 

celkom o výmere 3 426 m2
, všetko v k. ú. Prešov, ako prípad hodný osobitného zretel'a 

z dôvodu záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: 
"Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov". 

Cl Účel majetkového prevodu: 
Predmetné pozemky má žiadateľ v nájme na základe Dohody o postúpení práv a povinností zo 
Zmluvy o prenájme pozemku č. 3111998 zo dňa 22. 9. 1995 v znení Dodatku č. l zo dňa l. 10. 2000 
a Dodatku č. 2 zo dňa 27. ll. 2008. Vzhľadom na pripravovanú komplexnú rekonštrukciu a dostavbu 
objektu bývalej stomatologickej kliniky žiada o odkúpenie predmetných pozemkov. 

Dl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 5. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s odpredajom mestských pozemkov za trhovú cenu. 

FI Cena: 
K uzneseniu pod bodom Al 
V zmysle znaleckého posudku č . 3712015 zo dňa 9. 6. 2015 vypracovaného firmou SEIPA, s.r.o. , 
Baštová 38, 080 Ol Prešov, je všeobecná hodnota pozemkov stanovená vo výške 367 000 €, t. j. 
jednotková cena je 72,27 €1m2

. 

K uzneseniu pod bodom BI 
V zmysle znaleckého posudku č. 3712015 zo dňa 9. 6. 2015 vypracovaného firmou SEIPA, s. r.o ., 
Baštová 38, 080 Ol Prešov je jednotková cena k predmetným pozemkom stanovená 72,27 €1m2

. Na 
základe toho je celková cena: 247 597 €. 

F- MsÚISP-0111211 



Návrh CJ na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 24. 3. 2015 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaU s prílohou 
LV č. 16171 
GP č . 74/2015 

l. Návrh na uznesenie k bodu A 

Vydanie: 

Strana 
14/33 

Zámer predaja nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu mesta Prešov 
na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov", a to 
pozemkov: 
- parc. č. KNC 9 310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m1

, 

- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m1
, 

-parc. č. KNC 9310/529, ostatná plocha o výmere 3 393 m1
, 

celkom o výmere 5085 m1
, všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Antona Prídavka, 

Cresco Hote/s, s. r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117 
- za cenu 367 000 €. 

2. Návrh na uznesenie k bodu B 
Zámer predaja nehnutel'ností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu mesta Prešov 
na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov" a to 
pozemkov: 
- parc. č. KNC 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m1

, LV 6492, 
- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m1

, LV 6492, 
-parc. č. KNC 9310/998, ostatné plochy o výmere l 734 m1

, 

ktorá bola vytvorená GP č. 7412015, zo dňa ll . 6. 2015, vyhotoveného firmou MontanA Košice 
s.r.o., Pri hati l, Košice, odčlenením od parc. č. KNC 9310/529, LV č. 6492 celkom o výmere 3426 
m1

, všetko v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Antona Prídavka Cresco Hote/s, s. r. o., Poštová 3, 811 06 
Bratislava, IČO: 47256117 

- za cenu 247 597 €. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Cresco Hote/s, s.r.o , Poštová 3, 81106 Bratislava 
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VEC: 
Žiadosť o odkúpenie nehnute/'ného majetku 

Mesto Prešov 

Jarkova 26 

080 01 Prešov 

Košice, 24 . marec 2015 

Touto cestou si Vás dovol'ujeme požiadať o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov 
nachádzajúcich sa v k. ú. Prešov, evidovaných na LV 6492 s p.č.: 

• KN-C 9310/908, Zastavané plochy a nádvoria, o rozlohe 1.665,0 m2 

• KN-C 9310/909, Zastavané plochy a nádvoria , o rozlohe 27,0 m2 

• KN-C 9310/529 , Ostatné plochy, o rozlohe 3.393,0 m2 
• KN-C 9310/530 , Ostatné plochy, o rozlohe 15,0 m2 

Uvedené pozemky máme aktuálne v nájme. Vzhl'adom na to, že pripravujeme komplexnú 
rekonštrukciu a dostavbu objektu bývalej stomatologickej kliniky, ktorá si vyžaduje značné investície, 
žiadame o odkúpenie predmetných pozemkov do nášho výlučného vlastníctva . 

V prípade otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte na MT 0904 319 468 , resp. emailovej adrese 
chovan@cres~Ógroup . sk . 

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme . 

S úctou, 

('- -
JD.g7Cyri1 Chovan 
pr(l§ktový manažér 

Prílohy: Koordinačná situácia s vyznačením záujmovej plochy 
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Váš list čís lo l zo dňa 

M/4749/2015 
07.04.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše č íslo 

B/5644/2015 

080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo právne oddelenie 
080 Ol Prešov 

Vybavuje / linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051 /3 1 oo 230 
v lad i mir. kristof@.presov. sk 

Prešov 

05 .06.20 15 

Vec Prešov, Tomášikova ulica a ulica Antona Prídavku, polyfunkčný objekt 
Cresco, odkúpenie pozemkov parc. č. KNC 9310/908, 9310/909, 
9310/530 v k. ú. Prešov, LV č. 6492, Crcsco Hotels, spol. s r.o., Bratislava 

stanovisko k majetkovému prevodu 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/4749/2015 a po jej prehodnotení zaujíma Oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako polyfunkčná plocha málopodlažné 
bývanie l občianska vybavenosť. 

V súčasnej dobe sú pozemky parc. č . KNC 9310/908, 9310/909 a 9310/529 v k. ú. Prešov, uvedené na 
LV č.: 6492 vo vlastníctve Mesta Prešov zastavané objektom bývalého stomatologického pavilónu a spevnenou 
plochou. Pozemky sú oplotené nepriehľadným oplotením, nachádza sa na nich náletová zeleň a prenosné objekty 
bývalého zariadenie staveniska. 

Súhlasíme s odpredajom časti predmetných pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov tak, ako to je 
vyznačené v grafickej prílohe, avšak bez možnosti oplocovania. Jedná sa o tú časť pozemkov, ktorá 
bezprostredne prilieha k navrhovaného polyfunkčného objektu Cresco. 

Nesúhlasfme s odpredajom ani so zriadením akejkoľvek ťarchy na tej časti pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Prešov (v zmysle grafickej prílohy k tomuto stanovisku), ktorá je vo väzbe na verejne prístupnú 
komunikáciu a súvisiace plochy. 

Zároveň žiadateľovi odporúčame zabezpečiť vytýčenie polohy inžinierskych sietí ich vlastníkmi 
prípadne správcami a to na tých častiach pozemkov, ktoré budú predmetom majetkového prevodu. 

S pozdravom 

Prílohy: 
Príloha č.l - situačná schéma, l xA3. 

M:ES'J.'O PltEšov 
rv:estsky úrad v Prešove 

ODBOR UZEMH{HO PI.ÁHOVAHIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ·· ~ 

,.~ 

Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
l1lävriy arcmte l es a 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 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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MAJETKO-PRÁVNA ANALÝZA 

dotknuté parcely: 
-9310/529 - LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
- 9310/908- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 
- stavba na parcele 9310/908- LV 16 171 -vl. Cresco Hotels,s.r.o. , 
Poštová 3, Bratislava, PSČ 81 1 06, SR 
- 9310/909- LV 6492 - vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 

susedné parcely: 

- 9310/500 - LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 

- 9310/522 - LV 6492 - vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 

-9310/530 - LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 

-9310/533- LV 7701 - vl. M-MARKET,akciová spoločnosť, 
Dukelských hrdinov 2, Lu če nec, SR 
- 9310/553 - LV 6492 - vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 

LEGENDA 

hranica riešeného územia 

c==J spevnené plochy- parkovacie plochy 

C==:J spevnené plochy - komunikácie 

f "-:o>:4ifi!>;ť>f spevnené plochy - rampy a schod iská 

~ plochy zelene 

katastrálna mapa 

ĽLZI Ot7~ 

Podkladom situácie bol geometricky plán a katastrálna mapa. 
Tento výkre~ nenahrádza výrobnú dokumentáciu. Pred výrobou je nutné vykonať skutkové zameranie a výrobnú dokumentáciu konzultovať s architektom 

AUTOR PROJEKTU Ing. arch. Pavol Wohlfahrt AUTORSKÁ OCHRANA: 

Ing. arch. Martin Pačay 
T ento vykres je orginál , jeho kopírovanie je trestné 
podla §21 . odst.d.) zákona č.383/1997 Z.z. 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Martin Pačay !---~ p ača y 

VYPRACOVAL Ing. arch. Anna Vongrejová j ·· ·- .. ... . ·V.i oh l fa h r t 

l 

INVESTOR CRESCO Hotels, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava OKRES PRE~OV 

OBEC PREŠOV -1 
STAVBA Polyfunkčný objekt CRESCO STUP EN SP l POCET A4 2 

Ulica Antona Prfdavku, Prešov 
DÁTUM FERBUAR 2015 l MIERKA 1:500 

ZÁKRES DO KAT ASTRA ARCH.Č[SLO l 
- soevnené a zeiP.nP. nlnr.hv 02/02/15.02.AS-SIT02b 



Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES : 707 Prešov 

OBEC 52 -+ 140 Prešo \ 

KAT.·\ STRAL E ÚZE ivllE. Prc:šo \· 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č . 16171 

ČASŤ A: MAJ ET KOVÁ PODSTATA 

S tav by 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPI S 

Č Í SLO Č Í SLO STAVB Y STAVBY 

O 93 10/908/0 21 ro zosta vana stavba 
O 93 l 0190910 2 l rozostavana stavba 

ČASŤ B: VLASTNÍC I 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trval ého pobytu (sídlo) vlas tníka 

l Cresco Hotels,s .r. o. , Poštová 3, Brati slava, PSČ 8 11 06, SR 
I ČO/RČ : 43837964 

Titul nadobudn uti a: 
Kúpna zmluva V 6054/20 14-pol. 5865114 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez záp isu 

D. POZNÁMKY 

Bez záp isu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

VÝP IS JE NEPOUŽ!TEĽNÝ PRE PRA VNE ÚKONY 
(zas ielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktu al izácie: 31.05.20 15 00 :00 :00 

Strana: 

Dátum: 15.06.20 15 

(ce lkom stavieb ... ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

6492 16171 
6492 16171 

(celkom vlas tn íkov ..... .\ .. ) 

Podiel 

I li 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Geometrický plán je podkladom na práv ne úkony, keď údaje dote rajšieho stavu výkazu vý·mer sú zhodné s údajmi platn)•ch v)•pisov s katastra nehnuteľností 

Vyhotov íte\' Kraj Okres Obec 
Prešovský Prešov Prešov 

MontanA Košice s.r.o Kat. 
Prešov 

Č ís l o 
74/2015 

Mapov)• Prešov 5-3/23 
Pri hati l , Koš ice územie plánu li st č . 

I ČO: 36 179 949 , 
PLÁN na GEOMETRICKY oddelenie pozemku p. č. 93 10/99 

Ma il : milos.varga@ montana-ke.sl< 

Vyhotovi l Autorizačne overil U rad ne over il 
Meno: l----·--- ---- ·-Dľía: _l Meno· Dňa l Meno: Dňa · Čís l o 

11 .6.2015 Ing. 1\~.Varga PhD . . 11.6.20 15 Ing . P atr ik Cirbus i 
Nové hran ice boli v pri rode označené . Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom Úradne overené podľa ~ 9 zákona NR SR č . 2 l511995 

kovovými rúrka mi Z z o geodézi i a kartografii 

Záznam podrobného merania (m eračs ký náčrt ) 

l xxx l 
Súradni ce bodov ozn ačených čís lami a os tatné mer a čs ké Peč iatka a podp is 

l 
Peč iatka a podpis 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentá c ii 

l. Č . 6.49-1 997 



l 

l_~ 
n 
ú) 

H ú) 

'F '-. 
S' '-' 

g)\0/999 

CD 

2 l · ' o 

C'l ,., l' 

l 
l 

_j 

fW 
l 

i 

i 

,) 



VÝKAZ VÝMER 

Doterajší stav Zmeny Nový stav 
Ci sl o 

od Druh 
pzkn. parcely 

Výmera Druh Diel k parcele 
m' parcely m' 

Čist o Výmera 
pozemku Vlastnik,(iná oprav. osoba) 

vlož kv . pozemku či s lo či sto parcely ad resa ,(s idlo) 
čí s lo 

ha m' LV PK KN 11a m' kód 
Stav právny je totožný s reg is tom C KN 

6292 93 10/529 3393 os t. pi. 9310/529 1405 ost. pi. dote rajši 

29 

9310/998 1734 o st. pi. Mesto Prešov , 

29 Hlavná 73, Prešov 

9310/999 254 o s t. p i. doterajš i 

29 

9492 9310/909 27 zast. pi. 9310/529 27 zast. pi. Mesto Pre šov, 
(rozostav . 26 Hlav ná 73, Prešov 

16 171 na g_3J. Q{9_Qg_ --- _s_\_a..':'_b_?L ---- --- - ---1----- ----- -- -- - -~l.- -------- ----f3Pol.u---- --
342 0 3420 

l 
Lege nda: 

Kód spôsobu využívania : 
26 - Pozemok, na kr orom JC ro=osrawmá .wm·b~1 

29- Pozemok, na klu rom Jť okra:mci z(ihnJdo. u!tc..1ná a sid/isknvá zelefl , park amJfimkčHcí : ele1i a lcSIIJ; p ozemok na rekreačné a pol'o\'1/ h:.kr.: vy užívanie 

Kód d r u h u s tav b y : 
21 - Ro: ostavaná budova 

l l l l l l l l l l l l l l l 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 15133 

P. č. 8 (Lichvárová) 

Al Mesto Prešov ako povinný zriad'uje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemok: 
parc. č. KNC 93101530, ostatné plochy o výmere 2137 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Tomášikova, v prospech oprávneného: vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 16171, k. ú. 
Prešov, a to Cresco Hotels, s. r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117, in rem 
(s právom prevodu na tretiu osobu). 

BI Predmet žiadosti a účel zriadenia vecného bremena: 
Žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
špecifikovaný v bode Al tohto materiálu za účelom zabezpečenia prístupu k stavbe: "Polyfunkčný 
objekt Cresco Prešov" na Ul. Tomášikovej , ktoré potrebuje dokladovať ako právo vstupu a prechodu 
cez predmetný pozemok v rámci procesu vydania stavebného povolenia pre plánovaný objekt. 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 5. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy a životného prostredia zo dňa 7. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko VMČ č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. č. 93101530. 

El Cena: 
Po schválení vecného bremena v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

FI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 24. 3. 2015 
Kópia mapy z GIS + situácia 
Stanovisko OÚPaU 
Stanovisko OD a ŽP 
LV č . 16171 

Návrh na uznesenie: 
Zriadenie vecné/to bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 9310/530, 
ostatné plochy o výmere 2137 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, v prospech 
oprávneného: vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 161 71, k. ú. Prešov, a to Cresco Hotels, 
s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 4725611 7, in rem (s právom prevodu na tretiu osobu), 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-01/1211 



.. , 

Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava 

VEC: 
Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Mesto Prešov 
Jarkova 26 
080 01 Prešov 

Košice , 24. marec 2015 

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o zriadenie vecného beremena spočívajúceho v práve 
vstupu a prechodu cez pozemok vo vlastn íctve mesta Prešov, k. ú. Prešov, p . č . KN-C 9310/530, 
Ostatné plochy, ktorý je evidovaný na LV 6492. 

Vecné bremeno na uvedenom pozemku žiadame zriadiť za účelom dokladovania práva vstupu a 
prechodu cez pozemok v rámci procesu vydania stavebného povolenia pre náš projekt " Polyfunkčný 

objekt CRESCO, Prešov". 

V prípade otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte na MT 0904 319 468, resp. emailovej adrese 
chovan@crescogroup.sk . 

Za kladné vybaven ie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme . 

S úctou, 

- ' 
lngpyril Chovan 

propktový manažér 

Prílohy: Koordinačná situácia s vyznačením záujmovej plochy 
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Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
Len pre vnútornú po trebu Msú Prešov! 
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Váš list č i s l o l zo dňa 

M/5318/2015 
07.04.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše č i slo 

B/5922/2015 

080 O l Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo právne oddelenie 
080 Ol Prešov 

Vybavuje / linka 

Ing. arch. Vladimír Kri štof 
'@ 051 /31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov 

05 .06.2015 

Vec Prešov, Tomášikova ulica a ulica Antona Prídavku, polyfunkčný objekt 
Cresco, zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť 
pozemku parc. č. KNC 9310/530 v k. ú. Prešov, LV č. 6492, Cresco Hotels, 
spol. s r.o., Bratislava 

stanovisko k zriadeniu vecného bremena 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/5318/2015 apo jej prehodnotení zaujíma Oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako polyfunkčn á plocha málopodlažné 
bývanie l občianska vybavenosť. 

V súčasnej dobe je pozemok parc. č. KNC 9310/530 v k. ú. Prešov, uvedený na LV č .: 6492 vo 
vlastníctve Mesta Prešov z časti spevnený a z v zatrávnenej čas ti opatrený náletovou zelei'iou . Pozemok je 
verejne prístupný a j e súčasťou areálu NS Centrum. Slúži ako prístupová komunikácia pre zásobovanie 
prevádzok NS Centrum. 

Nesúhlasíme so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu a ani akejkol'vek inej ťarchy 
na verejne prístupnom pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov. Nemáme námietky k tomu, aby žiadate!' (investor) 
predmetný pozemok používal ako prístupovú komunikáciu tak, ako ostatná časť verejnosti. 

S pozdravom 

ME8'rO :PitE~OV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR 0ZEMHÉHO PI.ÁHOVAHIA A STAVEBH~HO ~RADU 
OBD 01 Prešov ~;---' 

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

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel. : +421(5 1)3100111 l Fax. +421(5 1)7733665 1 E-mail : mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
oddelenie dopravy a životného prostredia 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 

Váš list čís lo l zo dňa : Naše číslo: Vybavuje l linka Prešov: 

M153 1812015 T - 656712015 

Vec 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

7 05.2015 

Žiadost' o zriadenie vecného bremena cez čast' pozemku KNC 9310/530 k. ú. Prešov na 
Toášikovej ulici k žiadosti spoločnosti Cresco Hotels, s.r.o.- odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií , vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a Llčelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k predmetnej požiadavke nasledovné stanovisko . 

Cestný správny orgán súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu 
cez časť pozemku parc. č . KNC 9310/530 k. ú. Prešov v prospech vlastníka rozostavanej 
stavby vedenej na LV č . 16171 v k. ú. Prešov umiestnenej na pozemkoch parc. č . KNC 
9310/908 a parc. č . KNC 9310/909 k.ú. Prešov. 

S pozdravom rtJESTO rtt.E~OV 
Mestsky úrad v Prešove 

ODBOR OOPRAVJ, ZIYOTMfHO PROSTREDIA A KOHUNAtmH SlUtES 
Oddelenie dopravy a životného pro~tredt:;l 

080 O 1 Prešov ' [ill 

Ing. Mirq~iav Širgel 
poverený ri~dením odboru 

dopravy , živdtného prostredia 
a komunáln ych služieb 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421 (51 )3 100111 l Fax: +421 (5 1 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 

// · ,;./<:.1 .• 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 16171 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

o 
o 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

93 10/908/0 
9310/909/0 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezv isko, meno (názov) 

DRUH 
STAVBY 

21 
21 

a miesto trvalého pobytu (sidlo) vlastníka 

POPIS 
STAVBY 

Stavby 

rozostavana stavba 
rozostavana stavba 

l Cresco Hotels,s. r.o., Poštová 3, Bratislava, PSČ 81 1 06, SR 
I ČO/RČ: 43837964 

Titul nadobudnutia : 
Kúpna zmluva V 6054/20 14-pol.5865/14 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D. POZNÁMKY 

Bez záp isu 

VÝPIS JE NEPOUŽJTEĽNÝ PRE PRA VNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Vyhotovil: Ing. Martina Benčíková 
Dátum aktuali zácie: O 1.0 1.20 15 00 :00:00 

Strana: 

Dátum: 09.04.2015 

(celkom stavieb . . ) 

INÝ LY L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

6492 16171 
6492 16171 

(celkom vlastníkov ............. ..!. ... ) 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 16/33 

P. č. 9 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č . KNC 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 140m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Vaľkovská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
stánkom. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa l. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 13. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 5 sa stotožňuje s odporúčaním vtedajšej SSÚaU - Oddelenie hlavného architekta 
a územného plánovania odpredať len časť pozemku, na ktorom sa nachádza stavba pôvodného 
predajného stánku a vzhľadom na potrebu zachovania územnej rezervy pre budúce rozšírenie 
chodníka odporúča zarovnanie hraníc pozemkov pozdÍž Ul. Vaľkovskej v línii jestvujúceho 
oplotenia susedných pozemkov. 

FI 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 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 €. 

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

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 12. 6. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 1.7. 2014 s prílohou 
Stanovisko ODEaŽP zo dňa 13 .10.2014 
Kópia z kat. mapy 
Potvrdenie o odpredaji 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 23141272, ostatná plocha o výmere cca 140m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Vaľkovská 

spôsobom priameho predaja 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



~~ MESTO PREŠOV 
~m::; Mestsk)' 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 

Žiadost' o KÚPU pozelnku * 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Andrej Maník 
Dátum narodenia l IČO : _ -

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 1 

e-mailová adresa: neuvádzam 

... ~ t: 
~·· :. '· 

'~. . .. . -· . 

(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* 

Pozemok sa nachádza na ulici : Vaľkovskej 24 

Katastrálne územie: Prešov - Solivar 

Číslo parcely: 2314/272 o výmere 177m2 (LV 2156) 

Účel žiadosti: dňa 9.6.1994 som uzatvoril kúpnu zmluvu o prevode parcely s Mestom Prešov, ktorou 

som odkúpil parcelu č. NK 2351/2 k. ú. Solivar o výmere 1128 m2, evidovanú na Správe katastra na 

LV č. 2065. Súčasťou pozemku je aj stánok na Vaľkovskej Č; 24, ktorý som taktiež odkúpil od 

Jednoty; spotrebné družstvo Prešov dňa 26.4.i991, avšak som nemal vedomost' o tom, že pozemok 

pod vyššie uvedenou stavbou, ktorý je súčasťou pozemku, ktorý som odkúpil od Mesta Prešov 

9.6.1994, je majetkom Mesta Prešov. Preto žiadam o odkúpenie parcely č. 2314/272 o vÝmere 177m2 

za symbolickú cenu, nakol'ko táto parcela je súčasťou parcely, ktorú užívam viac ako 20 rokov 

a patrične sa o túto parcelu starám. 

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. 

! ~ /' J -
Vp • d" ·u. '-" · ·-u;~ resove na .. .... .... ...... .... .. ............ .... .. ... .. ........... ..... í 

podpis navrhovateľa ./ 
·( 

l, 



MESTO PREŠOV 

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

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo : 

M/9857/2014 B/1 0484/2014 
24. 06.2014 

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

Vybavuje / linka 

Ing. arch. Jáni 
2 3100 276 

Prešov: 

01 . 07. 2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-E 2314/272 k.ú. Solivar, Val'kovská ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o predaj pozemku 

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

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 
pozemku parc. č . KN-E 2314/272 k.ú. Solivar. 

časť uvedeného pozemku však zasahuje do pozemku parc. č . KN-C 3251/1 k.ú. Solivar, preto 
odporúčame zarovnanie hraníc pozemkov pozdfž ulice Val'kovskej a odpredaj len časti pozemku 
o výmere cca 128 m2

, na ktorom sa nachádza stavba pôvodného predajného stánku . Odporúčané 
riešenie je zakreslené v prílohe. 

S pozdravom 

.4 / 

'Íng. Marián Haiárík 
riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421 (51 )7733665 1 E-mail : mesto .radnica@pre.~ov. sk l www.presov.sk 

J1 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list čís lo l zo dňa: Naše čís lo: 

M/9857/2014 B - 15333/2014 

Vec 

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

Vybavuje / linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

PrešCJY3. 1 0.2014 

Žiadosť o stanovisko k odkúpeniu pozemku parc.č. KN-E 2314/272, k. ú. Solivar na 
ulici Val'kovská - odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č . 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") nemá námietky k odpredaju pozemku parc. č. KN-CE 2314/272, k. ú. Solivar. 

Vzhl'adom k tomu, že časť predmetného pozemku zasahuje do pozemku parc . č . KN
C 3251/1 k.ú. Solivar, na ktorom musí byť zachovaná územná rezerva pre budúce rozšírenie 
miestnej komunikácie na Val'kovskej ulici na kategóriu min. MO 6,5/30 s pril'ahlým 
jednostranným chodníkom šírky 1 ,5 m, navrhujeme odpredaj len časti pozemku, na ktorom 
sa nachádza stavba pôvodného predajného stánku. 

S pozdravom 

Ing. M'a~~án HarčariK 
riaditľl' Sekcie 

stavebného madu 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@presrv.sk l www.presov.sk 
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01.07 .2014 10:42:57 Ing. arch. štefan Jáni Mierka 1:500 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.03.2014 (nie je na právne účely) 

Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 '-"NC f.o~2.. -:::: 1<.N ~ z.:ztL.jt. ':J.'}_ 1r1H4 'i.. 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 1'- í l 1,_ 

0 D~je/J- lxf~fej f'~fJ j Mť-- fP D 5 r ft/~ C ť -1- f-1.;0 Íllf 
• • ' l . / An r-., / O. '?..- All ( _) 



19.01 .2015 14:26:32 Alena Buzgóová 
lnfonnačný systém ,katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.12.2014 (nie je na právne účely) 

CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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Mierka 1:1000 



·~ -~ druzstvo 

r 
·v c r ~- ~·~ Q \,/ 9 

Vaľko v sks 45 

080 FIREŠO\/ -Sc l i \18 r 

Vvbavu~;, 

cl r ., 3e r t ed<. 
rJ.;~~o' 

2S .4.l99l 

stenKu v Prešo ve -Solivare 

- . . ' d ~ - ~ ,-l l • f"' . . '"' ' . ,..Jeonota - spotret:ne ruzstvo r'rssov oupreoave .' larJ.l J·.an :u-:o-

vej 24. ll. 1944, bytom Prešov-Soli var , \/aľko v ská 45 objekt 

predajne na ulici Vaľkcvskej č.24 Prešov-Solivar , k torv po-' . 
zostéva z dreveného obchodného stanku, murovaného WC, zpsv 

nenej plochy a príslušenstva, ako aj tovaru, ktor~ tam bude 

zisteny podľa inventGrneho súpisu. Mária Manikové tam bude 

vykonávať 6bchodn0 činnosť. 

Toto potvrdenie sa menovanej vydáva k žiadosti o.re 

gistráciu podnikateľskej činnosti upríslušného orgánu. 
1 ~ n!\!(j.T!! 

""""'i.-'"-',;..::~ ... ;;: ,. 

s~ot reb n é ci n.J ž.r:~rf:vftr 
.~ ·' .. r~.Eto~~ \l .. ; 
ÝJ.aOJ.S.!.BV -_::., l t.J r J. l+; 

predseda o~e~s~avenstva 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 17133 

P. č. l O (Kičurová) 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 575818, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m 2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. 17. novembra. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel' je stavebníkom nadstavby bytového domu na Ul. 17. novembra 170 - 172 v Prešove. 
V rámci tejto nadstavby bola realizovaná aj výťahová šachta (ako spoločná časť a zariadenie 
predmetného bytového domu) na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, ktorý žiadatel' toho času 
užíva na základe Zmluvy o nájme pozemku č. 312014. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

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

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 , bod č. 23 , boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa ll. 6. 2015 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Tobistav 
s.r.o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 7. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 

v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 2612015 zo dňa 24. 4. 2015 vypracovaného SEIPA, s. r. o. , 
Baštová 38, 080 Ol Prešov, je stanovená vo výške 56 €. Jednotková cena je 56,40 €1m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 57 €, t.j. 57 €1m2
. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 7. 2. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 3. 2014 
Kópia mapy z GIS 
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 1112015 

Návrh na uznesenie: 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha o výmere l m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom spoločnosti Tobistav s. r. o. Fučíkova 438, 
087 Ol Giraltovce, IČO: 35507971 
- za cenu 57 € (57 €1m2

). 

F- MsÚISP-0111211 
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.· ~ i::.:r.;: '<-/ i:EŠ0\1 Mestský úrad v Prešove 9 
-····-;-·-------- l Ragistr. značka : 

. •J ~ji\S;J : ·--r-:--~-:-1 
,......--- - ----·· ·---------- ---- Znak a lehota 

i)o~l o : o 7 -02~ 2014 uloženia: 

·-·---------- · ·-··T;;·-~ . . 
'r;! nl~:-·---------~";_a_vu.:...le_. -T"?r:-Ji'"l-""1 

': ~i;.bJčr.{; ~ísl 0 ir.~\ ej pošty: 'l 
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087 01 Giraltovce, rcrobistäv-s;r.o.,-:so :Sídlom ~Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, ICO: 3~ 507 971, obchodná spoločnosť 
súdu Prešov, Oddiezapísanác.V 'Obchodnomfregistri Okrésného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16466/P, štatutárny 
H:-uška - kona~el' spoločnosti orgán: Peter Hruška - konatel' spoločnosti 

ľ'1esto Pre~ov 
'íe::tský ú-::d \' Pre::-v'2 

Sef cia majetkov~ a el<' ,,on 
Oddelenie rnest:kf.ho ra -· · 
Jarková 24 
'IRľt (Jí prpČC) 

V ~~rešove, dn2 . . .. .. .. .. .. . 

Vec: Žiadosť 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa .... f. .:.t. .: .. ~~.~ 

.., sne :. ~.?· _ '?~tt::; Podpísaný zástupca v bytovom dome súpisné č. 3748 v Prešove na ul. 17. novembra č. 170 a 172 
týmto žiadam o zmluvnú úpravu právneho vzťahu k pozemku parc. č. C KN 5758/8 - zastavané plochy 

· a nádvoria o výmere 1 m2 , vytvoreného na základe geometrického plánu č. 36484172-56/2013 (úradne 
overený Okresným úradom Prešov pod č. Gl-1774/2013) vyhotovitel'a AGILL, s.r.o., Prešovská 149/1, 094 
·31 Hanušovce nad Topl'ou, IČO: 36 484 172, z pôvodného pozemku parc. č. C KN 5758/1 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1438 m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta Prešov, evidovaného v katastri 
nehnutel'ností na LV č. 6492 pre katastrálne územie Prešov. 

'" _, · rir Ide o pozemok zastavaný výťahovou šachtou k bytovému domu súpisné č. 3748 . Výťahová šachta 
_je postavená -v súlade s platným stavebným povolením, Rozhodnutím Mesta Prešov č. B/6927/2013-Se zo 
dňa 25 .06.2013, podl'a spracovanej projektovej dokumentácie. Cit. bytový dom je pôvodne postavený na 
pozemku parc. č. C KN 5747- zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2 . Neoddelitel'nou súčasťou 
nadstavby bytového domu, realizovanou na základe zmluvy o nadstavbe stavebníkom Tobistav s.r.o ., so 
sídlom Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, je aj výťahová šachta k novopostaveným bytom na 03. poschodí 
bytového domu. Týmto vznikol stav, kedy vlastníci bytov a rozostavaných bytov nie sú zároveň 
spoluvlastníkmi pozemku zastavaného bytovým domom. 

Z tohto dôvodu žiadame Mesto Prešov ako vlastníka pozemku parc. č. C KN 5758/8- zastavané 
plpchy .a nádvoria o výmere 1 m2 , katastrálne územie Prešov, _g_.odk~penie spoluvlastníckeho podielu vo 
vel'kosti určenej v súlade so zákonom č. 182/1993 ] --7-n-vlnstnY.étve bytov a nebytbvých priestorov 
v znení neskorších predpisov. 

S pozdravom 



lVIestsk)' úrad v Prešove 
Sekcia majeL ová a ekoncr.Iická 
Oddelenie mestského maj tku 

V ..,~. Váš list číslo l zo dňa: 0 :eso '· Naše číslo: 

r.~ B/505112014 
č.z. 22163/2014 

-----

M/3945/2014 " · 
Kičurová _ 1 :1 OO 275 

Vec 
Prešov-ul.17. Novembra 170-172 
- stanovisko k odpredaju pozemku 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. Palková 27.3.2014 
ir 051 /31 oo 275 

~ ,, .; Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky ku odpredaju 
·-v- • V'1V' pozemku parc. č. KN-C 5758/8 o výmere l m2

, vytvoreného na základe geometrického plánu 
-ar'. č :r č. 36484172-56/2013 z pôvodného pozemku parc. č. KNC 5758/1 vo vlastníctve mesta, ktorý 

je zastavaný výťahovou šachtou k bytovému domu na ulici 17. novembra 170 a 172. 

MESTO P REŠOV 
Mestský t:trad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 O 1 Prešov @ 

Ing. ~rián Harčarík 
ri diteľ Sekcie 

stavebnéh úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 





. l l • l 
l '/2015 ZY\b dno,..,;., ... n'Jl.;: I Zápisč. 11/2015 z vyhodnotenia ponúk · _'_ -- [J- ' l ..JliU11 

· Priamy P' ·daj J 

1 
.1 Priamy predaj 

ia fdes1skel1J zast r .: _, íva ne:Uznesenie z' 3. zasádnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

Strana 
1/1 

_ Lo f:ii1a 26. l JV!estd)Pt1ešo ! č. 27/2015 zo 1dňa 26. l. 2015, bod č. 23 
~----------~~--~~----------------------~------------------L-------~ 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

''CI1ÍP J' r -vyhodnotila dňa ll. 6. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku: 

n , parc . . č. KNC :~758/8, zastay8.ná ~ploch<l; a nádvorie o výtnere l m 2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul . l 7. novembra, 

'~neser .spôsobom priameho preda]a, - schváleného uznesením MsZ mesta Prešov č. 27/2015, bod 23, zo 
<1l n e . .. : - dňa 26. l. 2015 a -vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na www stránke mesta Prešov 

v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015. 

1 _ ~.. 1..
1
h.L ••• Minimálna cena stanovená podl'a znaleckého posudku : 56 € 

l 'i ít (;" ·Záujemca: Tobistav s.-r'. o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35 507 971 

Ponúknutá cena: 57 € 

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

122 n ' Rozhodnutie komisie:. Vzhl'adom na to, že záujemca ponúkol vyššiu cenu ako bola minimálna cena 
t ~ "'· . - • -- • ·:· : • L ... ::. vo vyške znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku 
·· ~ :::-:_·:-.:·::- ·· L,;-:· '~~ (, ::·:: záujemcu =Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35 507 

971, vo výške 57 €. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

Prešov l L 6. 2015 

· , ,,,,\.. " ... ...... 

....... .... •/·--· · 

.. . . -. . ..,. ... ... .. ............. . 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18/33 

P. č. ll {Kičurová) 

AJ Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 5391/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Škultétyho 
Eulálii Juskovej, Pavlovičovo nám 35, 080 Ol Prešov 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie pozemku žiadateľkou, ktorá je vlastníčkou garáže postavenej na predmetnom pozemku 
a toho času ho žiadateľka užíva na základe ZMLUVY č. 22/2014 o nájme pozemku. 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 6. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

El Stanovisko majetkovo- právneho oddelenia: 
MPO navrhovaný predaj pozemku odporúča schváliť priamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona č. 13811991 Zb. o majetku 
obcí, ktorý prípady predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod 
postupu stanoveného týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

FI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č . 35/2015 zo dňa 30. 5. 2015 vypracovaného SEIPA s. r. o. 
Prešov je l 460 € (81 ,21 €1m2

). 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 4. 3. 2015 s prílohami 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 6. 5. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5391146, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Škultétyho Eulálii Juskovej, Pavlovičovo nám 35, 080 Ol Prešov ako vlastníkovi 
stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu l 460 € (81 ,21 €1m2

). 

F- MsÚISP-01/12/1 



. B ).lffiSTOPREŠOV 
ul. č. ;3, 080 Ol Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

( ' 

l'. 

' ........ _ ...... _ ... 

MESl:O .~lt.f!fW- ~1a~t~.~ úrad v Prešove-l 9 

ČÍSlO Sl)iSU; j 1. , , .. L.. , ,l n g~tr, ZO ~a: ,: _ _ :_ 

oaaelenie ] e4. , ~ho 111 ~1eiKU Znak a lehota 
DošiO=Jarkovŕ 2 -03- 2015 tllofanla: 

ns:r {\. Pl·P~O' 

Prílohy: l ilyba.-u)3: 
Evidenané čfslb ooillll po!ty: ~.)11/clj /<}ll 

v 

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

. l ' Zmdost o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 
l 

Meno, priezvisko l obchodný názov.; _ ... {~·-: . , ... .... ....... .. .. ,= ------ --- - ---- ---······································ 
, ........ ........... Dátum narodenia l IČO: .................... . . ....................................... . 

~ # ]'C. f • '. • • ••• 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ... 

- - -----
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* 
v l v 

, . . .f K 1v L Tt: T\;1 H O v P ~ [ ~ O v r Pozemok sa nachadza na uhc1: ........................................................................................................................... . 

.. ~~!astrálne územie: ...................... {·~t·%.~.?].Sif"""ľliG""""""""""");f"Ä~·-;:···············•oo••"····················· 
. C1slo parcely: ................................................................. J .................................................................................. . 

, v· •• V~~f>O )\I A bf\IV1{; ľOt.tMV\ J.v PO!> _g, IAVJ>01v - C-AR~ 1 tv 
___ . . U.čel ztadosti. ·········································································-··········································································· 

J:.~ .. f..: .... (1.1.~h.a ........ ~.1 ... 2.R .. 9. ... :: .... ~~ .. ~.~.2.~ ........ f..Y.~ .. 2 .. t~ .. ~ ... ~ .. ~.~ ...... !!. .~ ..... ~Y. .... ..11 .. 2.! .j. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v plnom 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 prfpade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa ... lJ.: .. :.~.CZ:~.c V\/ !J_ Q As-

Príloha: 
1 . G kópia listu vlastníctva na pa-z-emo k- S. TA. v l'> "1v A A 31 q 

- --gt=afické---má:liaRlenie-umiestnenia-pozemku_ 
3. Q kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

- ~t-ni-vyhlásenie-po-dľa-pr-ílohy-č.-l-1:--alebo-pr-ílohy-č.-l--2-k---8P---§2-

2. (;) i:.rlL'tvV /~ ( . .2..!)_/iOA\-f O 1-JF\' J Mf f"O'LtMir, '1v-Yd1f>IJ\ 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚ/SP-52/113 



S~f!-é&::~i1 .,._, Parcelné číslo it J{ýf!JerfJ l(m2 ,Druh p_ozemkiJ.;h.n. Spôsob využ. p. U miest. pozemku f!rávny vzťah Druh ch.n. 

· ·· 5391/38 .. -_,;~:::.:i .. <. 18 Z~stav~né plochy a 16 ·7. J .·. ·' ~···· -: •·'' " 
~-;;_;: ___ ·~~ 

."-=~c·:...l<- nadvona 
Legenda: 

..... . . Spôsob využívania po.zemku.:,.,, ,· _ . . .".·"·"' .. ,"' . .., .• , .. ". ··-' .. '.:-:., . · ,... ,;.,,.., -~ .•... .:.:::.,' . · · · ..... • ~· • ,. · · · 
.:.= ~;,·dctii'it~ :'iiini-·, .16 -,Rozemok, ná kťorôŕn'}e 'posta vená nebYiovXb~d~~ä~ô"z-;a~e!l.~. ~úpi9nýrn č~slom ·- ·:.::t_-~:·:52:2::~~ ~· _ .. ~-·::~:==:: '·=~=::::.: ··_·_ . .,._ 

~-~=~~T--~- ·· f-Jmiestnenie póief7!~~=~:= ; ,-:~T ~ ~ , ~-:~ ~ --~-~~~-:~~~H~~~~:·i'~~~~:-.·.-~-·: -~s ~ ~- ~-~~~,.--. · ~ - ==. ·--~ · · · 

e -~~:~~~~ .,. . .1 ~ -p~~en:.o~j:~:tfJľ;;~~t.~7~a~tava~o~:-~:m .. F:~:~?-~ ~-- ~~~-;'s:->tťa~·vt~b: y: •~ ··:, : - ---· - -·~)~_t;;~l~~~Fi:~;,;:·· . ·~--~·- · .. ~~~_;j~~~,:.tÍ1::~~,: .. i:~:~· .. 
~~~iliw . .1.:. ~ ·:n_:~'-;~~-~-"":·.-,-. ~- ~:f..:.~..:J~.-.:;;:?~-:· _-, .• :' · _ _ • . _ '" . 

·ravl}y.. : _, Súpisné číslo na pa-{:S~J.:. f{ť-~9 .. D!~~-.-:t~~~ťvffPiS stavby •. ~ , , .. , .;_:.;,:.,ó.'b ruh ch.n: Umiest. stavb}/ ~:;;~~ď;é.:":LL: _ .... · 

11300 5391/38 7 garáž .. 
11300 5391/46. ;..j):-... · ........ · 7 garáž-~~" ' "'-~~----;>--~(-.:~~,, " .... .. :'; -~':·.t:~r~·:::..-:..<.1.;.;_; · -~- ·~ 

;:.tv~n;; n" .. ,,Právny_ Y,zt'a~_k_parc.~}~ !:'!l ktorej leží stavba 11300 je evidov~ný na liste vlastníctva číslo '6492. ,: 
Legenda: . . · .:· ' •· 

};;-ťJ~i:~;n;':~~ ~ 
Druh stavby: •. -~"' . ~ · 

7 - Samostatne stojaca garáž 

.1 "..,",_< .. •.<.«•· 

-1 

... ,.;· .. 
. - : _. . ~ 

-··_;_ . -~- -,...,_"" 

--~~----- __ Kód umiestnenia stavby: _-·-{-.·_. _T· ~-~---.. , . .:...·:L:.:.._· - ·------- _ 
1 -Stavba postava ná ria zemskom povrchu 

Por. číslo Pr!ezvisk~, me!JO (názov), rodnép_ríezvisko, dátum narodenia, rodné čfslo (IČO) a. Spoluvlastnícky podiel ,.·:.::·,; . ,:.: .. ~ .•.•... 
mtesto trvalého pobytu (sld/o) vlastníka ·' · . . . . , :. · - ·;-:-- .· · . · . - · : · 

Účastnfk právneho vzt~a-hu: ·.- ~~~-- Vlastník :. .. ~· ,.c·~->..c.__.,.,._;"r_J,.~·-~ --:-)· · -:::'~~it_-~ · -· .. · .. hq;-l., -. .•• _ •• .."·. 

lc\-:.:!:'\·!.i rn~~1 1 • ~ ~.-.z:~·l· 1 Jusková EuJália r. Lešková- Miškufová, Pavlovičovo nám. 7442/35, ·' :or-.-·~ :'";:.:)'-- ~ .. :... 1 l 1 

_ ... , ... . ,---~-oit~:~:;~~~-~~~ -oao. o.1 , 5 ~7~·o·2~1 941-:--=--::·--.-r ~-----.-·-;- .. ---.-.---~-;~~:,~;,;~~;~~<~ :~J - ': 
Titul nadobudnutia Kupna zmluva V 493/2001- 3554/01, ··--- ~.,_ .. _ ~ - .... - '~ 

Potvrdenie o sč.5/2001- 3554/01 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 

Z 4505/2011- osv.ded. 26D 142/2011· 6060/11, 
Z 267/2015- potvrdenie S./DK./2015/479/11300/P/Dz- 1177/15 

.. .: _ ·:. ·-:. ,0. ;-;.{; 

1/1 Aktualizácia katastrálneho portál~ : 02.03.2015 
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Výtlačok: 

IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274 
SWIFT: CEKOSKBX 

. VS: 212 9985791 
"";·-; 

a 
_".,.,.. c - '~---~:. .. ........ . ".,_-..1"". -· ~ ~~.- -- ._ .•• :t;,_ . .,. .-~-

''-' ' " .;.. ....... , ... , ......... ~ '-'.... -· 

2.NÁJOMCA: · .... · Eulália Jusková l • t -. ·.- .. -. ; ~--~~ ... r:tA;;,: ,.~ .. 

:~~ -<~.;., ..:.~: 11ar. · -- :.':'"i ~:.;. r' 3 ..... c. "'. ·~ .: :: ·-
:_.;: ... \' .. 

.... _ 1' 

',-!-

-- (ďalej len nájomca) 
r, ol • ' • 

.·· -:-~-=-=~-.:: .·'" '- -:.. 

II. 
DOBA NÁJMU 

l. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 roky odo dňa jej účinnosti. 
2. Nájomná zmluva zanikne: 

a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom uvedeným v 

čl. I. bod 2 tejto zmluvy a taktiež v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné podľa čl. ID 
riadne a včas. Výpovedná lehota je 3 - mesačná a začne plynúť od prvého dňa v mesiaci 
nasledujúceho po doručení výpovede, -

d) odstúpením od zmluvy, prípade opakovaného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú prvého dňa v mesiaci nasledujúceho pá 
doručení odstúpenia, 

e) dúom kedy nastanú účinky odpredaja predmetu nájmu v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon). " " 

3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa celý predmet nájmu alebo jeho podstatná časť stane 
nespôsobilým na dohodnutý účel zmluvy. 
' 'T'"l "' r TT tnT"oo ,... • , .. - •4 



- ___ . _____________ , .............. 
. .. .. .. .. .. .. .. .. , --· .-- -·· --· -- --· --- , 

-·--· ·-· .......... . ----------------
___ .,.,,,,,,,,_. ............................................................... . 
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Výtlačok: 

~ ... . nr . . .. . . . -· ~;- ~·:.. - ~. -~ 

' ,.:a .l · "_. -· · .._ • - . : , . ; • - -•~\..o ·_ , ,_"~-·~Y.· .. ~ť~-!'-·. ,.:-.:-.;-, ... ";, .... . r _ , :~.. JMU · .r: ." • .';,·- :r;~-~\·.-· >Yť·~·; 

~:~~:~;i~~~"X:"~ · ... · ""-_: ·· ~::~.-_ ,:.ki,_ __ ._· -~,~~:~-~~n.A~w;~-~. ~- -r . :~~:: ___ . :.:,;~i.ii~-::.c::~ ,: · ·_·:-''~·~:~i:: 
,· ... ~ ;ai~,,~ ---ir' ~-;..;~.- .,-t1/~~-ená',tláJ'mli1.1'e•staťo}íená dohodou na 5,70 EUR l m 2

} Točne v súlade s 'VZN 9/201 L....::,;:_.,.: __ ·: ::.J.:..,~~~<'U!-..:.p:... . ...,; 
\.<' ...,~ .. ,.! ~.......__,~~~lV~ ~-- ~ ~ - !J~K , .• .,.. , . 

·: ,-; _ --t~~'-l:" .!(~~-\~~;2 st(Nájomné_ predstavuje . sum~ 102,60 EUR ročne (slovom: ·stodvaeur a . šesťdesiat centov), ktoré uhradí )-. 
:·.:.: úč:i::t l~1 :. :.t-..:t L::-~šcw, nájomca vždy do 15.1. bežného roka na účet mesta Prešov. · l 
.. Fl4·.ui:i·':-cl.' '.}1:;,'j' ir3. ľ .Alikvotnú čiastku nájonmého \za rok 20.14 uhradí nájomca· do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy na účet ! 

• ' 4 zprenajdímdat~ľa: ' ' l d 'Vk '' 'l • . •< , . . .- t l' ' Vtu' , k Vk • 'Vk l , n2Yr.· :· ·-:..: tl\. :):~·: · a ne o rzame tennmu u rra y vys cy naJonme 10 prenaJima e uc Je uro , z om es ' ama vo vys e o i 

2é:;::~-~':: ;::i.;:~ď\ & :;::; 5,0.5 perceiJ.tuálnych ·bod_ov.'vy~šej ako zakladná úroková sadzba Európskej centráh1ej banky platná k ! 
nÍ'"': -~; :,;'~ .::~rÔrJ, prvému diíu omeškania nájomcu s platením nájomného. t 
ie±r.::f>.:,:;:,:-::>:~ ~.~i-· :5· h Prenajímate)'.,:sL vyhradzuje právo d ednostranne upraviť výšku nájmm1ého formou pisonmého l 
.... Jt. . oznámenia o zvýšení nájmm1ého v prípade: , l 
··: "~"= ;.-c·~ ~~ ::·"~;-· .. t:; :T~'r: Y?::/,; r:-:·:·,- zineny ·cenoVých predpisov prenajímateľa;· resp. všeobecne záväzných právnych predpisov · t · 

'. ~inr::;s.{ . ' . ' ~. - upraVlijúc(ch nájom nehnutel'ností, . - :,. ", : ·'' . . ' ~' l 
!l3;d-e ·,·;; ~::;[;~jfit> p.d;-. .w:~:.r:'2· -,: (>~N závislosti . ód úrovne ~ inflácie minimáliie · jedenkrát ročne podľa údajov Slovenského . 

štatistického úradu. : 
~;, ;e ';';: ·:c~:~f:~ii~?\.,. · \(\··>Nájomca je povinný jednostra1mé zvýšenie nájonmého v uvedených prípadoch akceptovať. f. 

l IV. - -. 
PO~OSTIZML~~CHSTRÁN 

• ...: !~l' _,, ·, u 1. _, 3 ,J>ozemok uvedený v čl. L bod -l -tejto zmluvy je v užívateľnom stave, nájomcaje s týmto stavom ~ 
~--' ;::·. ·. :~_ ::;:.::: r: ~- ~;:~::!-oboznámený a zaväzuje sa h.o v tomto stave na vlastné náklady udržiavať. j 
'"' : ·- :<",- :> 2.1 -Nájomca je oprávnený pozemok užívaf . výlučne na účel uvedený v čl. l bod 2 tejto zmluvy a to !i 

r ' ' - obvyklým spôsobom, ktorý zodpovedá tomuto účelu. l 
-.,"; Óf: .- 1 · .. ;::- ~: .. ;:~. t. Nájomca berie na vedomie, že 1uvedený pozemok môže dať inému do podnájmu len, po - ~-
rc' : : '- ·~: · predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatel'a. i . 
~". ·,__;;;_··. ~, 4· ~· Teré1me _úpravy je nájomca ,oprávnený vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase l 

., t l' 'l d l , , . 1 . :-:'"~ ;:-;::::~ ... -~:..-~-- . . __ prenaJima e a a v Sl! a _ e? p atnou pravnou up_ra.you_._ ~,:,._._-:- ~~ "· ~ :- ,. ,~- . . __ ________ __ - . ____ ._ ~-- _ ,_ . . 
·• -5. Nájomca je povinný oznamovať prenajímateľovi písonme všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 1 

alebo .. môžu, n:-ať , vp l~. ~~ zml~vný .v~' ah založený touto zmluvou, inak je povinný ulrradiť ® 
prenaJimatel OVI stým suvJsJacu vzniknutú skodu. · 

6. Nájomca je povitmý starať sa, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Akékoľvek škody, ktoré 
vzniknú na predmete nájmu a budú spôsobené nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k 
nájomcovi, budú nájomcom odstránené na jeho náklady. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje 
ulrradiť prenajúnateľovi vzniknuté škody, následky škôd a náklady, ktoré vynaložil prenajímateľ na 
odstránenie škôd, a to v plnej výške bezodkladne po píso1m1ej výzve prenajímateľa. 

7. Nájomca je povinný predmet nájmu majetkovo právne usporiadať, t.j. predmet nájmu odkúpiť v lehote 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

8. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu pozemok uviesť do pôvodného stavu. Ak tak 
neučit1í, prenajúnateľ je oprávnený uviesť pozemok do pôvodného stavu na náklady nájomcu. 

9. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné v súlade s touto nájomnou zmluvou. 

v. 
DORUČOVANIE 

.. 
l. Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa zmluvného vzťahu na základe tejto 

zmlu\ry je možné realizovať poštou s doručenkou alebo osobným doručením druhej zmluvnej strane. 
2. Pre potreby doručovania sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikácii zmluvných strán 

v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou prípadov, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámila druhej 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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Výtlačok: 

"· ~ ·.• 

{--:~ .. :Jt!.::~l "'~.íc-stG. }zmluvnej ·_ strane rioyll: ~Pr~Šu; try alého ,qydliska, miesta, podnikania,~ sídla či in6 ád;esu určenu na 
H..:i•: J~ )?.!!:r diJ!LtGG\doruč,Q_V1!nie . -písomností,.: ;.Y~t~komto 1pripade je pre doručovanie rozhodujúca táto ~ová a4res~ _ria~ne 

<:i!:Ji::,;./;...~,,_::t0~..::-~.1 r"·il~'l.l. pi.oznám~ná odosielajúcej zmluvn~] strmie pred odosielaním písomnosti. ,,;:: :1 
1 _ :·J.i1:{Gg;.;: '';;~-;:~::-;;-· · -.t· , • 

::·· ;. i··''. -;:-~,_':· · .3:: . _:Pri zaslaní písomnosti pošto1,1:na adreS)J určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť považuje za 
~~ : J. ,, ;; .. -:.·, ,.;.\ riadne _ doručenú dňom jej riadi1~lH~ ·,prevzatia adresátom, dň.om odmietnutia prevzatia adresátom alebo 

i ~ ... - ... -, . . . ~ •' ... : -' . .-· .. . , .. -~ 

:t { ~ · uu . písomnosť sa považuje za doručenú ;po. troch dňócll"'ód" 'vráténiä nedoničeriej 'zásielký v prípade, ak 
~ ';: 1 .' zásielku nebolo možné doručiť .. Nájomca beri~ na-vedomie, že odberná lehota .na prevzatie písomnosti (' 

! je 7 pracovných dní. · · · 
o .i 
k ·j 
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VI. 
ZMLUVNÁ POKUTA 

l. :·~; Ak nájomca -poruší povinnosti í1vyplýv'ajúce z tejto zmluvy, je povinný zaplati{ prenajímatel'ovi 
; . zmluvnú pokutu vo výške 20% z ·ročného nájomného, a to jednotlivo íl a kaŽdé ~takéto porušenie, · čím 

_ ·,: nieje dotknutý nárok prenajímatel'a na náhradu.prípadne vzniknutej škody. 

' • l 

vn. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

~ ~ -· 
l. ·· Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len písomne 

2. 

3. 
4. 

po vzájonmej dohode. 
Zmluvné strany prehlasujú, . že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po 

. vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok. 
Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stránami. ·_ í,íl.: t· .,,,,, ,;;. ~.q vl tj;),. 

Táto zmluva je povilme iverejňovm1ou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych I~ástupco~ zmluyr:ých _~tráp. __ _ 
6. . Neoddelitel'riou-sťičast'čn.i n nluv)ije Šnimok z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu. . 
7. Ostatné náležitost i neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 
8. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých l vyhotovenie obdrží nájomca a 3 prenajímateľ. 

2 5 11 . 
V Prešove ............................. .. 

, l 
NAJOMCA: 
Eulália Jusková 

F- M<:Ú/~P-0111 ?11 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovaniá a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu • 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelen ie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

V, .J<" :J, l N áš list číslo l zo dňa F 

In M/2015/3690/Kičurová/ 
E;·-cč:z .j 2?877 /2014 

Vec 

. Jarková 24 ' 
080 01 Prešov 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Naše číslo Vybavuje / linka Prešov 

0". B/6933/2015 
ev.č . 93811/2015 

lng.arch.Jacová 
2 051/3100273 

06. 05.2015 

Pre v ov parc. č Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5391/46 k. ú. Prešov s výmerou 
ráio •, Šl~u. ,18 m2

, zastavaná plocha pod ~radovou garážou, Škultétyho ulica v Prešove Eulálii Juskovej, 
bytom Pavlovičovo nám. 35, Prešov 
-stanovisko 

pi· 'lOV&n:a a :::'2 ;e'" Mesto · Prešov - Odbor_ územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 
ho ~snova •a · plánovania a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
n~m plánovan~ (Zb,; v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

dáva k predmetnej žiadosti toto stanovisko: 

1 titó Pr šo' v zt~erd ;::.1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012, 2013,schvá
- 1J2Tr. č 369/;'(1 .lených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 

• 5 91/.16 k. ú. r 25. 11. 2013, radová garáž parcc• č. KN-C 5391/46 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne 
•b,_ enoc,f. určenej ako plocha areálovej občianskej vybavenosti. 

Ir ráz vo vlastníctve ;.. 2/ V súčasnosti jestvujúca radová garáž vo vlastníctve žiadateľky je súčasťou jestvujúceho 
9~·é.ži. garážového areálu vytvoreného z boxových garáži. 

2 <::t2.rf: 3/ JVlesto.=l:rešoy _'::':::.OPbQf..:::úze.r:nn.ého 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 5391/46 k. ú. Prešov, 
s výmerou 18m2(zastavaná plocha pod radovou garážou), v lokalite Škultétyho ulica v Prešove 
v Prešove Eulálii Juskovej, bytom Pavlovičovo nám. 35, Prešov. 

S pozdravom 
MESTO PREAOV 

Mestský úrad v Prešove 
ODBOR ÚZEMNá! O PWDVAWIA A STAVEBNÉHO 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 l 080 01 Prešov l Tel. : +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail : mesto.radnicá@presov.sk l www.presov.sk 
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Návrh 8 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Materiál predložený na MsZ dňa 26. l. 2015, ktorý bol stiahnutý. 
P. č. 12 (Ing. Šarišský) 
Komisia 20. 8. 2014- bod č. 4 
Komisia (výjazdová) 17. 9. 2014 -bod č. 4 

Vydanie: 

Strana 
19/33 

P. č. 36 /Bod č. 10 - Výpis z uznesenia č. 15/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 12/2014 zo dňa 24. 9. 2014/ 

Komisia 18. 2. 2015- bod č. 10 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/ A, zapísanej na L V 6492, umiestnenej 
na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 m2 

, bez založeného 
listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 2067/303, trvalé trávnaté 
porasty o výmere 466 m2 a parc. č . KNE 2067/404, trvalé trávnaté porasty o výmere 54 m2

, 

L V č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Odpredaj stavby vo vlastníctve mesta Prešov nachádzajúcej sa na pozemku vo vlastníctve tretích osôb. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 3 žiada o prehodnotenie predaja objektu na Jánošíkovej ulici 36/A, KNC 1596/35 a zaradenie 
do databázy objektov pre sociálne účely - denné centrum pre seniorov a možné dobudovanie zdravotného 
zariadenia v danej lokalite. 

Dl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Mesto Prešov má zámer predať nehnuteľnosť špecifikovanú v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom 
obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku presiahne 40 000 
Eur. 
Tento majetkový prevod bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 24. 9. 2014, ktorej stanovisko je uvedené v bode El tohto materiálu. Z rokovania MsZ mesta 
Prešov dňa 26. l. 2015 bol materiál stiahnutý s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať 
v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F l 
tohto materiálu. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 24. 9. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja stavby spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú 
stanovené v prílohe uznesenia. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Dopracovať o výmeru pozemku zastavaného stavbou na základe LV. Po dopracovaní znova predložiť na 
rokovanie komisie. (Stanovisko doplnené v prílohe - popis stavby). 

GI Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

Hl Prílohy: 
Popis stavby s grafickou a obrazovou časťou 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01112/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 20/33 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV 
6492, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520m2

, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore " E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 2067/303, 
trvalé trávnaté porasty o výmere 466m2 a parc. č. KNE 2067/404, trvalé trávnaté porasty o výmere 54 
m2

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec 
-spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01 /12/1 



1. Stavba- Jánošíkova 36/A 

Predmet odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena k 
31. 5. 2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a obmedzenia: 

Trhová cena: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OHAM: 

Stavba so súp. č. 8637 nachádzajúca sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísaná na LV 6492, 
umiestnená na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

520 m2 
, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore .E" zodpovedajú pozemky 

parc. č. KNE 2067/303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466m2 a parc. č. KNE 2067/404, 

trvalé trávnaté porasty o výmere 54m2
, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec. 

Pozemok pod stavbou nie je vo vlastníctve mesta. 

8637 1596/35 

Prešov- Š id lovec, Ul. Jánošíkova 

185 128,03 € 

133 569,57 € 

PREŠOV REAL, s. r. o. 

Stavba bola postavená v roku 1990, nachádza sa v časti Šidlovec, je umiestnená na 

cudzom pozemku. Výmera podlahovej plochy je 318m2 Celková zastavaná plocha stavby 

je 520 m2 Do konca roku 2007 slúžila na prevádzkovanie pekárne. Stavba si vyžaduje 
kompletnú rekonštrukciu v predpokladanej výške 105 600 € a odkúpenie pozemkov pod 

stavbou. Niekol'kokrát bola ponúkaná na odpredaj s negatívnym záujmom. 

Nájomný vzťah v súčasnosti neexistuje z dôvodu nutnosti uviesť objekt do 
užívaniaschopného stavu. 

Stavba je umiestnená na cudzom pozemku. 

Cena pod l' a Znaleckého posudku č. 118/2013 zo dňa 30. 1 O. 2013 vypracovaného Ing. 
Dušanom Kvaskom- 78 100 € 

Odporúča odpredať. 

Nemá námietky k odpredaju nehnutel'nosti . 

Strana 1 z 1 



Príloha k bodu č. 12 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 , 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj nehnuteľnosti : 

stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV 6492, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 
m2 

, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. 
KNE 2067/303 , trvalé trávnaté porasty o výmere 466 m2 a parc. č. KNE 2067/404, trvalé 
trávnaté porasty o výmere 54m2

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy je stavba identifikovaná vyššie (ďalej len nehnuteľnosť) ; 

2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť; 

3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 
vklad do Katastra nehnuteľností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy a nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške zábezpeky zloženej súťažiacim v zmysle odseku 5; 

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 a na úhradu zmluvnej pokuty s tým spojenej sa použije zložená 
zábezpeka; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 

3500 0042 3572, variabilný symbol XXX15, zábezpeku vo výške minimálne 7 81 O €, 
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 14, 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; 

b) preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške ním ponúkanej kúpnej 
ceny za predmet kúpy; 

6. technické informácie o nehnuteľnosti poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ 
v Prešove, Jarková 24, tel. : 051/3100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt 



na správcu poskytne oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle . 

Obhliadka nehnuteľnosti bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 
7. 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 č. XX/2015- nehnuteľnosť Ul. Jánošíkova- neotvárat'". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo) , doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod. ; 

8. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do XX.XX.2015, do 14.00 hod.; 

9. 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 7 kalendárnych dní od 
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky 
súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

l O. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
ll. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

12. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 

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

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

2 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 21133 

P. č. 13 (PhDr. Sirotňáková) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľností: 
-stavby nachádzajúcej sa na Ul. Justičnej 14, súp. č. 7174, umiestnenej na pozemkoch parc. č . 

KNC 1444515, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 1444516, zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemkov parc. č. KNC 1444515, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m2 a parc. č . KNC 

1444516, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241m2
, 

všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Predmetný objekt bol prenajatý Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 31. 3. 2014 na dobu 
l roka do 31. 3. 2015 spoločnosti MEDIKAL, s.r.o., Prešov a preto nájomca požiadal o predlženie 
nájomného vzťahu na dobu neurčitú, za tých istých zmluvných podmienok. Zámer dlhodobého nájmu 
bol schválený uznesením MsZ mesta Prešov č. 7412015 zo dňa 27. 4. 2015 na dobu neurčitú za cenu 
65 €1m2/ročne a ostrý majetkový prevod týkajúci sa prenájmu bude prerokovaný na zasadnutí 
MsZ mesta Prešov dňa 29. 6. 2015. 
Následne o odpredaj tohto nebytového priestoru požiadala dňa 24. 3.2015 spoločnosť iDental, s.r.o. 
za účelom zriadenia zubnej ambulancie. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 7. S. 2015: 
VMČ č. 6 nesúhlasí s odpredajom nebytových priestorov a neodporúča vyhovieť žiadateľovi. 

Dl Stanovisko správcu PREŠOV REAL, s. r. o., zo dňa 21.4. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť zámer predaja nehnuteľností uvedených v bode AJ tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 €. 

FI Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 24. 3.2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 21. 4. 2015 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4518 
Kópia z kat. mapy 
Grafická lokalizácia objektu 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja stavby nachádzajúcej sa na Ul. Justičnej 14, súp. č. 717 4, umiestnenej na pozemkoch 
parc. č. KNC 1444515, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14445/6, zastavaná plocha 
a nádvorie a pozemkov parc. č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 a parc. 
č. KNC 14445/ 6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241m2

, všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov. 
-spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto uznesenia. 

F- MsÚISP-0111211 



? .. ~ ~ MESTO PREŠOV 
~ 
~ Mestsl<ý úrad v Prešove, Hlavná ul. č . 73, 080 Ol Prešov 

j; ' ·-jY U J . 

l 

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

Žiadost' o~/kúpu/ pozemku* + Nr?J5'(íób'filto 7R!~6/Ô/:?f 

Žiadate ľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

. . . . / cfl e 1:.. /-a. ( g . r. o 'tt U Jk. k !+S," e,';:/ k_ l 4o~ 
Meno, pnezv1sko l obchodny nazov: ......................... ............. .. ... / ................................. , ................ ,. ................. .. 

• • v • ~ G 'i 13;6 1CJ l! VJ);~. /(A!!.vó/ll0t!H ~FIJ';/TJJ Datu1n narodenia l ICO ...................................................................... . , ........... .................................................. .. 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti : .: .. . 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: ... 

e-mailová adresa:...... .. ............... .. _ .. -.,-. .. ,....,. .. .. ·~ 

/ / 

/ 

l ; l ' 

....................... : .. ~ ....... 1~~~1:~~1:.;:.~:::::::/~~ ~.& 
e . /1 TA"F-.5t:?.Y !?..fO t/1 

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

vzájomný vzťah- nap!:di:~ podieloví spoluvlastníci, manželia~-) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ul i ci :J.tJ.fE!!..d/.!.IJ.: ... ť-:~ :./Ý... .. J:.!!..ľ. .... ť.. ... 7).1.'1k't!::. ... ./J..f; .. ':?i!, ... -:. .. f!.~~0. .. _77?!F.s) ??/\,~ 
Katastrálne územie: ... Z:.0..f..;?.?!.ť.. ....................................................... .' .......................................................... . 
Čís lo parcely: .................................................................................................................................................... .. 

v Zl - -úče l ži ados ti : ...... z:~t!.:q, ?:!f.!!.t!ť::!:.ť!.(. #:. ......... t:..?!::!!.t;:. .. ?. ..... !!.!/.'§. ((.?./!. ~c::.~ ~: ................................... .. 

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 uzavt·etej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 

osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. ! iD;.~~; A~! ~f..~+ .i ~-~?v~·, 
, . ...---....- 1x ./J /1 xfj' :J , 'e;e~::.;,·,. -· -·•-'0 

V Prešove dňa '; .... :: .. ?. .. -:J? J.. ...... .. .... ~ · 1 

' podJis ~~~:.::~-~~~I'J ~--· 
. .; 

! l 

Príloha: './ 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
l<ópia 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 13 



iDental, s.r.o, prevádzka Keratsínske nám.č.l Prešov 080 Ol, 1co : 46413219 

MUDr . Kaščá k Igor 

M UD r.Kaščá ková Renáta 

P.T. Mestský úrad v Prešove, sekcia majetková a ekonomická 

oddelenie mestského majetku 

ul. Jarková 24, Prešov 080 Ol 15.03.2015 v Prešove 

vec: ŽIADOSŤ o kúpu pozemku a nebytového priestoru. 

Dovol'ujeme si Vás požiadať o kúpu pozemku a nebytového priestoru na ulici 

Justičná č. 14, 1. NP o výmere nebytového priestoru 148,50 m2. 

Účelom žiadosti je presťahovanie zubnej ambulancie. 

Od r.1993 pracujeme v prenajatých priestoroch podnikatel'ského centra Pyramída, 

ktoré sa nachádza oproti nebytovému priestoru -cez cestu. 

Dôvodom je nedostatočná prenajímaná plocha o výmere 58,00m2 pre dve 

stomatologické ošetrovacie súpravy bez možnosti rozšírenia, zlý technický stav 

priestorov a aj častá zmena majitel'a centra . 

Našim zámerom je prebudovanie žiadaného nebytového priestoru na 

stomatologické ambulancie podl'a požadovaných bezpečnostných a hygienických 

noriem. 

Za pochopenie a vyhovenie našej žiadosti Vám ďakujeme. 

l 
kon atelia spolo čnost i . D r . K a ščák Igor 

Dr. Kaščáková Renáta 

l 



; --··- .. .: 

l čl J.'lc •') ' 

Í··- -··-· --·-----·-.. --. 

Váš li st: 
5083/2015/1.4.2015 
PhDr. Sirotl'\áková 

l ~ : ., 

, W' 
- --· -.. ·-·-----! 

• 
- fä_;~~~_iC:~Ii- ' 

Naša značka: 
"Je /2015 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84 , fax : 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vede ný na OS v Prešove odd iel Sro. vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
14.4.2015 

Vec: Stanovisko k odpredaju pozemku a nebytového priestoru 

iDental, s.r.o., so sídlom na Keratsínskom nám. č. l, 080 Ol Prešov - žiadosť zo dňa 
15.3.2015 o kúpu pozemku a nebytového priestoru. 

Spol. iDental , s.r.o., zastúpená konateľmi MUDr. Igorom Kaščákom a MUDr. 
Renátou Kaščákovou, žiada Mesto Prešov o odkúpenie nebytového priestoru o výmere 
148,50 m2 a pozemku na Justičnej č. 14 v Prešove za účelom presťahovania zubnej 
ambulancie do väčších priestorov. 
Stanovisko správcu: 
V súčasnosti uvedený nebytový priestor na I.NP užíva spol. MEDIKAL s.r.o. so sídlom na 
Čapajevovej č. 23 , zastúpená konateľom Ing. Karolom Schneiderom. 
Nájomná zmluva č. 4518 bola uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.03.2015 s výškou 
nájmu 65 €/m2/rok, t.j. 9652,56 € za rok. (znalecký odhad 60 €/m2/rok) 

Spol. MEDICAL s.r.o. požiadala vlastníka o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy 
na ďalšie obdobie - na dobu neurčitú . Rozhodnutie o tomto zámere bude predmetom 
rokovania Mestského zastupiteľstva dľí.a 27.4.20 15. 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ : 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

' . 
Mgr. Peter Bob~Q--
konateľ 

Ing. Juraj l-mdár .., 
konateľ 

Bankové spojenie : 

.. . .- ... .--- ...... _..., 
. ' . o.\ 

• ·~ ·-· :"> • \ 

--:. 

UniCreditBank Slovakia a.s .. č . ú.: 1019764005/1 111 



j 
Zmluva 

o nájme nebytových priestorov 
č. 4518 

uzavretá v zmysle zákona č . 11 6190 Zb. v zneni neskorších predpi sov medzi týmito zmluvnými 
stranam i: 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
~astúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o. , 
Slovenská 40, 080 O l Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

Ing. Juraj Hudáč, konatel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu: 661991105911111 , VS 4518 KS 0308 

ako prenajímatel' 

a 

2. MEDIKAL, s.r.o. 
Sídlo: 080 Ol Prešov, Čapajevova23 
Obchodný register: Okresný súd Prešov 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 121501P 
Zastúpený: Ing. Karol Schneider, konatel' 
IČO: 36466344 DIČ: 2021507367 IČ DPH: SK2021507367 
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 1591710657/0200 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

l l Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, Ml4926/2014 zo dňa 

19.03.2014, prenaj íma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzaj úce sa v objekte č. 

súpi sné 7174, k. ú. Prešov. 
21 Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Justičná č. 14 
3/ Prenaj íma sa časť objektu : l. nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 148.50 m 2 

Sl Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

l l Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za úče l om: 

zdravotníctvo 
21 Nájomca sa zaväzuj e užívať prenajaté nebytové pri estory vý lu č ne na dohodnutý úče l. 



Čl. III 
DOBA NÁJMU 

1/ Nájomný vzťah nadobúda účinnosť dňom: 01.04.2014 a uzatvára sa na dobu určitú- po 
dobu 1 roka, t.j . do 31.3.2015. 

21 Počas doby nájmu môžu zmluvné strany sko nčiť náj om dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a 3 Zákona l 16/1990 Zb. v znení neskorších 
predpi sov. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, kto rá zač ína plynúť prvým 
di'í.om mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

N~jomné je zm luvnými stranami dohodnuté takto : 

l / V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP - 22" bolo dohodnuté ročn é nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 9652,56 EUR podľa výpočtového listu. 

2/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo j ednostranne uprav i ť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvysení náj omného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeo becne záväzných právnych predpisov prenajímate ľa 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 náj mu 
(výpočtový li st). 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

1/ Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) dd1 bežného mes iaca kalendárneho 
roka. 
Nájomca je zároveú povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímatel'a 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímatel'a v prípade predčasného zrušenia náj mu zo strany nájomcu. 
Prvá úhradaje splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza náj omné vo výške: 
dňa 05.04.2014: 804.38 EUR (depozit) 
dľí.a 05.04.2014, 05 .05.2014, 05.06.2014 atď. vždy piaty kalendárny deú mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške : 804,38 EUR 
(mesačná úhrada). 
Ak je náj omca v omeškaní s úhradou nájomného , prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške 1,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade omeškania nájomcu s pl atením náj omného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmys le Občianskeho zákonníka. 



Čl. \ 'l 

TECI-L~ICK\' STA V ~EBYTOVfCH PRi fSTO RO\' 

l ' 1'-iájomca prebcrj nebyto' é priestory v stJ\ť e'\.istujúcom ku dľw podpísania zmlLw' 
,1 nájme a prehlasuje. že sta\ nebyto\·~ch priestoro\ mu je známy a s t\mto súhlasí. 

2/ :-Jájomca sa zavi:izuje. užh·at" elektrické spotrebiče. ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak . aby neprekročil i prúdové zaťaženie jednotl ivých obvodov . V prí pade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

Čl. VII 
PRA VA A PO VINNOSTI ZMLlíVNÝCH STRÁ~ 

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú prís lušnými 
ustanoveniami platného záko na č. 116/90 Zb. o náj me a podnájme nebytových priestorov v znení 
nes korších predpi sov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych p redpi sov . 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvykl)·m udržiavaním neby1ových 
priestorov, minimálne v rozsahu , uvedenom v nari adení vlády č. 8711 995 Z.z . 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vyko nat' iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase v lastníka a rozhodnuti a stavebného úradu MsÚ 

4/ Nájomca je povinn ý· bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenaj ímateľ urob iť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

Sl Nájomca je povinn)' znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
real izácie opráv. resp. údržby obj ektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

61 Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímateľo vi každú zmenu svojej právnej 
subjektivi ty, ako i iné skutočnost i, ktoré by mohli ovplyvn iť nájomný vzťah. 

71 Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuj e prenajímateľ do síd la 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 p renajímateľo vi prístup k d6ležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
( íK. plynu, elektriny a pod. ). 

9/ Nájomca zodpovedá v p lnom rozsah u za protipož:iarnu ochranu prenaj atých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatreni a na zabránenie vzn iku požiaru. resp. inej havá rie , 
\ zmys le zákona SNR č. 314/0 l Z.z. o požiarnej ochrane v znení nesko rších predpisov. 

l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor a lebo jeho časť do podnáj mu in)' tTl fyzickým 
a prá\'nick)'m osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytovýc h priestoro v. 

ll l Posledný det1 náj mu je nájo mca povinný všetky pren~jaté priestory vypratať a vypratané 
< JdO\Zdať do troch dní pre najímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu. ak sa 
s prenajímateľom písomne vo pred nedohodne inak. V prípade. ak nájomca vyko ná úpravy 
\ ncby~O\ '·ch priestoroch hez pí so mného sú hl asu . _ie po\· inn ý· uv ie s ť nebytové priestory clo 
povodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokoL v ktorom obe st rany skonštatujú stav 
odo\ zdá\'aný'ch pri estorov . 



V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajíma te ľovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom doj ednaný, si prenajímateľ 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mes iac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomoct'í.uj e prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového pri estoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka priľahlého k nebytovému priestoru , 
verej ného priestranstva prislúchajúce k objektu, resp. spoločného priestoru priľahlého k nebytovému 
priestoru. 

13/ Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 
hnuteľnom maj etku vnesenom do prenajímaných priestorov . 

14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 
zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 

15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporušenom stave. 

16/ Na dodávku tepla súvisiaceho s užívaním nebytových priestorov, v zmysle tejto 
nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL, 
s.r.o .. · 
Na odber elektrickej energie, vody a na vývoz domového odpadu uzavrie nájomca samostatný 
zmluvný vzťah a doklady o tom predloží prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

17 l Zmluvné strany sa dohodli , že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného 
záložné právo k hnutel'ným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnos ti a patria 
nájomcovi v sú lade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ll Nedelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

3/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali , rozumejú j ej, súhlasia s jej obsahom a 
na znak súhlasu ju podpisujú. 

4/ Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. 

V Prešove dňa 31.03.2014 

Nájomca: 

)Ing. Karol Schneider 
fkonatel' 

\ MBDill.JJ.L e.r.a 
1 Čapajevova 23 
OBQ M P ~ E Š O V 

,, ' •.. ~ ;: .\ .~· .-, ' • J· • •..• . ~ ,. 

. • .- ,,· . l ' .• ·~ 

.. i 1.1 ' • ~ ' :' • ~ ·, ' 
. . ' ''· ,, 

Prenajímateľ: 

Mg•·· Peter Bobko 
kona tel' 

Ing. Juraj Hudáč 
konatel' -
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NP Ul. Justičná 14 

Predmet odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena k 31. 
5. 2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a obmedzenia: 

Trhová cena: 

Stanovisko VMČ 6: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OSMM: 

.::;;1.1 '-" : .... ~ 

NP Ul. Justičná 14 

7174 

Sídlisko Sekčov- smer Šalgovík 

76 598,30 € 

56 730,69 € 

Prešov Real, s. r. o. 

Objekt s. č. 7174 je jednopodlažná budova, v súčasnosti slúži pre zdravotnícke účely . 

Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31 .3.2015 pre nájomcu MEDI KAL, s.r.o. 
Výška nájmu ročne : 9 652,56 €, nájomca požiadal o jej predÍženie 

Nesúhlasí s odpredajom NP a neodporúča vyhovieť žiadatel'ovi 

V prílohe 

Príjem z predaja tejto budovy je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 a zvážiť 
presťahovanie MsP z Justičnej 15 



Príloha k bodu č. 13 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

-stavby nachádzajúcej sa na Ul. Justičnej 14, s. č. 7174, umiestnenej na pozemkoch parc. 
č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14445/6, zast. plocha 
a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- pozemkov parc. č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m2 a parc. č . 
KNC 14445/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy budú nehnuteľnosti identifikované vyššie; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétne nehnuteľnosti . 

3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 
vklad do Katastra nehnuteľností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia 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; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva 
a povinnosti z existujúcej nájomnej zmluvy k prevádzaným nehnuteľnostiam ; 

(Odsek 5 platí len v prípade, že víťazom nebude nájomca, ale tretia osoba.) 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

l. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
· a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku vo výške 

minimálne l O 000 € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS xxxx, 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 ll , 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; 

b) 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 nehnuteľnostiach poskytne majetkovo-právne oddelenie MsÚ 
v Prešove, Jarková 24, tel.: 051/3100228 priamo alebo prostredníctvom správcu. 



Kontakt na správcu poskytne majetkovo - právne oddelenie na uvedenom telefónnom 
čísle. Obhliadka predmetných nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

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 súťaž č. XX/2015- nehnuteľnosť Justičná 14- neotvárat'". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo) , doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; · 

4. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do XX.XX.2015, do XX.XX hod.; 

5. 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 7 kalendárnych dní 
od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené 
zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

6. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7. predložené návrhy môže súťažiaci menit' a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. doterajší nájomca má právo odkúpiť príslušné nehnuteľnosti, za najvyššiu cenu 
ponúknutú v rámci obchodnej verejnej súťaže; 

9. vyhlasovateľ 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 zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo 
k zrušeniu súťaže; 

l O. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov; 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; 

ll. vyhlasovateľ 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; 

2 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 22133 

P. č. 14 (Lichvárová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 93101543, ostat. plocha, spolu o výmere cca 120 m2

, (presná výmera 
bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Vlastník polyfunkčného objektu požiadal o odkúpenie časti predmetného pozemku z dôvodu, že na 

tomto pozemku je umiestnená vodomerná šachta s hlavným uzáverom vody s vodomerom, ktorá slúži 
výlučne budove v jeho vlastníctve o výmere cca 36 m2

. Ďalej požiadal o odkúpenie dvoch 
vyznačených priestorov dotknutého pozemku o výmere cca 38 m2 a 46 m2

, ktoré ako uvádza 
v žiadosti, sú nevyhnutné pre zabezpečenie zásobovania polyfunkčného objektu. 

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 a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 7. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. S. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s odpredajom pozemkov okolo budovy vedľa Polyfunkčného objektu na Ul. 
Tomášikovej 8A. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 15. l. 20 15 s prílohou 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 7. 4. 2015 
Kopia mapy z GIS 
LVč. l5570 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostal. plocha, spolu o výmere cca 120m2

, 

(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znalecké/to posudku. 

F- MsÚISP-0111211 
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Mgr. Milan PETRÍK _ - -- - - -
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Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

MESTO ľREŠOV 
Čfslo ~plsu : 

Došlo: 1 5 

Prfinhy: 

Mestský úrad v Prešove l 1 o 
l Rcgistr. značka: -

Znak a lehota 
~o t- 2015 uloženia: 

r~:;~u)e: 
080 O l P re š o v 

1 E~:ncn.~~~~oj poštv~~~ ==_;:-{!!IT 

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku okolo budovv- z a s l an ie 

Žiadam o odkúpenie časti parcely CKN 9310/543 vedenej na L V 6492 na Ulici 
Tomášikovej v Prešove. 

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne: 

Uvedená parcela susedí s mojim Polyfunkčným objektom na Ulici Tomášikovej č. 8A 
v Prešove. V tomto objekte je viacero prevádzok, ktoré je potrebné denne zásobovať. 

Pri rekonštrukcii Polyfunkčného objektu v roku 2013 som z vlastných finančných 

prostriedkov na vedľajšom pozemku vybudoval parkovisko v počte 8 parkovacích miest 
a ostatné plochy, v celkovej hodnote 9.500.- €. 

Týchto mnou postavených 8 parkovacích miest som na základe Zmluvy o bezodplatnom 

prevode č.M!C~~~i/L .... .{.r .. l: .... 20l5, daroval mestu Prešov. 

Sú to verejné parkoviská slúžiace občanom, aby títo neblokovali majiteľov prevádzok pred 
Polyfunkčným objektom, ktorí potrebujú zásobovať svoje prevádzky. 

Parkovacie miesta však nestačia a cudzie vozidlá aj naďalej bránia zásobovaniu, čím denne 
znemožňujú riadnu prevádzku a zásobovanie Polyfunkčného objektu. 

Ďalším dôležitým zistením, ktoré som zistil až po odkúpení budovy od mesta Prešov pri 
vybavovaní potrebných náležitosti bola skutočnosť, že vedľa budovy na pozemku sa tiež 
nachádza vodovodná šachta, v ktorej je hlavný uzáver vody s vodomerom, a táto patrí 
k budove. 

Podľa vyjadrenia VVS Prešov je zo zákona vlastníkom vodovodnej šachty vlastník budovy, 
pre ktorú je vodovodná šachta vybudovaná a je povinný sa starať o jej prevádzku a údržbu. 

Preto žiadam o odkúpenie len tých časti pozemku, ktoré sú v nevyhnutnej miere 
potrebné na zásobovanie a riadnu prevádzku a zásobovanie Polyfunkčného objektu. 

!viď kópiCi z katastrálnej mapy, situačný náčrt a fo to! . 
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Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako sú: 

-Bezodplatný prevod parkovísk mestu Prešov v hodnote 9.500.- €, 
- Vodovodná šachta, patriaca k budove, ktorú mesto Prešov pri príprave kúpnej zmluvy 

opomenulo do zmluvy zahrnúť. 
- Ako aj tú skutočnosť, že parkovanie cudzích vozidiel bráni riadnemu prevádzkovaniu 

objektu, čím sú značne obmedzované moje vlastnícke práva. 

ž i ad am, 

aby moja žiadosť bola posudzovaná ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

A preto tento priestor, ktorý nevyhnutne potrebujem na riadne prevádzkovanie Polyfunkčného 
objektu mi bol odpredaný za symbolickú cenu, ktorej výška bude zohľadnená s prihliadnutím 
na moje investície, ktoré som na mesto Prešov bezodplatne previedol. 

Za kladné vybavenie vopred ďakujem 

V Prešove í5 . l. 20 15 

Mgr. Mil.aíl Pt t K/tK 

Prílohy: l. L V č. 15570 
2. Kópia z katastrálnej mapy s vyznačenou situáciou+ foto 
3. Kópia kúpnej zmluvy vyhotovenej mestom Prešov, v ktorej nebola vodovodná 

šachta patriaca k budove. 



Mesto Prešov 
. Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Váš list čís lo l zo dňa : Naše číslo: 

M/864/2015 B/2015/3077 

Vec 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. arch. Katarína štofanová 7.4.2015 
~ 051/3100230 
katarin a.stofanova@oresov.sk 

Prešov, Sídlisko 111., NS Centrum, Tomášikova ulica č. BA, odpredaj časti pozemku 
parc. č. KNC 9310/543 k. ú. Prešov, Mgr. Milan Petrík 
- stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č . M/864/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. V zmysle VZN mesta Prešov č . 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č . 11/2013, 
platí pre danú plochu regulatív RL C.3 Plochy neareálovej občianskej vybavenosti. 

V súčasnej dobe je využitie časti pozemku parc. č. KNC 9310/543 k.ú. Prešov 
nasledovné: 
- plocha označená v priloženom Grafickom ná črte v M 1 :300 ako "1" - trávnik s dvomi 

šachtami /vodomernou a kanalizačnou/ 
- plocha označená v priloženom Grafickom náčrte v M 1:300 ako "2" - zastavaná 

parkoviskom zo zámkovej dlažby pre 2 automobily, vybudovanom Mestom Prešov v rámci 
stavby NS Centrum - spevnené plochy 

- plocha označená v priloženom Grafickom náčrte v M 1:300 ako "3" - zastavaná 3-mi 
parkovacími miestami parkoviska zo zámkovej dlažby pre 7 automobilov, vybudovanom 
Mestom Prešov v rámci stavby NS Centrum - spevnené plochy 

- medzi chodníkom a parkoviskom so 7 -mi parkovacími miestami sa nachádza pás trávnika 
šírky cca 1 m. 

S odpredajom časti pozemku parc. č . 9310/543 k.ú. Prešov, označenom v Grafickom 
ná črte ako "1 ", "2" a "3", za účelom vytvorenia priestoru pre zásobovanie objektu na 
pozemku parc. č . 9310/844 k.ú. Prešov, nesúhlasíme z dôvodu, že predmetné plochy sú 
verejne prístupné a parkoviská na nich vybudované mestom sú použitel'né pre prevádzky 
obchodných objektov v NS Centrum a ich návštevníkov, t.j . aj pre polyfunkčný objekt 
žiadatel'a , a tiež pre obyvatel'ov pril'ahlého bytového domu na Tomášikovej ulici č. 2 - 14. 
ParRovitsku ~ e-rni parkovacími mie::;tami na TomásikoveJ t~iH;;1 , ktoré Feaiizevai žiadatei', boio 
súčasťou stavby prestavby kotolne na polyfunkčný objekt. Prestavbou kotolne sa zvýšil počet 
obchodných prevádzok v NS Centrum a s každou zmenou funkčného využitia objektu súvisí 
výstavba nového vypočítaného počtu parkovacích miest v zmysle STN 73 6110 a § 8 
vyhlášky č . 532/2002 Z.z. Vzhl'adom k tomu, že disponibilný pozemok žiadatel'a pre 
polyfunkčný objekt je len pod objektom, potrebné parkovacie miesta realizoval na mestskom 

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



2. 

pozemku parc. č . 9310/543 k.ú. Prešov v počte 8 s tým, že budú vo vlastníctve mesta 
a využívané pre prevádzky v NS Centrum a obyvatel'ov bytového domu na Tomášikovej ulici 
č. 2- 14. 

MESTO Pl~E~OV 
Mestský úrad v Pres~v~ 

ODBOR ÚZEti.HtHO fl.ÁIIO~ !INIH SľkVESNEHO UAA~U 
oao Q1 Pr~šqy ~ 

Ing.~ ah. Kristina Hakučová 
poveren· riadením odboru územného 

pláno ania a stavebného úradu 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLN E ÚZEMI E.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č . 15570 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝ MERA 

v [nf ] 
DRUH 

POZEMKU 

9 3 l 0/844/0 158 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 158 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
16-Pozemok, na kt . j e postavená nebyt. budova označ. sú p. čís. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO -prís lu š nosť k zastavanému územiu obce 
l-Intrav ilán 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

Č Í SLO 
DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

Stavby 

7572 9310/844/0 22 po lyfunkčný obj ekt 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (s ídlo) vlastníka 

l Petrík Milan r. Petrík, Mgr. , Tomášikova 8, Prešov, PSČ 080 O l , SR 
IČO/RČ : 19691018 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 5590/2012 
Z-2450/ 14- Zmena charakteru stavby-Kolaud.rozhodnutie č . B/386112014-Čj 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápi su 

CHARAKT E

RI STIKA 

16 

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

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

Dátum aktuali zácie: 31.05. 2015 00:00:00 

Strana: l 

Dátum : 18.06 .2015 

(ce lkom parciel . .......... . .!. .... ) 
PRÍSLUS. ČÍ S LO L.M. 

K ZÚO EL 

73 34 5323 

(celkom stav ieb . ... .... .... ..1 .... ) 
INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

15570 15570 

(celko m vlastníkov ....... .. ...... !... .. ) 

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrál!ny portáli 

Okres: Prešov 25. novembra 2014 11:28 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 23133 

P. č. 15 (Lichvárová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č . KNC 9204152, ostatná plocha o výmere cca 30m2

, (presná výmera bude 
známa po vyhotovení GP), LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita, Ul. Mukačevská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom umiestnenia obchodnej prevádzky 

rýchleho občerstvenia a predaja mrazených výrobkov. Na dotknutom mieste je v súčasnosti umiestnený 
stánok na predaj novín a časopisov, ktorý je v zlom technickom stave a nie je prevádzkovaný už cca 
dva roky. Z uvedeného dôvodu oddelenie územného plánovania a urbanizmu odporúča jeho 
odstránenie. Nájomná zmluva na predmetný stánok medzi Mestom Prešov a jeho vlastníčkou končí 
dňom 30. 6. 2015 . 

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 a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 12. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. 5. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s odpredajom časti mestského pozemku parc. č. KNC 9204152 o výmere cca 30m2

. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 7. 4. 2015 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 12. 5. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204152, ostatná plocha o výmere cca 30m2

, 

(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita, Ul. Mukačevská, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV ! ;i:~ [) ~l 
,_ . __ -_·; 

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

· >.' ., 

Vybavuje: Ing. Emil Šoltýs, t.č . : 0915 858 033 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: Stanislav Lech 

Dátum narodenia l IČO : 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spo l očnosti: 

Čís lo telefónneho kontaktu žiadate!'?: • 

e-mailová adresa: 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku 
Maj etkovo- právne oddeleni e 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

(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 predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici: Mukačevská 

Katastrálne územie: Prešov 

Čísl o parcely: 9204/52 

Úče l žiadosti: Žiadam o kúpu časti mestského pozemku. Kataster Prešov, číslo parcely 9204/5-l, číslo 

LV 6492, druh ostatné plochy, umiestnenie intravilán o výmere 30 m2
, za účelom umiestnenia 

obchodnej prevádzky rýchleho občerstvenia a predaja mrazených výrobkov. 

Súčasný stav: Na predmetom pozemku je situovaná trafika, prostredníctvom nájomnej zmluvy 

s mestom, ktorej vlastníkom je Mária Eštočinová- MAREŠ, IČO 37054929, miesto podnikania 

Šmeralova 21, Prešov. Zmluva o nájme pozemku pod stánkom č. 26s/2010. Nájomca má záujem 

o ukončenie zmluvy uplynutím času, na ktorý bola dojednaná. Koniec nájomnej zmluvy je 30.6.2015. 

Mám ;:o;i!!jc:rn v kúp pn~u metriéiio stánku, ktorý stojí na mestskom pozemku a zároveň záujem 

o kúpu mestského pozemku o rozlohe 30m\ ako bolo vyššie uvedené. 



V zmysle zákona č . 122/2013 Z. z. o ochrane osobných LJdajov a o z mene a doplnení niektorých zá konov v plnom znení 

podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas /Vlestu Prešov so spracova ním osobných údajov v rozsa hu, v akom sú 

poskytnuté v tej.to žiadosti, na účel vybave ni a ž iadosti. po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zm lu vy uzavretej 

ako výs ledok vybaven ia ž iadosti. S(d!las možno odvo l ať iba v prípade preuk:ízaného porušen ia podmienok sp racúvan ia 

osobných údajov. za ktor)'ch bo l súhlas udelen)'. 

·-'' _...,., ::; "'" ,---
.., v - - ~ \.. .. ...- ' 

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

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia nájomnej zml uvy č. 26s/2010 

pod pi s navt·hovatel'a 

vyh lásenie pôvodného nájomcu (Mál'ia Eštočinová- MAREŠ, IČ0:37054929) 
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Anna Lichvárová 17.04.2015 11:19 

Legenda 

·, parcel y C 
vnúto rná kľesba 

(,~ dôležité u l ice a ces ty 
ú\-:.'l dôležité ulice a' cest y 
(/2význam né ulice a námest ia 
&~.? ul i ce a cesty 

iné komunikácie a chodníky 

Mierka 11000 



Váš list č í s lo l zo dňa 

MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Msú Prešov 

l 

Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Naše čís lo Vybavuje / linka Prešov 

M/5799/2015 8/2015/6469 Ing. arch. Katarína Štefanová 12.5.2015 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Vec vec 
Prešov, Sídlisko 111., Mukačevská ulica, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 9204/52 
k.ú. Prešov pre umiestnenie rýchleho občerstvenia, Stanislav Lech 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č . M/5799/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako obytná plocha bytových 
domov. V zmysle VZN mesta Prešov č . 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, platí 
pre danú plochu regulatív RL 8 .5 Plochy určené pre bývanie v bytových domoch. 

V súčasnej dobe sa na časti pozemku parc. č . KNC 9204/52 k. ú. Prešov nachádza 
stánok na predaj novín a časopisov . Predajný stánok nie je prevádzkovaný cca dva roky a je 
v zlom stavebno-technickom stave, preto odporúčame jeho odstránenie. 

Zámer umiestnenia obchodnej prevádzky rýchleho občerstvenia a predaja mrazených 
výrobkov je navrhovaný v lokalite pred nákupným centrom Astória na Mukačevskej ulici. 
V objekte Astória sa v súčasnej dobe nachádzajú prevádzky občerstvovacích , kaviarenských 
a stravovacích zariadení - Hostinec Astória, Kaviareň Joma Game Club, Reštaurácia Al 
Dente, Pub- Night Bar a v príprave na otvorenie predajňa potravín Milk-Agro. 

Vzhl'adom k tomu nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č . KNC 9204/52 
k. ú. Prešov o výmere cca 30 m2 za účelom umiestnenia obchodnej prevádzky rýchleho 
občerstvenia a predaja mrazených výrobkov žiadatel'ovi. 

MESTO PREŠ0'1 

Mestský úrad v Prešove 
ODBOR ÚZEMN tH O Pl.ÁMOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 

080 01 Prešov ~ 

. 
Ing. arch. Mári~av u ová 
vedúca odboru úze ého plánovania 
a stavebného úra , 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel. . +421(5 1)3 100111 l Fax .. +421(5 1)7733665 1 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www. presov.sk 

_l 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 24133 

P. č. 16 (Lichvárová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č . KNC 9204197, ostatná plocha o výmere cca 570m2

, (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. M. slovenskej - za OD Jednota. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel' požiadali o kúpu predmetného pozemku za účelom vybudovania stomatologického pracoviska. 

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 a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. l. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s predajom časti mestského pozemku na Ul. M. slovenskej . 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 9. 10. 2014 s prílohou 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. l. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204197, ostatná plocha o výmere cca 570m2

, (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. M slovenskej - za OD 
Jednota, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



MUDr. Bačo Marián, , 

Číslo spisu: 

Do§lo: - 9 ·10· 201~ 

Prllohy: 

Eviden~né číslo dollej po!ty: 

:""'>. ... - v 

Znak a lehota 
uloženia: 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. 

Mestský úrad Prešov 
Oddelenie mestského majetku 

JUDr. Katarína Juricová 
vedúca oddelenia mestského majetku 

Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Týmto Vás žiadam o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Prešov nachádzajúceho sa na parcele KN-C 
č. 9204/97, ktorá je zapísaná na Liste vlastníctva č. 6492 v Prešove, Katastrálne územie Prešov o výmere 918 m2

, 

za účelom vybudovania stomatologického pracoviska . Výmera požadovanej časti pozemku je 570 m2
. Spôsob 

rozdelenia parcely KN-C č. 9204/97 a celkový tvar novovzniknutej parcely je zrejmý z grafickej časti žiadosti. 

Za Vašu odpoveď a skoré jednanie Vám vopred ďakujem. 

Prílohy -Grafická časť: 
1. Celková situácia v M=1:700 
2. Detail v M=1:250 

S pozdravom 

MUDr. Bačo Marián 
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Mesto Prešov 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

rJisÚ Prešov 
Sekcia !n~jet! "' .' 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku o 

M/15514/2014 B/2014/19558 Ing. arch . Štofanová, Ligus 
'ti!\' 051/3100230 

17.1.2015 

katarina.stofanova@presov.sk Vec Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo : vybaVUJe l linka Prešov: 

Prešov, ulica Matice slovenskej, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 9204/97 k.ú. Prešov 
o výmere cca 570 m2 za účelom výstavby stomatologického pracoviska, MUDr. Marián Bačo 
-stanovisko 

-t .:.v • '- c • Na základe Vašej žiadosti č . M/15514/2014 zo dňa 15.12.2014 a po jej prehodnotení zaujíma 
" c~&T- • oddelenie hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

"'""1P - · 1. Podľa ú PN mesta Prešov je predmetný pozemok navrhovaný ako plocha občianskej 
. vybavenosti. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v zneni VZN mesta Prešov č. 11/2013, 

plati pre danú plochu regulatív RL C.3. 

2. Pozemok parc. č . KNC 9204/97 k.ú. Prešov je v súčasnej dobe zatrávnený, zo všetkých strán 
obkľúčený dopravnými komunikáciami: 

zo západu výjazdom z parkoviska pred OD Jednota 
zo severu prfstupovou komunikáciou ku objektom občianskej vybavenosti v okolí -
Kaufland, lekáreň Dr. Max, UNIKOTEX, pizzéria RED BOX, pohostinstvo Starý mlyn 
a lekársky objekt 

- z východu dopravným vjazdom do 1. PP objektu OD Jednota 
z juhu účelovou komunikáciou využívanou ako otočka MHD ·· (doteraz provizórna 
a plánovaná so zastávkou MHD). 

3. V zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. § 4 ods. 1: pri umiestňova nf stavby a jej začlenen! do 
územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia pod/'a územného plánu 
obce a ods. 2: umiestnen fm stavby a jej užfvanfm nesmie byť zaťažené okolie nad prfpustnú 
mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na pri/'ahlých pozemných 
komunikáciách. Umiestnenie stavby musf zodpovedať urbanistickémLI. a architektonickému 
charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. 

4. Vzhl'adom na polohu predmetného pozemku v severozápadnom subcentre, jeho umiestnenie 
medzi dopravnými komunikáciami, na plánované umiestnenie otočky so zastávkou MHD 
v tomto priestore, k nedostatku pobytovej zelene, vytvárajúcej urbánny priestor a dop[ňajúcej 
objekty občianskej vybavenosti a vzhl'adom na ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 vyhlášky č . 
532/2002 Z.z. nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č . KNC 9204/97 k.ú. Prešov 
žiadateľovi za účelom výstavby stomatologického objektu. 

,, .. ' 
~ ·- ··.: 

Ing. Martn Harčarík 
riaditeľ Sek ·e stavebného 

úradu a rbanistiky 

•' .. ' ~ . 
. · '; 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail : mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
" 
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Anna Lichvárová 25.06.2015 13:02 

Legenda 

N parcely C 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
~významné ulice a námestia 
M ulice a cesty 
-"-' iné komunikácie a chodnfky 

Mierka 1:1ooo 

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) 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 25133 

P. č. 17 (Magáčová) 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 3945135 o výmere 18 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Plzenská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkového usporiadania pozemku pod drevenou 

garážou. 

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 adopÍňa 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 a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia stavebného poriadku zo dňa 2. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 2. 2015: 
VMČ č. 4 žiada doložiť súpisné čísla a preveriť, či uvedené stavby sú legálne. 
Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 4 nesúhlasí s odpredajom pozemku, nakoľko ide o nelegálnu stavbu. 

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

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 4. 12. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12. 2014 
Stanovisko OSP zo dňa 2. 4. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/35 o výmere 18m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-01/1211 



~- MESTO PREŠOV 
~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná nl. č. 73, 080 Ol Prešov 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: Mgr. Branislav Bušovský 

Dátum narodenia l IČO: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: r 

e-mailová adresa: h · 

(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 J!Fedaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici:Plzenská 

Katastrálne územie: Prešov - mesto 

Číslo parcely: 3945/3.5 LV: 6492 

Učel žiadosti: ···································································································~··························· ...................... . 

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 Pre§ov so spraco,•aním 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 30.11.2014 

Príloha: 

kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

- - kópia geometrického-plánu-alebo-kópia---katastrálnej mapy-
- - ----čestné ·vyhlásenie·-podl'a prílohyč. -11 -aiebo prílohy č;1.2 --k SP = 52··· 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP-5211/3 

l . ............. , ""'· 

podpis nav1;novateľa 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územnéhó plánovania 
Jarková 24 

· 080 01 Prešov 

Váš list číslo l zo dňa : Naše číslo: 

M/1 51459/2014 B/19348/2014 
č . z . 152000/201 4 ev . č . 1549 1 2/2014 

Vec 
Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta PrPšn" 
garážou Mgr. Branislavovi Bušovskému , 
- stanovisko 

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

Vybavuje /l inka 

lng .arch.Jacová 
~ 051 /3100273 

Prešov: 

18. 12. 2014 

parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov pod 

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, schvá
lených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11 . 2013, drevená garáž so sedlovou strechou parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov sa nachádza 
na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

2/ V súčasnosti jestvujúca drevená garáž bez súpisného čísla je umiestnená severozápadne od 
bytového domu parc. č . KN-C 3943 k. ú. Prešov v blízkosti dvoch garáží , jednej drevenej a druhej 
plechovej . Stavby týchto garáží nie sú pevné spojené so zemou a nie je k ním vytvorený dopravný 
prístup. V zmysle regulatívu RL 1.3.3 Regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových 
domov, zriaďovanie nových garážových areálov z radových boxových garáží na úkor vnútrobloko
vých nezastavaných priestorov a verejnej zelene je neprípustné. 

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 n e o d p o r ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov, 
pod drevenou garážou na Plzenskej ulici v Prešove. 

Odporúčame vlastníkovi pozemku - Mestu Prešov zahájiť konanie o odstránení 3 garáží (1 
plechová, 2 drevené) v zmysle§ 88, ods.1, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpi
sov a plochu pod garážami dať do pôvodného stavu, tj. vytvoriť opätovne plochu obytnej zelene. 

S pozdravom 

Ing. M4rián H a r č a r í k 
rial:litel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3 100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail : mesto. radnica@presoy.sk l www.presov.sk 



Váš list číslo/zo dňa 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie stavebného poriadku 
Hlavná 73 

08 OO l Prešov 

• 
Mestský úrad v Prešove 

• 
Odbor správy mestského majetku 

• 

Naše číslo 

B 4224/2015- Kč/ 

Vybavuje/linka 

S.Kolačkovský 

• 

Mesto 
Dátum 
02.04.2015 

Čierne stavby - garáže, Plzenská 13, Prešov - odstúpenie. 

V prílohe listu Vám odstupujeme podnet vo veci 3 garáži na ul. Plzenskej 13, Prešov 
ako príslušnému vecne a mieste príslušnému orgánu, ako vlastníkovi pozemkov parc. č. KN C 
3945/34, 3945/35 a 3945/36, kat. územie Prešov, na ktorých sú stojáce uvedené objekty. 

Na základe odstúpeného podnetu vo uvedených objektov a z dôvodu preverenia skutkového 
stavu vykonal stavebný úrad miestné zisťovanie. 
Pri miestnom zisťovaní bolo zistené, že na pozemkoch parc. č. KN C 3945/34, 3945/35 
a 3945/36, kat. územie Prešov sú stojace tri objekty pravdepodobne na garážovanie 
motorových vozidiel, ktorých vlastníctvo nebolo zistené. V rámci obhliadky ďalej bolo 
zistené a zároveň konštatované, že uvedené objekty nie sú pevne spojené so zemou, resp. 
nevyžadovali si úpravu podkladu a nie sú pripojené na siete alebo zariadenia technického 
vybavenia územia. 

Na základe týchto skutočnosti stavebný úrad konštatuje, že sa v zmysle § 43 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 
zmien a doplnkov nejedná o stavby. 

S úctou 

Na vedomie: 

Ing. afch. Kristína Hakučová 
poJerená riadením odboru 

územného plánovania a stavebného úradu 

l. Peter Libera, Obráncov mieru 18, Prešov 
2. Mesto Prešov- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, odd., odd. SP 





Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE. Prešov 

Strana: l 

Dátum : 07.0 1.20 15 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTAT A 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

3945/035/0 

VÝMERA 

v [rrf l 
18 

Výmera spolu: 18 

DRUH 

POZEM KU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE

RISTIKA 

99 

* * * 0\',tatué parcet~ regi.\;tra "C" uevyii.adané * * * 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využit ia pozemku 
99-Pozemok využívan)' podl'a druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - prí s lu š n osť k zastavanému územiu obce 
l-Intravi lán 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [rrf l 
DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE

RISTIKA 

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

Stavby 

SÚPISN É NA PARCELE DRUH POPIS 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (síd lo) vlas tníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 0800 l Prešov 
IČO/RČ: 327646 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil : Mári a Magáčová 

* * * Titu ly nadobudnuti a nevyžiadané * * * 

* * * Ťarch:y nevyžia.da.né * * * 

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

Dátum aktuali zác ie: 30. 11.2014 00 :00:00 

365 1 (celkom parciel ............. .. 

PRÍSLUS. ČÍ SLO L.M. 

K ZÚO EL 

7334 443 1 

(celkom parciel ....... 9.fL .) 
PRÍS L US. 

K ZÚO 

ČÍSLO 
EL 

L.M. 

(celkom stavieb .... 174 ... ) 

INÝ 

ÚDAJ 

LV 

PARCELY 

(celkom vlastníkov 

L.M. 

... . .1. ... ) 

Podiel 

l l l 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 26133 

P. č. 18 (Magáčová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 3945136 o výmere 18 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Plzenská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkového usporiadania pozemku pod plechovou 
garážou. 

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.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 a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia stavebného poriadku zo dňa 2. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 2. 2015: 
VMČ č. 4 žiada doložiť súpisné čísla a preveriť, či uvedené stavby sú legálne. 
Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 4 nesúhlasí s odpredajom pozemkov nakoľko sa jedná o nelegálnu stavbu. 

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

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 27. 10. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12. 2014 
Stanovisko OSP zo dňa 2. 4. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/36 o výmere 18m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-01/1211 



Priščák Jaroslav, 

Mesto Prešov 
mestský úrad 

Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Jarkova 24 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa 27. 10. 2014 

VEC: Žiadost' o odkúpenie pozemku pod garážou. 

Priščák Jaro s lav, narodený ~ _ _ -- rodné číslo · 
· · . , _ _ _ _ , , týmto žiadam o odkúpenie plochy 
pozemku pod mojou garážou na Plzenskej ulici pri bloku č. 13 v Prešove. (Šírka 
garáže je 2,85 ma dÍžka 5,00 m). 

Dôvod: Pozemok pod garážou žiadam týmto o odkúpenie mesta Prešov. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

'"{/'''"''-- --
podpis žiadateľa 



Váš list číslo l zo d ňa: 

M/133 575/2014 
Č.z.138261/201 4 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

· 080 01 Prešov 

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

Naše číslo: 

B/18707/2014 
ev.č . 151813/20 14 

080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

lng.arch.Jacová 
2 051/3100273 

Prešov: 

18.12. 2014 

Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. 
plechovou garážou žiadatel'ovi Jaroslavovi Priščákovi, 
-stanovisko 

č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov pod 

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

1 l Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schvá
lených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn . č . 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11 . 2013, plechová garáž so sedlovou strechou parc. č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov sa nachádza 
na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

21 V súčasnosti jestvujúca plechová garáž bez súpisného čísla je umiestnená severozápadne 
od bytového domu parc. č . KN-C 3943 k. ú. Prešov v blízkosti dvoch drevených garáží. Stavby týchto 
troch garáží nie sú pevné spojené so zemou a nie je k ním vytvorený dopravný prístup. V zmysle 
regulatívu RL 1.3.3 Regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových domov, 
zriaďovanie nových garážových areálov z radových boxových garáží na úkor vnútroblokových 
nezastavaných priestorov a verejnej zelene je neprípustné. 

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 n eo d por ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov, 
pod plechovou garážou na Plzenskej ulici v Prešove Jaroslavovi Priščákovi, bytom Plzenská č. 
27 v Prešove. 

Odporúčame vlastníkovi pozemku - Mestu Prešov zahájiť konanie o odstránení 3 garáží (1 
plechová, 2 drevené) v zmysle§ 88, ods.1, písm. b) zákona č . 50/1976 Zb. v znení neskorších predpi
sov a plochu pod garážami dať do pôvodného stavu , tj . vytvoriť opätovne plochu obytnej zelene. 

S pozdravom 

Ing. Ma'fián H a r č a r í k 
riaditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 OBD 01 Prešov 1 1 Tel. : +421(5 1)31001 11 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres,ov.sk l www.presov.sk 



Váš list číslo/zo di1a 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie stavebného poriadku 
Hlavná 73 

08 OO l Prešov 

• 
Mestský úrad v Prešove 

• 
Odbor správy mestského majetku 

• 

Naše číslo 

B 4224/2015 - Kč/ 

Vybavuje/linka 

S.Kolačkovský 

• 

Mesto 
Dátum 
02.04.2015 

Čierne stavby - garáže, Plzenská 13, Prešov- odstúpenie. 

V prílohe listu Vám odstupujeme podnet vo veci 3 garáži na ul. Plzenskej 13, Prešov 
ako príslušnému vecne a mieste príslušnému orgánu, ako vlastníkovi pozemkov parc. č. KN C 
3945/34, 3945/35 a 3945/36, kat. územie Prešov, na ktorých sú stojáce uvedené objekty. 

Na základe odstúpeného podnetu vo uvedených objektov a z dôvodu preverenia skutkového 
stavu vykonal stavebný úrad miestné zisťovanie. 
Pri miestnom zisťovaní bolo zistené, že na pozemkoch parc. č. KN C 3945/34, 3945/35 
a 3945/36, kat. územie Prešov sú stojace tri objekty pravdepodobne na garážovanie 
motorových vozidiel, ktorých vlastníctvo nebolo zistené. V rámci obhliadky ďalej bolo 
zistené a zároveň konštatované, že uvedené objekty nie sú pevne spojené so zemou, resp. 
nevyžadovali si úpravu podkladu a nie sú pripojené na siete alebo zariadenia technického 
vybavenia územia. 

Na základe týchto skutočnosti stavebný úrad konštatuje, že sa v zmysle § 43 zákona č . 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 
zmien a doplnkov nejedná o stavby. 

S úctou 

Na vedomie: 

Jei 

L 

Ing. a,-\:u . .t(ristína Hakučová 
pov'erená riadením odboru 

územného plánovania a stavebného úradu 

l. Peter Libera, Obráncov mieru 18, Prešov 
2. Mesto Prešov- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, odd., odd. SP 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEM IE.: Prešov 

Strana: l 

Dátum 0 1.1 2.20 14 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PARCELN É VÝMERA DRUH CHARAKTE-

ČÍSLO v [nf] POZEMKU RISTIK.A 

3945/036/0 18 Zastavaná plocha a nádvorie 99 

Výmera spolu: 18 

* * * Ostatné par<:.ety re<&i.stra "C" uevyii.adaué * * * 

Legenda: 

CHARAKTERI STIKA- spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

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

Parcely registra "E" 

(celkom parc iel ..... 3647 ..) 

PRÍSLUS. Č ÍSLO LM. 

K ZÚO EL 

733 4 4431 

(ce lkom parciel ... ..... .. 9.~4 ... ) 
PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf] 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. Č ÍSLO 
EL 

LM. 

RJSTIKA K ZÚO 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané 

SÚPISN É 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 

Stavby 

DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvi sko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73 , 0800 l Prešov 
I ČO/RČ: 327646 

* * * 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotov il : Mári a Magáčová 

* * * Ťarch-y nev-yžiadané * * * 

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

Dátum aktuali zácie: 3 1. 10.20 14 00:00:00 

(ce lkom stavieb .. .. 174 ... ) 

INÝ 

ÚDAJ 

LY 

PARCELY 

L.M. 

(celkom vlastníkov .. ......... J .) 

Podie l 

Ili 

POL VZ. 

PO LVZ. 



c::' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 27133 

P. č. 19 (Mgr. Hnatová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č . KNC 978213, ostatná plocha o výmere cca 650 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dúbravská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku na účely prípustnej rekreácie pre športovú turistiku 
doplnenú o pešie chodníky a cyklistické cestičky s prístreškami, lavičkami a pod .. 

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 a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

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 21. 2. 2014 s prílohami 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 3. 2014 
2x Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9782/3, ostatná plocha o výmere cca 650m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dúbravská, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



-------

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

Vec: Žiados t' o kúpu pozemku. 

Žiadate!' : 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Jozef Kovaľák 

Dátum narodenia 

Adresa trvalého pobytu: 

Týmto žiadam o kúpu pozemku : 

Pozemok sa nachádza na ulici : Dúbravskej v Prešove 

Katastrálne územie: Prešov 

i'Vlest;,k)· úrad \ Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
.larko\á 24 
080 O l Prešov 

Číslo parcely : 9782/3 ako ostatná plocha o výmere 650 m 2
, vedená na LV č. 6492, 

Účel žiadosti : 

Ptiprava pozemku na spracovanie štúdie v zmysle Úzerm1ého plánu mesta Prešov, na účely prípustnej 

rekreácie pre športovú turistiku doplnené o pešie chodníky a cyklistické cestičky s ptistreškami, lavičkami 

a pod. Súčasťou tohto projektu navrhujem ako jediný možný prístup na tento pozemok z ul . Dúbravskej, 

avšak medzi jestvujúcou komunikáciou a mojim pozemkom je predmetný pozemok, ktorý je vo vlastníctve 

Mesta Prešov. Preto žiadam citlivo prehodnotiť moju žiadosť. ktorou by som zhodnotil mestský aj môj 

pozemok na účelný prospech a tv01ilo by to jednotný celok. ďakujem za porozumenie a pochopenie. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení 1>odpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tej to 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. dila 20.2.2014 

Príloha: 

kópia LV 

grafické znázornenie umiestneni a pozemku 

- - -kópiu_.geomet:Fi-ekéhe·ptánu-al-Wo kópin__katastrálnej mapy 

/ 

l 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

· Váš list číslo l zo dňa : 

M/3589/2014 
03.03.2014 

Vec 

Naše číslo : 

B/5143/2014 
Ev . č . 17415/2014 

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

Vybavuje / linka 

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

Prešov: 

27.03.2014 

Pozemok parcelné číslo KNC 9782/3- ul. Dúbravská v k. ú. PrešOv 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemku. 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/1976 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 pozemok parcelné číslo KNC 9782/3 
o celkovej rozlohe 5084 mz, evidovaný na LV č . 6492 v k. ú. Prešov, ulica Dúbravská 
sa nachádza na plochách funkčne určených ako plochy dopravy, plochy krajinnej 
zelene a plochy určené pre bývanie v rodinných domoch. 

2. Pod l' a VZN č . 11 /2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Prešov, pre pozemok parcelné číslo KNC 9782/3 v k. ú. Prešov, ulica Dúbravská 
platia regulatívy RL F, RL G.1, RL 8 .1 a RL 1.1. 

3. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nesúhlasí 
s odpredajom časti pozemku parcelné číslo KNC 9782/3 o rozlohe 650 mz. v k. ú. 
Prešov, ulica Dúbravská, v zmysle predloženej žiadosti pána Jozefa Koval'áka, trvale 
bytom na ulici Severná č . 34 v Prešove z dôvodu výhl'adového zámeru výstavby 
križovatky a rozšírenia ulice Sabinovská, vrátane chodníkov pre peších, podl'a 
platného Územného plánu mesta Prešov. 

S pozdravom 

Prílohy: O 
Na vedomie: 
Mesto Prešov, SSÚaU, OHAMaUP- pre spis 

s· .. 
...;: ··~··· ,., 

. ~ :, : 

Ing. Madlán Harčarík 
ria~itel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +4Z1 (51 )31001 11 l Fax: +4Z1 (51)7733665 l E-mail : mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 

--------

·, ..... \, 
·.~ ,": ~ .. 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 28133 

P. č. 20 (Mgr. Hnatová) 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNE 20671105, orná pôda o výmere cca 30m2

, 

-pozemku parc. č. KNE 20671306, orná pôda o výmere cca 16 m2
, 

-pozemku parc. č. KNE 32271007, orná pôda o výmere cca 4 m2
, 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jánošíkova. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom scelenia pozemku, nakol'ko oplotenie 
rodinného domu presahuje do uvedených parciel a má záujem o vysporiadanie skutkového stavu. 

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 . 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 17. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

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

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 28. l. 2015 s prílohami 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 17. 3. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemkov: 
- parc. č. KNE 2067/105, orná pôda o výmere cca 30m2

, 

-parc. č. KNE 2067/306, orná pôda o výmere cca 16 m2
, 

-parc. č. KNE 3227/007, orná pôda o výmere cca 4 m2
, 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jánošíkova, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



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

·--·-- ~-------- - ·· - ------

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

MestskÝ úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická Ms(J 
od de len ie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

; ~;; ~0 ~ · -
Men o, pr iezvisko l obchodn~' názov : ..... . 1?;!~ .... ::.: .. ~'!: .. ~ .. ť..-!. ............... '::..~ .. ~~ :~ .. ... ..................................... . 
Dátum narodenia l IČO: ... / __ ..... ......................................................................... ~ ...... ~ ................. . 
Adresa trvalého pobytu l síd lo spo ločnosti: .. : ...... ................ ... ........................ , .................. ....... .. 

Čís l o te lefónneho kontaktu žiadate l'a: ( .... .................. r .... o ... ŕ .... .. 
e-mailová adresa: .! ... ..... .... --, ..... ~.v..,-<.~;;;~..: ... . !--.-~ •• _,<:-:-.:: • .-; . .-••.• • ;; ... .-........ .. 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovate l'ov ako aj ich 

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

T)'mto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nach ädza na ulici , ..... ::,rg:b..\!J.! ... k..O..~f/ .. , .... ........................................................................ .. 
Katastrálne úze1nie : J?.~t.J:fl. .......... ......... .................... .......... ..... .... .. .... ... .... ................. ......... .... ....................... . 
Číslo parcely: ...... ~.9..#.?/ . ;?..Q.G.. .. i .. P.?. ~?.~o/..(.~~.1 .... .'~.~ -?.(/( ....... ~ .................. .. ....................... . 
úče 1 žiadosti , _ ,;!(~(. !:Í:n.ľ.e .... p.~:9..~. ""· ht.. ~.JJ..':f.,Jlŕ.-i .. b ... ·J:· ť.<?..f.rL'::!c .. ~~ ... 9..~'-" .. §?:..'!: .. :.~ .. 
. u.Ye..!t.ô~ Lp.t~J.ť. ť ... :.f!f<!!.? 'g_<:{q .!>. !.(.. ."'. ~.l:.:.'!.'!ť./?.f~ .. é.d.~ . ft.................... . . ...... 

V zm ysle zákona č. 122/2013 Z. z. o och r ane osobn~· ch údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení 

podpisom tejto žiadosti ud el'ujem svoj sú hlas i\ lestu Prešov so spracovaním osobných údaj ov v rozsah u, v akom sú 

poskytn uté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadost i, po dobu vybavenia žia dosti , resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 

ako výsledok vybavenia žiadosti. Sú hlas možno o dvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvan ia 

osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

v v c2l /.J.c.7/f V Presove dna ...... .. : ........... .. 

Príloha: 

- - kópia listu 'f lastníctva na pozent6k 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

čestné vyblásei1ilil fJ6dl'ft pi ítohy č . ll alebo prílohy č. l2 k SP:.- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 



Ing. Dudáš Ľuboš, , __ 

Vec: Žiadosť 

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

Prešov 27.01.2015 

V prílohe Vám zasielam žiadosť na kúpu pozemku. 
Svoju žiadosť predkladáme z následujúcich dôvodov : 
V roku 1995 sme s manželkou kúpili na ul. Jánošíkovej parcely č. 159611 O 

č. 1596/11 za účelom výstavby rodinného domu. 
Dňa 9.11.1998 nám bolo vydané písomné potvrdenie užívať časť priľahlých 

parciel súbežných s naším pozemkom. 
V roku 1998 sme v dobrej viere a na vlastné náklady priľahlú parcelu 

revitalizovali, naviezli sme zeminu v objeme, aby sme dosiahli rovinu s našou 
parcelou, vysadili trávnatý porast, zasadili listnaté i ihličnaté stromy a o parcelu sa 
odvtedy staráme, pozemok pravidelne kosíme, stromový porast upravujeme a vďaka 
tomu je dnes táto plocha v dokonale udržiavanom stave. 

V roku 2000 sme svoje parcely č. 1596/1 O č. l 56/ll oplotili. 
Vytýčenie hranice pozemku v teréne bolo vykonané firmou GEODAT a výstavba 
plotu bola realizovaná dodávateľským spôsobom. 

V roku 2008 sme sa stali podielovými spoluvlastníkmi k parcelám zapísaným 
na LV č. 14092 keď sme predmetný podiel odkúpili od časti bývalých vlastníkov. 

Od roku 2009 sme sa snažili dohodnúť a odčleniť náš spoluvlastnícky podiel o 
výmere nám prislúchajúcej od spoluvlastníkov. 

Keďže k dohode nedošlo podali sme na OS v Prešove Žalobu o zrušenie a 
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sp. zn. 28C/15/2010. 

Pri príprave GP č. 04/2009 zo dňa 6.3.2009 sme sa dňa 13.02.2009 dozvedeli, 
že na základe meraní ROEP boli v danej lokalite zamerané : parcela č.2067 /306 o 
výmere 95 m2 

, druh pozemku - orná pôda a parcela č. 2067 /l 05 o výmere 93 m2 
, 

druh pozemku - orná pôda, ktoré boli zapísané na LV č. 6492 ako majetok mesta 
Prešov. 

Po predložení ZP č. 7/2012 zo dňa 20.05.2012 , ktorý vypracoval Ing. Bujňák 
pre OS v Prešove vyšlo najavo, že plot nášho pozemku zasahuje do priľahlej parcely. 

MUDr. Bílikova si dňa 03.10.2013 objednala u Ing. Ivety Tovarňákovej
TOGEO zameranie hranice medzi pozemkami parc. č. C KN 1569/ 9 a 159611 O a 
1-596/11. (viď. príloha: Protokol o vytýčení + vytyčovací náčrt ďalej VN). 



Máme za to, že tento VN bol objednaný a vypracovaný v rozpore so zákonom 
nakoľko ide na jednej strane o VN na hranicu nášho pozemku a nášho plotu a na 
druhej strané hranice parcely, ktorej sme podielovými vlastníkmi. O objednávke sme 
mali byť upovedomení, mali sme byť prítomní pri zameriavaní a mali sme dostať 
možnosť vyjadriť sa k výsledkom zamerania. V poslednom rade ako majitelia parciel 
aj plota i spolumajitelia parcely č. 1596/9 sme mali Protokol o vytýčení podpísať, čo 

sa nestalo. 
Dňa 8.10.2014 OS v Prešove vo veci sporu sp. zn. 28C/15/2010 rozhodol a to 

tak, že časť parcely priamo priliehajúca k našej parcele bola prikázaná do nášho 
výhradného vlastníctva. 

Keďže bolo proti rozsudku OS v Prešove podané odvolanie vo veci bude 
rozhodovať KS v Prešove. 

Napriek týmto skutočnostiam a v záujme riešenia súčasného stavu podávame 
žiadosť o odkúpenie tých častí parciel č.2067 /306 č. 2067 ll 05 do ktorých presahuje 
naše oplotenie čo podľa VN zo dňa 14.10.2013 predstavuje výmeru 50m2

· 

Pri oceňovaní tejto výmery žiadame MsÚ v Prešove brať do úvahy tieto 
skutočnosti: 

l. pozemok sme rekultivovali na vlastné náklady dobrovoľne a v dobrej 
viere bez akýchkoľvek fmančných nárokov na bývalých i terajších 
vlastníkov a o pozemok sa staráme 17 rokov 

2. v dobe zamerania a výstavby plota nebolo GPS ani ROEP 
3. dotknuté parcely č.2067/306 o výmere 95m2 a č. 2067/105 o výmere 

93 m2 sú vedené ako orná pôda a pre MsÚ v Prešove sú samostatne i 
spolu nepoužite l' né a ich držba i údržba je neefektívna a nehospodárna. 

4. výmera 50m2 svojou rozlohou i tvarom nemôže byť oceňovaná ako 
stavebný pozemok keď v LV č. 6492 je označená ako orná pôda 

5. ak KS v Prešove potvrdí rozsudok OS v Prešove zo dňa 8.10.2014 
vo veci sp. zn. 28C/15/20 l O a cenová ponuka MsÚ bude adekvátna 
skutkovému stavu veci sme pripravení dokúpiť aj zostatkovú časť 
parciel č. 2067/306 č. 20671105 o výmere spolu 133m2

· 

Vzhľadom na to navrhujeme stanoviť symbolickú predajnú cenu l€/m2 a v 
takom prípade máme záujem o odkúpenie oboch parciel spolu a naraz na základe 
jednej kúpnej zmluvy na parcely č. 2067/306 o výmere 95 m2 a č. 2067 /l 05 o výmere 
93 m2 čo predstavuje celkovú výmeru 188 m2

• 

Verime, že pri rozhodovaní a oceňovaní zohľadníte uvedené skutočnosti. 
Očakávame Vaše stanovisko resp. návrh kúpnej zmluvy. 
S úctou 

Príloha: Vytyčovací náčrt + Protokol o vytýčení - l x 
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>eomelrický plan je podkladom na právne úkony, keď 00aje dolerajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajní plalnjál.výpisov z katastra netnJierrn;tl . 
Vyhotovil ef Kraj 

Prešovský 
Okres 

Prešov 
Obec 

Prešov 
TOGE O 

. 
Katastr. Člslo Mapový 

Ing. Iveta T~TOGEO úzenie Prešov plánu 37055139- 22i2013 list č.. Prešov ~2144 
Na Rúrkach 2Z4. 080011'11Jšov 

e-mail: togso@slovanet.sk 

VYTYČOVACÍNÁČRT na vytýčenie pacely CKN f5961!J v čas/i oplotenia parciel CKN 
IČQ· 37055739 1596110 a f59tilff 

Vyhotovil Autorizačne overil úradne overi 
Meno: 

Iňa: l Meno: Ing./veta Óňa: lu ..... Ing. Juraj .hell Dňa: l Člslo: 14.10.2013 T OYi1l1'iJkoYá ~Jf'M'ajj ~ 
lové hr.lniee boli v prírode označené . .. .. . :ot ~ l úradne overené pod( a§ 9 zákona NR SR č.21511995 

plotom '~l@~{~ (J, 
ZL o geodézii a kartografii 

áznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 
t so- ~ 
*'$ ""' "* 

íradruce bodov označených člslani a ostatné me- ~ ~!J . ' ;;, 

ésp údaje SÚ uložené V:l všeobecnej dokumenlácii ~) ... ~\)~~ 5::' 
Pečiatka a podpis "'--?", . f 

... , -



Vyhotoviteľ: Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO, . 

Číslo objednávky: 22/2013 

Protokol o vytýčení (zameraní) hranice pozemku 

Dňa 03.10.2013 bola na žiadosť p. MUDr. Danky Bilikovej, 
zameraná hranica medzi pozemkami parc. číslo C KN 1596/9 a 1596/10, 1596/11. 

Katastrálne územie Prešov 
Okres Prešov 

Vytyčovací náčrt č. l 

obec Prešov 
kraj Pre§ovský 

Predmetom merania bolo zameranie skutočne postaveného kamenného plota okolo parciel 
1596/10 a 1596/11. Porovnanie výsledku merania je vykonané na podklade ZPMZ č. 3402 
a katastrálnej mapy nachádzajúcich sa na Správe katastra v Prešove. · 
Po vyšetrení bolo zistené, že tento plot netvorí vlastnícku hranicu susediacej ľarcely EKN 
2067/8 a 2067/9. Výmerový záber z parciel EKN 2067/8 a 2067/6 je cca 40 m a výmerový 
záber z parciel EKN 2067/306,2067/105 a 3227/7 je cca 50m2

. 

Popis postupu prác: 
Hranica bola zameraná a súradnice boli určené prístrojom GPS Leica GPS900CS. 
Zamerané Iomové body sú v prírode označené kamenným plotom. 
Zúčastnené strany potvrdzujú, že boli ·· oboznámené s priebehom a označením vytýčenej 
hranice pozemkov. 
Zomam súradníc bodov po základnej transformácii 

Č.bodu Y X Z 
l 262672.50 1205596.24 267.5660 
2 262655.03 1205596.55 267.6480 
3 262633.43 1205597.51 268.0570 
4 262624.67 1205598.06 268.2720 
5 262624.29 1205598.65 268.3160 
6 262613.59 1205600.08 268.5380 '-J 

7 262611.85 1205599.08 268.5370 
8 262584.96 1205600.65 268.5410 

Meno a priezvisko, adresa, vzťah k pozemkom vymedzeným vytýčenou hranicou, podpi~ 

MUDr. Danka Biliková. Prešov. moluvlastníčka parciel2067/8, 2067/9 

Zúčastnené strany majú- neinajú * k vytýčenej hranici pozemkov tieto pripomienky: 

~~fi.ZJ 
lng.Jveta TCN-.LtL-...L 

~~~~ Na· Rúrkach ~l ~~~MM~ 
rčo 080 01 P R :to V 

: 37 ~ 738 Die: 1080512o49 
e-mail:~ 

,.. 
l 

Hranicu vytýč/a - zamerala 
Ing. Iveta Tovarňáková 

* nehodiace sa orečiarknitc 



· Váš list číslo l zo dňa: 

M/ 1648/201 5 

Mestský úrad Prešov 
. ". 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24, 080 O l Prešov 

Naše číslo: 

8 /2662/201 5 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

Vybavuje / linka 

Ing.arch .Ligus, kl.2 11 

Prešov: 

17.3.201 5 

VEC: Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. 
Prešov, Jánošíkova ul. 104 -stanovisko 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Prešove, 
vykonávajúce funkciu mesta Prešov ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16, 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) 
zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta Prešov č. 
5/2013 v znení VZN mesta Prešov č . 11/2013, dáva k predloženej žiadosti toto 
stanovisko: 

dotknuté časti pozemkov parc . č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. Prešov sú 
súčasťou oploteného pozemku rodinného domu na Jánošíkovej ul. č . 104. Z hl'adiska 
územného plánu sa nachádzajú na ploche určenej na bývanie v rodinných domoch. 
Na ich ploche nie je umiestnená ani plánovaná žiadna verejnoprospešná stavba 

na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči odpredaju časti pozemkov 
parc.č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. Prešov, ktoré sú súčasťou oploteného 
pozemku rodinného domu na Jánošíkovej ul. č. 104. 

S pozdravom 

MESTO PR.EŠOW 
M_est~ký úrad v Prešove 

DOB OR UZH!H~O PWOHHJA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
CJBO 01 Prešov !?.ci 

L 
l 

Ing. afch. Kristína Hakučová 
pov,krená riadením odboru 

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

... : . . . : ·. . . . . . . . . . 
. . . 

. . . . . 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 29/33 

P. č. 21 (Lichvarová) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenaJmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby bezplatných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č . 

KNC 9418/582, ostatná plocha o výmere cca 252m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na dobu 20 rokov pre: 
- ESTELLE, s.r.o., Na križovatkách 1621135, 821 04 Bratislava, IČO: 36710971 v podiele 2/3, 
-Ing. arch. Milan Rešovský, Lesná 40, 080 Ol Prešov v podiele 113. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia majú zámer na vlastné náklady vybudovať parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť nielen pre 
polyfunkčný areál Astória na Mukačevskej ulici, ktorý v súčasnosti realizujú, ale aj pre širokú 
verejnosť . 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 28. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 2. 10. 2014: 
VMČ č. l nesúhlasil s návrhom na odpredaj pozemku, ale odporučil žiadateľovi zmeniť žiadosť 
z odpredaja na prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na 20 - 30 rokov za cenu l €, s čím bude 
VMČ č. l súhlasiť. 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu výstavby 
bezplatných parkovacích miest pre verejnosť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č . 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l ,OO €/rok za celý predmet nájmu. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 14. 4. 2014 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 28. 4. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu výstavby bezplatných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č. KNC 941 81582, ostatná 
plocha o výmere cca 252m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Mukačevská, na dobu 20 rokov pre: 
- ESTELLE, s.r.o., Na križovatkách 1621135, 821 04 Bratislava, IČO: 36710971 v podiele 213, 
-Ing. arch. Milan Rešovský, Lesná 40, 080 Ol Prešov v podiele 113, 
- za cenu l ,OO €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti 

a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



ING.ARCH.MILAN REŠOVSKÝ 

Prflohy: 

Evi den čn é čís l o došlej pošty: 

VEC: ŽIADOSŤ O ODKÚPENIE POZEMKU 

architektonický ateliér 
051-

MESTSKÝ ÚRAD PREŠOV 
SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ 
ODDELENIE MESTSKÉHO MAJETKU 
080 01 PREŠOV 

ŽIADAM O ODKÚPENIE ČASTI POZEMKU 9418/582 , VÝMERA 252,00 m2 

PODĽA PRILOŽENEJ SITUÁCIE l GP, KTORÝ BUDE VYUŽITÝ NA VYTVORENIE 

20 PARKOVACÍCH MIEST PRE AREÁL ASTÓRIA MUKAČEVSKÁ ULICA PREŠOV. 

PROJEKT AREÁL ASTÓRIA MÁ DIMENZOVANÉ PARKOVACIE MIESTA PODĽA 

STN 73 61101Z1, NAPRIEK TOMU UVAŽUJEME O ROZŠ{RENÍ PARKOVACÍCH MIEST 

PRE NÁVŠTEVNÍKOV, ABY NEMUSELI PARKOVAŤ POZDLŽ MUKAČEVSKEJ ULICE. 

NA TOMTO POZEMKU SÚ UMIESTNENÉ INŽINIERSKE SIETE 

- VN 2 x 22 kV 
- 6xDPMP 
- kanalizácia DN 1200 
- kanalizácia DN 1000 
- vodovod 

PRETO POZÉMOK NAVRHUJEME VYUŽIT AKO PARKOVACIU PLOCHU SO ZÁMKOVOU 

DLAŽBOU, KTORÁ SA DÁ V PRÍPADE PORUCHY ROZOBRAŤ: 

V SÚČASNOSTI NA POZEMKOCH 94181583, 9418/596, 94181597 REALIZUJEMf. . . 
• • • • -..l " r.,. o;..: •. 

, , .... , • • l . ' -.. rt. •• 
STAVBU" AREAL ASTORIA- MUKACEVSKA ULICA " ~: ~0~:- o'' "'' '~ s~:· ·•ot-··. 

!Nitil!lt!l/ !llf ~lt::/1:# V4fCi ef. , . ,· "'J' íiili\ "'ii'7J 
;1/fiV~ tf~ tK/ r- tJfľ~;f ,fl;'í'l7'1 ;(:IL/Ďtk~J~; il. A~ ff'/ . 
IV/f ľ~71/!f(}Of[; ~té3/7;t#--4(/f 2tJ IF~ \ '--r' 'hj/fPdl~~~lt/·1 ·' 
~ 1é J>JJtKeL t . . . 
- / l ...,.- ,..vvr V - • , ' 

14.4. 2014. . .... . .. _ ... Ing. Arch. IVIIfan Rešovský r· fJ't) 
"" ESTELLE,s.r.o. 

ftJZe/!tl( ir,fM!Yc- ocygítl;( ŕ fM/t%C 
/N@·If!eUf· 1-!!t-+t./ frErtJvfq 1;3 
~~1c-v.o. 2/3. 
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Anna Lichvárová 25.06.2015 12:59 

Legenda 

N parcely C 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
Q?vyznamné ulice a námestia 
M ulice a cesty 
:': iné komunikácie a chodníky 

Mierka 1:1ooo 

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) 



Váš list číslo l zo dňa : 

M/ 12475/20 14 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Naše číslo : 

B/2371/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

Vybavuje / linka Prešov: 

Ing.arch.Ligus, kl.211 28.4.2015 

VEC: Odpredaj časti pozemku parc.č. KNC 9418/582 k.ú. Prešov, 
Mukačevská ul. -stanovisko 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Prešove, 
vykonávajúce funkciu mesta Prešov ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16, 
ods. 2 zákona č . 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) 
zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta Prešov č. 
5/2013 v znení VZN mesta Prešov č . 11/2013, dáva k predloženej žiadosti toto 
stanovisko: 

dotknutá časť pozemku parc . č . KNC 9418/582 k.ú. Prešov sa nachádza vedl'a 
novostavby Areálu Astória na Mukačevskej ulici. Z hl'adiska územného plánu sa 
nachádza na ploche určenej na polyfunkčnú výstavbu bývania a občianskej 
vybavenosti. Na predmetnej ploche nie je plánovaná žiadna verejnoprospešná 
stavba, nachádzajú sa na nej ale vedenia podzemných inžinierskych sietí vrátane 
elektrických rozvodov Dopravného podniku mesta Prešov 

na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme s odpredajom časti uvedeného 
pozemku, ale nemáme námietky voči dlhodobému prenájmu časti pozemku parc.č . 
KNC 9418/582 k.ú. Prešov na Mukačevskej ulici na výstavbu parkovacích miest pre 
polyfunkčný Areál Astória v šírke maximálne 6,0 m od okraja existujúcej spevnenej 
plochy, vybudovanej v rámci výstavby Areálu Astória . 

S pozdravom 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZ.EMNÉHO PLÁIIOVAHIA A STAVEBKÉHO Ú~,;-

t-4 - -
Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca odboru 
územného plánovania a stavebného úradu 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 l Tel. +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail : mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 30133 

P. č. 22 (Ing. Benčíková) 

A/Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenaJmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na II . NP v objekte hotela Senátor so sú p. č. 2904 na Hlavnej 
ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 5 rokov za účelom vytvorenia štúdiovej divadelnej 
sály, zázemia a spoločných priestorov pre Prešovské národné divadlo, o. z. , Fučíkova 456514, 
080 Ol Prešov, IČO: 42419395 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom (5 rokov) nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 
hotela Senátor na Ul. Hlavnej č. 67 v Prešove s cieľom vybudovať kultúrny stánok za účelom podpory 
miestnej kultúry pre obyvateľov mesta Prešov. Do úpravy priestorov má zámer investovať finančné 
prostriedky vo výške 15 000 € za celú dobu nájmu. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4: 
ll zo dňa 4. 5. 2015- Požaduje stanovisko Odboru správy majetku mesta, aký je zámer so spomínanou 
budovou. Žiadateľ nech doloží stanovisko v čom spočíva investícia a či je to možné z hľadiska 
Pamiatkového ústavu. 
21 zo dňa 1.6.2015 - VMČ súhlasí s prenajatím priestorov PND, ak mesto Prešov v správcovstve 
PREŠOV REAL s.r.o. neplánuje v blízkej dobe využiť tieto priestory na vlastné reprezentačné účely. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 18. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa ll. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM 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 kultúrneho života 
v meste Prešov. 
K obsadeniu nebytových priestorov v predmetnom objekte uvádzame, že sú toho času čiastočne 

prenajaté, a to takto nebytové priestory v suteréne a prízemí - Chyža u Kľúčika a nebytové priestory na 
poschodí v zadnej časti objektu - Kaderníctvo u Aničky. Ostatné nebytové priestory sú toho času 
neobsadené. Vzhľadom na situovanie objektu a jeho predchádzajúce využitie (hotel, primátorský 
apartmán, reštauračné účely), OSMM navrhuje aj jeho budúce využite na reprezentačné účely mesta 
Prešov s možnosťou ubytovania a ďalších služieb podľa architektonického návrhu hlavného architekta 
mesta. Predmetné nebytové priestory boli dlhodobo vyhlasované v obchodnej verejnej súťaži na 
prenájom voľných nebytových priestorov, avšak za stanovených podmienok nebol o prenájom týchto 
priestorov záujem (okrem Čokoládovne). Je potrebné podotknúť, že v prípade neobsadenia nebytových 
priestorov náklady na energie a údržbu znáša Mesto Prešov ako vlastník a neobsadený objekt sa 
znehodnocuje podstatne skôr, ako plne využívaný. 
OSMM eviduje aj žiadosť iného žiadateľa zo dňa 25.5.2015 (Tanečné štúdio FRIMart Prešov) na 
predmetné nebytové priestory, ktorá je prílohou predložená pod por. č .23 . 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/m2/rok. 

F- MsÚISP-01/12/1 



Návrh 8 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Navrhovaná cena správcom spoločnosťou PREŠOV REAL, s.r.o.: 8,30 €/m2/rok. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť s prílohou zo dňa 14. 4. 2015 
Vizualizácia 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 18. 5. 2015 
Stanovisko OÚP aU zo dňa ll . 6. 2015 
Stanovisko KPÚ Prešov zo dňa 19. 6. 2015 

Návrh na uznesenie: 

Vydanie: 

Strana 
31/33 

Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory 
kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na 
Il NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 5 
rokov pre Prešovské národné divadlo, o. z. , Fučíkova 456514, 080 Ol Prešov, IČO: 42419395 
- s podmienkou úpravy nebytových priestorov len s odnímateľnými zariadeniami a zároveň . nevyhnutné 
zásahy do nebytových priestorov stavebného charakteru bude možné vykonať len po predchádzajúcom 
súhlase príslušných organizačných útvarov MsÚ v Prešove bez nároku na refundáciu nákladov spojených 
s úpravou nebytových priestorov, 
-za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01/1211 



Prešovské národné divadlo,o.z 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 26 
080 Ol Prešov 

Vec : Žiadosť o prenájom mestských priestorov ako prípad hodný osobitného zretel'a. 

Týmto Vás žiadame o prenájom časti priestorov plochy miestností ll. nadzem. podlažia NP 
Hlavná 67 (SENÁTOR) za účelom divadelnej sály Prešovského národného divadla po dobu 5 rokov za l 

EUR/ m2/ rok. 

V spomínanom priestore sme pripravení preinvestovať približne 15.000 eur z vlastných 
zdrojov na vytvorenie štúdiovej divadelnej sály, zázemia a spoločných priestorov. Tento projekt 
umožní vytváranie platformy pre mladých profesionálnych tvorcov z východného Slovenska, 
podporuje návrat mladých ľudí po skončení VŠ do mesta Prešov. My, ako zakladateľky divadla, sme sa 
taktiež rozhodli vrátiť po štúdiu s profesnými skúsenosťami do Prešova a svojou tvorbou podporiť 
miestnu kultúru. Ako tvorcovia Prešovského národného divadla pravidelne spolupracujeme s 
mediálne známymi hercami (Gabriela Marcinková, Peter Brajerčík, Tomáš Mischura, ... ) 
a zameriavame sa na aktuálne témy, čo vzbudilo záujem Prešovčanov o predstavenia hráva né 
v prenájme MS DAD. Záujem divákov nás inšpiroval nájsť v meste priestor, ktorý by sa za podpory 
mesta (v podobe zníženého prenájmu priestorov) mohol stať medzinárodne uznávaným kultúrnym 
unikátom. 

K žiadosti prikladáme Žiadosť o zmenu sídla, potvrdzujúcu sídlo o.z. v Prešove. 
Prílohou k žiadosti sú aj ilustračné materiály s bližšími informáciami o PND. 

V Prešove 13.04.2015 . ~ - fl' .l.ÔP.ÍI>-RKU0Ql)'vA~ . . 
Mgr.art Michaela ZaktltänsKa VL;1~ ~ ~ \ 
Štatutárny zástupca . (~> ~ ~ 

. @ o 
' ~ ,... 

M J '1· R' .~ ~ - O gr.art u Ja azuso..,/ ,~ 

Umelecký šéf * 

Prešovské n<írodné divadlo, fučíkova 4565/4, 08001 Prešov, Slovensk<í republika 

re gistr<.~c~ ;.l : VVS/:1··900/90·440 /8 zo ch1~1: 8.1.1.2014! IČO: 42.410395, 1({.. DPH: n0p!Jtu1, ČSOB, í.L). pobočka PtQ ŠCV; é. účtu: 
402119T/2! /!SOO 



" V Prešove rastie silný hráč. Témy, spracovanie, filozofia ... V 
rámci SR unikát. Nech rastie." 

Milo Jurání,dívadelný kritík 

Národné divadlo 
v Prešove 

.--"' 

, 
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Kto sme 

Júlia Rázusová (VŠMU) 
Režíruje v profesionálnych divadlách na Slovensku, zastupuje najmladšiu režisérsku generáciu. Jej réžie získali ocenenia na 

medzinárodných festivaloch (Nancy, Praha, Moskva, Petrohrad). Venuje sa aj rozhlasovej réžii (napr. posledne projekt Mimi a Líza 
pre R1VS) 

Michaela Zakuťanská (VŠMU) 
Je najhranejšou mladou slovenskou dramatičkou. Jej hry vyšli v prekladoch v Rusku, či Maďarsku. Pripravuje dramatizácie pre 

slovenské divadlá, píše rozhlasové hry, či televízne scenáre. V súčasnosti pôsobí ako dramaturgička Divadla Alexandra Duchnoviča 
v Prešove. 
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Prešovské Národné, úspechy: 
• Festival Nová dráma (10 najlepších inscenácií) 

• Nominácia na Divadelné Dosky (Objav sezóny 
2013/2014) 

• Kremnické Gagy - Cena Stana Radiča do Prešova! 

• Festival Dotyky a spojenia (To najlepšie zo sezóny 
2013/2014) 
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PARAVÁNY- tvoriace stenu, drevená 
konštrukcia so vzorovaný papierom PND 

9x modul š= l m v=2, 7m 
l x vstupný modul Š=1,2m 

~ -·-·-

STOJANY NA KOSTÝMY 

PRIPRAVNt STOLY 
3ks stolov, 3Ks stoličky, . 

3ks zrkadlo 

ODDYCHOVÁ ZÓNA 
l x gouc, l x stôl. 

2x sto lič ka · 

BAR- 4ks boxy na kolieskach 
' l 200x600x900 

potiahnuté obrusom 

HLAVNÝ VSTUP 

STOJATt ZRKADLO 
priestor na prípravu · 

herca ' 

7x STAND BY Stolíky s barovými 
1 sto ličkami 

PARAVÁNY - tvoriace stenu, drevená 
1 konštrukcia s dif(J:?:nym poťahom 

3x STANDBY Stolíky s barovými 
sto l ičkami 

i PARAVÁNY - v okolí javiska, drevená 

1 konštrukcia s poťahom čierneho zamatu 
l 9x modul š=l m v=2.7m 
l x vstupný mod ul š=l,2m 

: JAVISKO- 1 Ok s praktikáble l x 2m, l ks 
l x l m, výška 20cm 

4x modul š= l m v:;::.2,7m 
l x vstupný modul Š=1,2m 

1 HĽADISKO- max.99 miest. zadné rady 
· Ldvihmne na praktikábloch v1ďschéma 

~ 
1m Im tm lm 

i 
l 

a 

PÔDORYS 

SALÓNIK 
2x gauč, 2x stôl, 

4x stolička 

MIESTO OSVETLOVAéA 

PARAVÁNY -pri oknách, drevená 
ko nštrukcia s poťahom čierneho zamatu 

?x modul š= l m v=2.7m 

.J 
http:l/www.ikea.com l<;k/~k/rafllloo/nrndurr~/<;lí9901f.4" 17f. 

~ 

! max 120cm ~ l 

http://www.asko-nabytok.sk/1007080.o-jeda lemka-stolicka-r-dc825 19€ 
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Váš list: Naša značka: 

M/6132/2015 2102015 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
18.05.2015 

n• 
Vec: Stanovisko k prenájmu nebytových priestorov 

; . .~ • r 

Prešovské národné divadlo, o.z , so sídlom na Fučíkovej 4565/4, 080 Ol Prešov 
. - žiadost' o prenájom nebytových priestorov. 

::· 1 ' · ;:. ,. Uvedená . organizácia, zastúpená štatutárnym zástupcom Mgr. art. Michaelou 
. . j ·'?ak:ut'ahskou a umeleckým šéfor11 Mgr. Art. Júliou Rázusovou, žiada o prenájom ako 
~.~, · .prípad ·hodný osobitného zretel'a, a to nebytových priestorov na Hlavnej 67 (hotel 

· ·Senátor) v Prešo~e ná II. nadzemnom podlaží o výmere 332,17 m2
, na dobu 5 rokov za 

cenu l €/m2/rok. 
'' :' · Účelom nájmu je vytvorenie štúdiovej divadelnej sály, zázemia a spoločných 
' prÍestor,ov, do ktorých chcú preinvestovat' približne 15000 € z vlastných zdrojov. 

r s 'právca nerriá námietky voči udeleniu súhlasu na prenájom na obdobie 5 rokov, 
"'- ,: odporúča ' však cenu ·prenájmu 8,30 €1m2/rok, z dôvodu pokrytia nákladov . na údržbu 

predmetriého nebytového priestoru. 
· za· énergie . a služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru sú odhadované náklady vo 

výške cca 350 € bez DPH mesačne. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ : 2020521393 
IČ Df'H: Sk2020521393 

.--. -·-:;-··- .. ·--··.··-·-·-· .. --.. i 

l oe ť"t::'O\' '"'E" ·"! ~ 1 ~-- r~\.:~\,;o: ~~ \'\ ... ,~.~ ... , .,:,.r.o. l 
. SiovGf'l!:;kc. 40 J 
§ 080 cr1 Fref:ov ., . 
1.-·-----·-·-------

Mgr. Peter Bo~Vť'f 

konateľ 

Ing. Jaroslav .tm:w!:*l 
konateľ 

Bankové spojenie: " 
UniCreditBank Slovakia a.s ., č. ú.: 1019764005/1111 



.: . URAD V F'REf·v' 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24 
, pt<'; ovans ·· .. ]ho ú ?.dl! 
nné, o plár . -, .· ' .. • )anizmu 

Jarkové · · 
•. '10 01 Pr•. ::, 
.. . : 

080 01 Prešov 

fJiestský L:rad Piešov 
Ocibor s1 "2 ~ 'T•ejeik r:"' ~·c.. 
majetKo·;c- ;:-, ·& rne oad<:: ,. 
,tarkova 24 
r)On('l"" -.,... --

Váš list čislo l zo dňa 

M/6132/20 1511 ng. Ben číkov á/ 
é .z.97942/2015 

Vec 

Naše čís lo 

B/8938/2015 
ev . č . 1 02931/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

11 .06.2015 

Prenájom nebytových priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN-C 54/1 k. 
ú. Prešov za účelom zriadenia prevádzky Prešovského národného divadla, žiadatel'ovi Prešovskému 
národnému divadlu, o.z., Fučíkova 4 v Prešove. 
- 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/ 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 objekt 
Hlavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 54/1 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianskej vybaveností na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Navrhovaná 
zmena funkčného využitia II.NP pre funkciu kultúry- zriadenia prevádzky Prešovského národného divadla jg 
v súlade s regulatívom RL C.1 a) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Uzemného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

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 
o d p o r ú č a prenajať nebytové priestory v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. 
KN--C 54/1 k. ú Prešov za účelom zriadenia prevádzky Prešovského národného divadla žiadatel'ovi 
Prešovskému národnému divadlu, o.z., Fučíkova 4 v Prešove. 

S pozdravom M1ES C P EŠO 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZE NtHD PWOVANIA STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 r ŠOV ~ 

/1.-'J--
Ing. arch. Mária utková 
vedúca Odbor 
územného p~ ovania a stavebného úradu, 
hlavný a/ itekt mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel. : +421(51)31001111 Fax. : +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pjesov.sk l www.presov.sk 



Číslo: 
Vybavuje: 
V Prešove 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hlavná 115, 080 Ol Prešov 

KPUP0-2015111676-2/41604Nin 
Ing. arch. Viničenková, tel.: 051-24 52 826 
19.06.2015 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa§ ll ods. l a 2 písm. d) zákona číslo 49/2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový 
zákón") ako vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán 
na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a 
podľa § 46 zákona číslo 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie: 

Krajský pamiatkový úrad Prešov (d'alej aj "KPÚ Prešov" alebo "tunajší úrad") podl'a 
ustanovenia § 32 ods. 4 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 2 pamiatkového zákona 
po preskúmaní žiadosti Prešovského národného divadla, o.z., Fučíkova 4565/4, 080 Ol 
Prešov splnomocneného vlastníkom (Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov) zo dňa 21. 05. 
_201_5 9 vydani~ rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Dom 
meštiansky, Hlavná 67 v Prešove (LV č. 6492, súp. č. 2904, parc. KN-C č. 54/1 k. ú. 
Prešov), ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej aj "NKP"), zapísanou v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu (d'alej aj "ÚZPF") v registri nehnutel'ných NKP pod 
číslom 3236/1 a nachádzajúcou sa v Pamiatkovej rezervácii Prešov, zapísanej v ÚZPF 
v registri pamiatkových rezervácií pod č. 7, rozhodol, že 

zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky- Dom meštiansky, Hlavná 67 v Prešove 
(súp. č. 2922, parc. KN-C č. 28/1 k. ú. Prešov) v rozsahu: 

Obnova priestorov l. NP - sála, kuchyňa, sklad, recepcia pri salóniku, salónik III., 
sociálne zázemie a spoločné priestory vrátane chodby, schodiska a toaliet. 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný. 

Z dôvodu zachovania pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky Krajský 
pamiatkový úrad Prešov stanovuje pre realizáciu odsúhlaseného zámeru obnovy národnej 
kultúrnej pamiatky nasledujúce podmienky: 

A. Stavebná obnova: 

Prípravná a projektová dokumentácia: 

a) Stavebnú obnovu možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
pripravovať bez nutnosti spracovania pamiatkového výskumu akéhokoľvek druhu. 

Telefón 
+421-5112452812 

Fax 
+ 421 - 51 12452855 

Email 
podatelna. po@ pamiatky .go v .sk 
www.pamiatky.sk 

Bankové spojenie IČO 
Štátna pokladnica 31755194 
SK65 8180 0000 0070 0006 8998 
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b) Ak v priebehu obnovy dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu v stavbe, dodávateľ 
prác· je povinný až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov 
zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový 
úrad Prešov rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní 
od oznámenia nálezu. 

c) Zámer stavebnej obnovy možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 
zákonom pripravovať bez nutnosti spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie. 

Podmienky pre prípravu a vykonávanie obnovy: 

d) Úpravy spojené s prevádzkovaním činnosti Prešovského národného divadla, o.z. reali
zovať bez zásahov do historických murív a stropov. 

e) Po ukončení činnosti priestory vrátiť do pôvodného stavu. 

B. Začiatok a predpokladaný koniec stavebných prác stavebník ohlási Krajskému 
pamiatkovému úradu Prešov. 

C. Na akýkol'vek nový zámer stavebnej obnovy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je 
vlastník povinný vopred si vyžiadat' rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere. 

Štátny pamiatkový dohl'ad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ 
Prešov. 

Druh, rozsah a podmienky vykonávania predmetnej úpravy v schválenom rozsahu 
môžu byt' spresnené alebo určené zástupcom KPÚ Prešov priamo počas stavebných 
prác. 

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch 
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný 
úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo 
iné opatrenia orgánov štátnej správy a iných účastníkov konania požadované podl'a 
osobitných predpisov. 

Odôvodnenie: 

Tunajší úrad preskúmal žiadosť podanú Prešovským národným divadlom, o.z., Fučíkova 
4565/4, 080 Ol Prešov splnomocneným vlastníkom (Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov) 
zo dňa 21. 05. 2015 o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky
Dom meštiansky, Hlavná 67 v Prešove (L V č. 6492, súp. č. 2904, parc. KN-C č. 54/i k. ú. 
Prešov). 

Predmetom žiadosti je obnova priestorov l. NP - sála, kuchyňa, sklad, recepcia pri 
salóniku, salónik III., sociálne zázemie a spoločné priestory vrátane chodby, schodiska 
a toaliet, ktoré budú upravené pre potreby občianskeho združenia. V priestoroch nebudú 
realizované stavebné úpravy a po skončení činnosti budú uvedené do pôvodného stavu. 

KPÚ Prešov preskúmal predpísané náležitosti konania a doložené podklady. Realizácia 
predmetného zámeru neohrozí ani nepoškodí pamiatkové hodnoty predmetného objektu preto 
je tento zámer prípustný. 
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Podľa.§ 32 odsek 2 pamiatkového zákona pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej 
pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia 
o zámere obnovy. V zmysle § 32 odsek 4 pamiatkového zákona v rozhodnutí o zámere 
obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska 
záujmov chránených týmto zákonom prípustný, a určí podmienky, za ktorých možno 
predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka 
neohrozila, nepoškodila alebo nezničila, najmä či tento zámer obnovy možno pripravovať iba 
na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie. 

Vzhl'adom na vyššie uvedené rozhodol KPÚ Prešov tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 
080 O l Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 

Ing. Eva Semanová 
riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 

Rozhodnutie sa doručí: 

l. Prešovské národné divadlo, o. z., Fučíkova 4565/4, 080 Ol Prešov 
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

Krajský pamiatkový úrad Prešov- pre spis 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 32133 

P. č. 23 (Ing. Benčíková) 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 332,17 m2

, 

nachádzajúcich sa na II. NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov za účelom poskytovania tanečno-pohybových aktivít pre širokú 
verejnosť od detí až po seniorov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov, Prostejovská 87, 080 Ol 
Prešov, IČO: 42420717. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o nájom (3 roky) nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte hotela Senátor 
na Ul. Hlavnej č . 67 v Prešove za účelom zriadenia miestnosti pre poskytovania tanečno-pohybových 
aktivít pre širokú verejnosť od detí až po seniorov. 

Cl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 23. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa ll. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM predkladá zámer 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 podpory kultúrneho života v meste 
Prešov. 
Pri navrhovanom účele užívania je potrebné zvážiť aj dynamické zaťaženie predmetnej budovy v zmysle 
stanoviska oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa ll. 6. 2015 , preto schválenie 
majetkového prevodu navrhujeme podmieniť statickým posudkom. 
OSMM eviduje aj žiadosť iného žiadateľa zo dňa 14.4.2015 (Prešovské národne divadlo, o. z.) na 
predmetné nebytové priestory, ktorá bude predložená pod por. č. 22. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom : 9 €1m2/rok. 

Hl Prílohy: 
Prihláška do obchodnej verejnej súťaže 
Žiadosť o zmenu zo dňa 8. 6. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 23. 6. 2015 
Stanovisko OÚPaU zo dňa ll . 6. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory 
kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na 
Il NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 
rokov pre Tanečné štúdio FR/Mart Prešov, Prostejovská 87, 080 Ol Prešov, IČO: 42420717 

- za podmienky kladného záveru statického posudku zat'aženia klenieb - stropu nad l NP ďalším 
úžitkovým dynamickým zaťažením fYzických aktivít tanečných skupín vypracovaného žiadateľom na 
vlastné náklady, 

- za cenu 9 €1m2 /ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

F- MsÚISP-01112/1 
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MESTO PREŠOV ( M~ 1 ?rl it; 
Mestský úr.ad v Prešove: HlaVná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

14. MÄJ Z015 

5. JÚH 2015 . 
~i esb ~ \.· úrad v hc: o . P 

o ddt •t .. ie mcH:,;;..~; ,._\ r é,j~ ~~i. 

J·d ·'• _4 
080 01 PrešO\: 

Mestský úrad v Prešove 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

PRlliLÁŠKA PRlliLÁŠKA 
_,&_om nebvtovÝch r do obchodnej verejnej sút~aže na prenájom nebvtových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

l. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ... ................. ... ..... ....... .. ...... ... ... ... ...... .. .. .. ......... ... .... ........ ..... ... . 
Trvalé bydlisko žiadatel'a: .......... .... ..... ..... ............. .... .. ................ .. ... .... ..... ... ... .... ......... .... ..... . 

Podnikateľský subjekt: 
.. Meno a priezvisko žiadateľa: .. ... ... .. .. .... .... ..... .. .. ... ..... .... ........ .. .. ............ IČO: ...... ..... ...... ... . . 

. Obchodné meno: ................................................ .... .... .. ... ...... ..... ............ ... ... ....... ... ....... ...... .. . 
. Miesto podnikania: _", ... , .. .. .............................. .. ..... ........ .... .. ... .......... .... .............................. .. .. . 

• llJl(..>.,),'-j,· •••••••••••• Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ....................... ...... ............. ..... .. .... ........ .... .. 
..... ....... ········ ........... ........ .. ... .. ............. ....... ... .... ..... .............. .. ..... .. ... .. .... ...................... .. ... .. ...................... .. ......... . 

---. 

2. Právnická osoba r t ~ ·'fR_: \ ~ 
Obchodné meno: .1i1Z~-~-t . .'S .. ~.<: .. ~.9. ..... .. .. J~~Y: ....... ~~S.s-~ ....... IčojJ..l:\1.0±.1.1-
Sídlo~ .... .ľr:~~~\?.~.'!: .. : ... · ~ - ~;._I·--E- -~;Js._~l\:1-- ; ·--·· .. ;;~~fi · '~~:--t. .. r{t: .. ofä . i:ii ·· ·r.;·\ ~r/ 

. Korespondencna a~resa ..... tlVv. ... ..... 0 ...... ~.L .. ,~t .... f: .t ... .f:.:..:: ··---- d--- · ~ ·~c:;r-,. .... . + .................. J. 
. Osoba oprávnená konat' v mene subjektu: ...... !1CAX': .... 1>~~~ .. ':\~ .... 5.!-':'.~ .~Y.: ..... : .... :t .. .. ..... ... r v 

St Ucvna' charakteristika subiektu a . h č' t'·(j ('J>r ICLIA b..__ -1-• .\V<• ~ li'V"L{.l\.f\Yw~ V"• ob\.G->)1 . k. _ r . J . )e ~o m~os L .. . ~,, .... v. .;, .. >. ...... ........ ~-,. ... .. .. ~ . , ......... ; ........ 
11
i , , .. 

· v<- ~v~~~~:-r·~~ľti~--~k~~~~r1~~t~p~~:fj;-~J,::ri.">6.1~::.7.~ .. 1f.t.·~.\~~~- -~\ .. ~.Lh.v.l.·· ··· - ~1 ~ 
3. Požadované ,nebytové priestory: 

--~~~:~~ -~~+rr;.~~~~·.t.~~-~~~7.f.. -~ h.9.i~. i ... .... .......... ... ............. .. ............ .. ............. -~ ......... . 
-požadovaná plocha v m2

: ..... ~?:J .a.S.(. ~'S, ... i0;..~ . .. .. t ....... .. ... .. .............. T ............. .............. ., ............. .. 
-účel využitia NP: .. 'iM.0.~Y-:.~. :~.pi't.~.'f .. P.~.v..·{.~'i.fi.l(.,-lj· fi:Y~ . 'i,~e;..,_ _?-t/. . V.:-<~~:ť<Jl.~f.;~-d_. ~-t,ll~t;J.:Lf?s~~~tl;:,v.:>v 
- Vamhi nav~hdovbaná.~rj·š~a ná~u r!f1m

2
/rok: ........... q ...... t-.Y .~ .................................................. .. 

. ~ ~avr ovana ? a naJmU. •:" · .. ~· .... : .. ·:7; .... 0i .iš ... i ....... ~ --··.:J ·--:~--;: .. r· .... -~ ... ... ... .. ~;·;r ...... .. ~ .. 
kontakt /telefon, fax, mobil, e ma1l/ .... 0 .... ....... :i ..... r-A .. , .. .. fV.:l. .. L ... S.Us.~u@.:q ... .. ....... LQL .. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochr11ne osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
podpisom tej~o žiadosti udcl'ujem svoj súhlas .Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v ~Jjto 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 poru~enia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

Čestne prehlasujem, že nemám k dndnému dňu žiap ne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účast'ou mesta,(dane, poplatky, nájomné) a nenaC;hádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii. 

Dátum: .. 'S!i.: .S: ... ~:-:_1) 

Prílohy: 
osvedčená kópia živnostenského listu, resp. 'i'pisu z Obchodného registra nie staršia ako tri 

mesiace 
- občianske združenia~ kluby~ nadácie a iné neziskové subjekty dokladujú o~vedčená registráciu 
svojho združenia (klubu, nadácie) 

F- MsÚ/SP-52/9/2 
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Tanečné štúdio FRIMart Prešov, Prostejovská 87,080 07 Prešov, IČO: 42420717 

MiSTO rRESO\' Mestský úrad v Prešove 2 

Číslo spisu: Regislr. zna čka : 

Zr.ak a lehola 

Mestský úrad v Prešove 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 Došlo: _ 8 -GG- 2015 uloženia: 

080 01 Prešov 
Prnony: 

i ,,--- l 
Evidenčné číslo došlej pošty: 

Žiadosť o zmenu v prihláške do obchodnej verejnej sút'aže na prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve mesta Prešov. 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov žiada o zmenu v prihláške do obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola podaná v máji 
2015. V prihláške došlo k zámene poschodia nebytových priestorov /NP/, v ktorej sme 
žiadali omylom o Ili. poschodie NP na Hlavnej 67. Žiadame preto o zmenu v prihláške na 
ll. poschodie NP na Hlavnej 67. Svoju žiadosť odôvodňujeme tým, že pri prehliadke 
nebytových priestorov nám bolo ponúknuté ll. poschodie NP na Hlavnej 67 ako vol'né 
nebytové priestory. 

Právnická osoba 
Obchodné meno: Tanečné štúdio FRIMart Prešov 
IČO: 42420717 . 
Sídlo: Prostejovská 87, 080 07 Prešov 
Korešpondenčná adresa: Mgr. Lucia Šidelskä, Prostejovská 87, 080 07 Prešov 
Osoba oprávnená konať v méne subjektu: Mgr. Dušan Frimer 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: Občianske združenie orientované na 
oblasť rekreačno - pohybovej kultúry, tanečného športu, záujmového vzdelávania a kultúry. 
Najmä v oblasti spoločenských tancov. 

Požadované nebytové priestory: 
adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: Hlavná 67, ll. NP 
požadovaná plocha v m2: 315, .3 
účel využitia NP: tanečno:-pohybové aktivity pre širokú verejnosť, od detí až po seniorov 
Vami navrhovaná výška nájmu za m2/rok: 9 EUR 
navrhovaná doba nájmu: 3 roky 
kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: Mgr. Dušan Frimer - 0907 392 886, 
frimer.dusan @gmail.com 

V Prešove 
Dňa 08. 06. 2015 
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•.. ~· - . M/8698/2015/lng.Benčíková/ 
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Vec 

-...:..:.:;:::~·r::.:~-:::. : ::-
.. _ ; __ :.... ~~-...:.. _;_~ ___ :..._ ___ _ 

Naše číslo 

B/8936/2015 
ev. č . 1 02928/2015 

' ... ' 

'h · ·· · Mestský úrad Prešov 
_ Odbor správy majetku mesta 
·majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

lng.arch.Jacóvá 
'f'!f 051 /3100273 

Prešov 

.... ~· ~,. 

11 .06.2015 

, . ::::···;:-,·o- :·: ~ :r 18 !;;, .Prenájom nebytových priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN-C 54/1 k. 
~: : .• ,. ú: Prešov žiadatel'ovi Tanečnému štúdiu FRIMart Prešov, Prostejovská 87 v Prešove za účelom ich 

. , , • : využitia pre_ tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť od detí až po seniorov 
- s t a n o v i s k o k zámeru 

Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbani?mu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
.predpisov o úz~m11om plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k predmetnej žiadosti 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 objekt 

•- Hlavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 54/1 k~ ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
.. ,.. občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov . 

. . _ _ 2/ V súčasnosti II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Navrhovaná 
zmena funkčného využitia II.NP pre funkciu služieb- tanečného štúdia je v súlade s regulatívom RL C.1 a) 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

cc·.-.:::-::: , :- '7'--:·:- :-.-:-:- -:,- .. :U-Mesto -F?rešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie· územného plánovania a 
urbanizmu v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v zneni neskorších predpisov po prehodnotení zámeru 
a zhodnotenia možného zaťaženia stropu - klenieb v I.NP pamiatkového objektu úžitkovým dynamickým 
zaťažením v dôsledku fyzických aktivít tanečných skupín ne od por ú č am e prenajať nebytové priestory 
v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN--C 54/1 k. ú Prešov žiadatel'ovi Tanečnému 
štúdiu FRIMart Prešov, Prostejovská 87 v Prešove, za účelom ich využitia pre tanečno-pohybové aktivity 
pre širokú verejnosť od detí až po seniorov. 

Prípadné odsúhlasenie prenájmu II.NP objektu Hlavná 67 v Prešove pre túto funkciu je možné len na 
základe kladných záverov spracovaného statického posúdku zaťaženia klenieb -stropu nad I.NP ďalším 
úžitkovým dynamickým zaťažením fyzických aktivít tanečných skupín. 

S pozdravom 
Ylt.Al!' 'Im' ".. l?J'II 11 lV hTTh\ V.. T 
l\'fJlt J.Ľu~ ',t; xr . . lCn.:.y \til!f 'Vi 

Mestsf<ý úrad v Preš.~v~ 
ODGOR ÚZHllHÉIIO PLÁ~O~Afl!A t1 STAVEOIJEIIO U RADU 

080 /1 Prešov E§ 

ť.-i < lé3 
Ing. arch. Mária Outková 
vedúca Odboru 7 
územného pláno~ania a stavebného úradu, 
hlavný arch/ mesta 
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Mestsk) úrad 
Oddelenie mestského maiťtku 
lllavnú n 
080 O l Prešn,· 

v~ 11<" ll Íl' PrL'::...U\1..: t.il)a 

M~1 \iml/lllltlv<l 23.0ú.201:' 

Vec: Stanovisko k prcn:íjmu ncbvtov)'ch pricstorO\' 

Taru:č n é štúuio J, RIMart Pn~ŠoY, so sídlom Prostčj ovsl á S7, OXO Ol Prešov 
ii ~Jdusľ o preiW.jl11l1 neh~ IO\ ~ch pricstuwv 

l\ cdcnú organizť1cia . i'.astúpcn:í .~tatutóm) m J:Úslnpcom Mgr. Dušanom hil11l.'l'llll1. 
/.iada o IKhyt(l\·ych priestnrov na llla vnc.i 67 (hotel Scn:'ítor·) v Pr·cšovc na ll. n<Jd/ell11HH11 

pmlb/í o v~· mcr·t 332.1 7 111 2, na dobu 3 r·o lq Zll cenu 9 C/m 2/r·ok. 
l\:clum njjmu sú tanecno - poh) bo vé ~Ikti , · ity pre širokú 'crcjnusť. od lkl1 a/. po 

'-L'111\11'()\. 

V ;.hľadllm na cenovú ponuku pró,·cn nemá námierky voči udeleni u sú hlasu na rrcnújom 
prL· horcu,·cdcn)· suhjd,t. Nakol'ko na prenáj m t~ch to priestorov vidujeme aj ?inde sť 
l'rcšovskcho Jlawdného di\'::1dln za cenu l ·fm!lrok(spr~h ca od purul:al X.30 C.m' rok l na 
,,hdohic 5 roke)\. pnnechúvam na '/\ úi.ení vlastníka, ktorému ;úujcmcu\'i pn:dmetné 

IlL'h;. tO\ é prie:->tPry po sky tne . 

/.a ·ncrgtc ;1 -.;lu/.b: spuJcnc s prc,ád;.kou nebytového priestoru ->Ú odhadmnné núklady 
'u ,·y'kc cca .'>50 (bc; DPI!mcsal:nc. 

ICO 31722814 
Dl(; 2020">21393 
IC DPI! Sk2020521393 

Mgr. J"l.'h:r BnbkLl 
kon a te r 

Ing . .larosl<lv Huzog{u'l 
kunatcl' 

Bankove spojente 
UntCredttBank Slovakta a s t u 1 O 19 16·100:,11 111 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 33/33 

P. č. 24 (Ing. Benčíková) 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to nebytových priestorov o výmere 50 m2

, 

nachádzajúcich sa v suteréne Základnej školy Sibírska na Ul. Sibírskej č. 42, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
za účelom prevádzkovania stomatologickej ambulancie na dobu neurčitú pre spoločnosť FirDENT 
s.r.o., Bratislavská 4, 080 Ol Prešov, IČO: 48158097. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy na Ul. Sibírskej z dôvodu 
zmeny právnej subjektivity. Nebytový priestor toho času užíva na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č.l4/112010. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 4. 6. 2015: 
VMČ č. 7 nemá námietky k prenájmu nebytových priestorov pre žiadateľa FirDENT s. r. o .. 

Dl Stanovisko Základnej školy Sibírska zo dňa 22. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode A/ 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 zdravotnej 
starostlivosti. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 34,484 €/m2/rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 26. 5. 2015 
Stanovisko Základnej školy Sibírska zo dňa 22. 6. 2015 
Nájomná zmluva č. 14/1/2010 
Dodatok č . 1/1 
Dodatok č . 1/2 
Dodatok č. 2/1 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to nebytových priestorov o výmere 50 m1

, nachádzajúcich sa 
v suteréne Základnej školy Sibírska na Ul. Sibírskej č. 42, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom 
prevádzkovania stomatologickej ambulancie na dobu neurčitú pre spoločnosť FirDENT s. r. o., 
Bratislavská 4, 080 Ol Prešov, IČO: 48158097. 

-za cenu 34,484 €/m1/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01/1211 



FirDENT s.r.o., Bratislavská 4, 080 Ol Prešov, IČO 48 158 097 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Prešov, 25. mája 2015 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku 

Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadam o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole na ul. Sibírska 42 v Prešove na 
prevádzkovan ie zubnej ambulancie, kde pracujem ako fyzická osoba -zubná lekárka od roku 2008. 
Žiadosť podávam z dôvodu prechodu z fyzickej osoby MUDr. Zlatica Firmentová na právnickú FirDENT 
s.r.o. 

S pozdravom 

Prílohy: 
l. Výpis z obchodného registra 
2. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení s IČO 

MUDr. Zlatica Firmentová 
konateľ 



Základná škola Sibírska, Sibírsl{a 42, 
080 Ol Prešov 

IČO: 37877224 DIČ: 202 I 672730 

Va,i'a značka Na.~a značka 

322/06/ 15 

Tel. : 05 l 7702377, 0948 059 992 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jat·kova 24 
080 O l Prešov 

Vybavuje 

Mgr.Tobiašová 
Prešov 

22.6.2015 

Vec: J>renájom nebytových priestorov - zaujatie stanoviska 

Základná škola Sibírska 42, Prešov, ako správca nebytových priestorov odporúčame 
vyhovieť žiadosti spo ločnosti FirDENT s.r.o., Bratislavská 4, 080 O l Prešov, konateľ MUDr. 
Zlatica Firmentová (prevádzkovanie zubnej ambulancie) vzhľadom na to, že ide len o zmenu 
právnej fom1y nájomcu. 

S pozdravom 

ZÁf<LADNA t.;t<OLA 
Sibírska 42 

PREŠOV 

/ // f~_-;- :--:~, 
.ŕ/,. / 1.t-Z-if.-.C: ,a:.~uzf/ 

Mgr. Natália Tobiašová 
riaditeľka školy 
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Nájomná zmluva č. 14/112010 
o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 

v znení n. p. a v znení Sn1ernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 · 
Zmluvné strany: 

Prenajímateľ: 

Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Petrom Haasom 
riaditeľom školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 2021672730 

Nájomca: 
MUDr. Zlatica Firmentová 

Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521961 
Bankové spojenie: SLSP pobočka Prešov 
Číslo účtu: 0096328982/0900 

Článok I 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania nebytové priestory v suteréne 
Základnej školy Sibírska 42 , Prešov a to priestor na zriadenie stomatologickej ambulancie 
o výmere 50 m

2 
.Nájomca bude prenajaté priestory užívat' za účelom vykonávania neštátnej 

stomatologickej praxe. 

Článok II 

Úhrada za nájom je stanovená vo výške 33,19 €/m2/rok v súlade so Smernicou primátora 
mesta Prešov č. 9/2007, Článok II, bod 9 a úhrada za energie a služby 56,43 € mesačne. 
Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom plnení výšky nájmu v čiastke 194,72 €, vrátane 
poplatku za energie a služby 56,43 € na mesiac nasledovne: 
- poplatok za prenájom priestorov uhradí nájomca na účet číslo 400805173217500 ČSOB 
Prešov, na základe vystavenej faktúry s dobou splatnosti 14 dní alebo v hotovosti do 
pokladne školy. · 
- poplatok za spotrebované energie v čase prenájmu uhradí nájomca na účet číslo 

4008051636/7500 ČSOB Prešov, na základe vystavenej faktúry s dobou splatnosti 14 dní · 
alebo v hotovosti do pokladne školy. 

Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného a služieb, je prenajímateľ oprávnený 
účtovať mu poplatok za výzvu na úhradu (telefonickú, písomnú) vo výške l ,66 € za každý 
mesiac, v ktorom bol nájomca na úhradu vyzvaný. 

V prípade omeškania nájomcu s platením má právo prenajímateľ v zmysle Smernici 
primátora mesta Prešov č. 9/2007 požadovať od nájomcu popri nájomnom úroky z omeškania 
vo výške určenej v súlade s platnými právnymi predpismi vychádzajúc zo základnej úrokovej 
sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s platením 
nA}omného. 

,. 
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Článok III 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie uvedené nebytové priestory na uz1vanie na 
obdobie od 1.9.2010 do 31.8.2011. Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté nebytové priestory 
nebude využívať na iné účely, ako sú dohodnuté v zmluve. 

Článok IV 

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet dočasného uz1vania v stave 
spôsobilom k zmluvnému užívaniu. Nájomca sa zaväzuje užívať nebytový priestor tak, aby 
nedošlo k jeho poškodeniu a zneužitiu. V prípade poškodenia sa zaväzuje škodu nahradiť 
alebo inak odstrániť. 

Článok V 

Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného Zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v zneni neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvi siacich právnych 
predpisov. 

Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo výpoveďou 
v prípade nezaplatenia nájomného 2x za sebou. V prípade výpovede platí l mesacna 
výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede. 
Akékoľvek zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma 

, zmluvnými stranami. 
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, 2x pre prenajímateľa a 2x pre nájomcu. 

V Prešove, dňa 31.8.20 l O 

Prenajímateľ: 

ZÁr< L0~N_Á ŠKOL/\ 
slbírsi\a 42 
PREŠOV 

Nájomca: 

Finančná operácia je 
- - '•1- -t- n ~ O 

V tiUtO.UO e .;: v 

zákona 502/2001 Z. z. 

Stomatolo- Ng.8405016201 · 
gi ck á MW ;:...._:-·1tica FIRMENTOVÁ 

ambulancia .: -1lóg 
Z~ Sib!rs\1..1 42 ' sg·,ssouí 6 _E 

PREŠOV 

Njvrh ~mlu•r 11 v súlade s ~la l11ou smernicou ,. / 

prmJjlora mesia u n,ijme neb~ových priesl nrnv. 'f.__..<L ;'-·6~'-/-'t/- ll .. f_ . 

0liU1~1.!:/kr!tdJPI S .. 
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Dodatok č. 1/1 
k nájomnej zmluve č. 14/112010 zo dňa 31. 8. 2010 o nájme 

nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 
v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zmluvné strany: 
ľrenaj íma tel': 

Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Petrom Haasom 
riaditel'om školy 
IČO: 37877224 
DIČ : 2021672730 

Nájomca: 

MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521961 

Týmto dodatkom sa dopÍňa č lánok IV. predmetnej zmluvy: 

Nájomca umožní prenajímatel'ovi vstup do prenaj ~tých priestorov v prípade 
odborných prehliadok elektrických zariadení, výkonu revízií a pod., ako aj vstup do 
prenajatých priestorov v prípade mimoriadnych udalostí (havária kúrenia, vody 
a pod.), ako aj na vykonávanie kontrol dodržiavania jednotlivých ustanovení tejto 
zmluvy . 

Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov 
(v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č.121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov) a zaväzuje sa pred začatím prevádzky, ako aj počas prevádzky vykonať 
všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp,. inej havárie. Nájomca je 
povinný na svoje náklady zabezpečiť v prenajatom priestore všetky povinnosti 
vyplývajúce z uvedeného zákona. 

Nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečiť v prenajatom priestore plnenie všetkých 
povinností vyplývajúcich z predpi sov o ochrane zdrav ia bezpečno sti pri práci a ochrane 
majetku . 



Nájomca je povinný pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy i záväzné predpisy orgánov miestnej štátnej správy a 
samosprávy ( ďalej len " orgány verejnej správy " ), ako aj hygienické, bezpečnostné 
a protipožiarne predpisy a normy, vrátane predpisov a noriem z oblasti životného 
prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je povinný vykonať na ich 
plnenie potrebné opatrenia. Nájomca súčasne zodpovedá za akékoľvek škody, 
ktoré vzniknú prenajímateľovi alebo tretím osobám porušením tohto ustanovenia. 

Nájomca je povinný zabezpečovať úlohy pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/200 l 
Z.z. o ochrane pred požiarmi§ 4-9 a Vyhlášky MV SR č. 121 /2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii. Úlohy bezpečnosti práce v zmysle Zákona NR SR č.Jll /2002 Z.z. Zákoill1íka 
práce v znení neskorších noviel. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania dodatku k predmetnej zmluve. Ostatné 
podmienky zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

V Prešove, dňa 27. 9. 2010 

Prenajímateľ: 

ZÁKLt:~~~~~1 ~~OLA 
~-:; r~ r~ s o\: 

Stomatolo-

Nájomca: 
gická IJ 

ambulancia 
ZS SlbrrsY.l 42 

. PREŠOV 

N~405016201 
·· ·nea FIRMENTOVÄ 

~·ióg 
89r855016 f1 

Finančná operácia je 
v sú.lade s § 9 

zákons. 502/2001 Z. z. 

Návrh zmru·ry je , sirraoe ; vratnou smernr t~u 

prrmálor a mesia o nájme nebylo v{3h poelllr~v 

).'1 '1 10 . 
Oálum .1 ... : ..... Podo: 



Dodatok č. 1/ ~/ 
k nájotnnej zmluve č. 14/112010 zo dňa 31.8.2010 

o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 
v znení n. p. a v znení S1nemice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zm luvné strany: 
Prenajímateľ: 

Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Natáliou Tobiašovou 
riaditcl'kou školy 
I ČO: 37877224 
DIČ : 2021672730 

Nájomca: 
MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO : 35521961 
Bankové spojenie: SLSP pobočka Prešov 
Číslo účtu: 0096328982/0900 

Zmluvné strany sa dohodli na doplnenie Článku II v zmysle smernice primátora SP-22 a na 
zmene Článku III v zmysle "Zápisu č. 26 zo zasadnutia komisie pre nebytové priestory dňa 

27.6.2011 n a Mestskom úrade v Prešove", nájomnej zmluvy nasledovne: 

Článok II 

Prenajímatel' má právo jednostranne upravľt' výšku nájomného o inflačný koeficient 
zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 
Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky 
nájomného o uvedený inflačný koeficient. 

Článok III 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie uvedené priestory na užívanie od 1.9.20 ll na 
dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté nebytové priestory nebude využívať na iné 
účely, ako sú dohodnuté v zmluve. 

Ostatné podmienky nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti. 

V Prešove, dňa 31.8 .2011 

Prenajímateľ : 

ZÁ f< L/\ Di·~ rl\ Š ~< O L_ A 
Siuírska 4 2 

:::; R E SOV 
Nájomca: 



Dodatok č. 2 ~ 

k nájomnej ztnluve č. 14/112010 zo dňa 31.8.2010 o nájme 
nebytových priestorov uzavretej v zmysle zál<ona č. 116/1990 

v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zmluvné strany : 
Prenajímateľ: 

Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Na tália Tobiašová 
ri a diteľka školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 202 1672730 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 4008051732/7500, 4008051636/7500 

Nájomca: 
MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
I ČO: 3552 1969 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
Č ísl o účtu : 0096328982/0200 

V zm ysle dodatku č . l k predmetnej zmluve dochádza k zmene: 

·Č l áno k II 

'yYpúšťa sa ve ta: 

Úhrada za nájom je stanovená vo výške 33, 19/€/m2/rok v sú lade so Smernicou primátora 
mes ta Prešov č. 9/2007, Č l ánok II, bod 9 a úhrada za energie a s lužby 56,43 € mesačn e. 
Zmluvné strany sa dohodlo na mesačnom plnení výšky nájmu v čiastke 194,72 €, vrátane 
poplatku za energie a služby 56,43 € na mesiac nas ledovne : 

Nahrádza sa: 

Úhrada za náj om j e stanovená vo výške 34,484/€/m 2/rok v súlade so Smernicou primátora 
mesta Prešov č. 9/2007, Č l ánok II , bod 9 a príslušných dodatkov k predmetnej náj omnej 
zmluve a úhrada za energie 56,43 € mesačne. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom plnení 
výšky nájmu a za energie v čiastke 200, ll €, t .j. úhrada za prenájom je stanovená vo výške 
143 ,68 € na mes iac a za energie 56,43 € na mesiac nasledovne: 

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti. 

v Prešove, dňa 24 .2 .20i2 

Stomatolo· N984G5016201 
giclaí l! l: ' ~·- ·· r~ FIRMENTOV 

ambulanci& ·· · 
LŠ S . rs i<.J 42 ·omatalóg 1 

L__i'flEŠ_Q'Ll_ o:t ŕ8t;5ITi6 j 1j 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.3.2012. 

Prenajímateľ; . · . , · 
Z A l< L/>. D r · ~ /\ S f< O LJ\ 

Nájomca : 
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Majetkové prevody- komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta dňa 1. 7. 2015 

P.č Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci 

Navrhovaná cena 
Výmera v m2 Mesto kupuje Mesto predáva 

prevodu žiadateľom komisiou v€ v€ 

1. zrušenie OVS. vyhlásená uzn. č . 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015, bod 4 

2. zmena uznesenia č . 440/201 3 zo dňa 23. 9. 2013 (Ul. Jazdecká) 

3. zmena uznesenia č. 55112014 zo dňa 16. 6. 201 4 (Ul. Sládkovičova , Reimanova) 

4. zmena uznesenia č. 27/2015 zo dňa 26. 1. 201 5 (Ul. Na Rúrkach) 

5. mesto kupuje Anna Križa l kovičova a spol. Mesto Prešov 962 22 910,28 

6. mesto kupuje OLYMPIA MM, s.r.o. (Ul. Slanská) Mesto Prešov 495 567,00 € stavba + pozemky 495567,00 

7. zámer predaja (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. A. Pridavka) Cresco Hotels, s. r. o . 5 085 

8. zriadenie VB Mesto Prešov Cresco Hotels s. r. o . 2 137 ZP 

9. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Varkovská) cca 140 ZP 

10. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. 17. novembra) Tobistav, s. r. o. 57,00 € 1 57,00 

11 . mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Škultétyho) E.Jusková 18 1 460,00 

12. zámer predaja (OVS) Mesto Prešov (Ul. Jánošíkova 36/A) stavba bez pozemku 

13. zámer predaja (OVS) Mesto Prešov (Ul. Justičná) stavba + 260 

14. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Tomáškova) 120 

15. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Mukačevská) cca 30 

16. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. M. slovenskej) cca 570 

17. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Plzenská) 18 

18. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Plzenská) 18 

19. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Dúbravská) cca 650 

20. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Jánošíkova) cca 50 

21 . zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Mukačevská) ESTELLE, s.r.o., lng.arch . Rešovský 1 €/rok cca 252 

22. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Hlavná 67) Prešovské národné divadlo 8,30 €1m2/rok + úhrada za služby 332 

23. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Hlavná 67) FRIMart Prešov 9 €1m2/rok + úhrady aaslužby 

24. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul Sibírska) FirDENT, s.r.o. 34,484 €1m2/rok + úhrada za služby l 

SPOLU 518 477,28 1 517,00 l - --

* PP - priamy predaj 
* OVS - obchodná verejná súťaž 
* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zretel'a 
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P. Č. 25 (Magáčová) 

AJ Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovani 
parkoviska, a to časti pozemkov: 

- parc. č. KNE 1120/9, ostatná plocha o výmere cca 450 ml (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), 
parc. č. KNE 1120111, ostatná plocha o výmere cca 205 ml (presná výmera bude známa po 
vypracovan! GP), 

L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, na dobu 30 rokov pre vlastníkov bytového domu na 
Ul. Škultétyho 7 a 9. 

! ~ 
: 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelía žiadajú o dlhodobý prenájom časti predmetných pozemkov, z dôvodu vloženia vlastných 

;,"< finančných prostriedkov pre skvalitnenie kultúry bývania, oddych, voľnočasové aktivity, osadenie 
;-i:' 
i0~ altánku, parkovanie vozidiel a iné. 
~ 
F.:o;.i

~~' CI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 

'\ MPO odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode AJ tohto 
. 	 materiálu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a doplnkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu spolufinancovania pri 
rekonštrukcii dvora a vybudovani parkoviska. Vlastníci bytového domu Ul. Škultétyho č. 7 a 9 budú ,,',.., zabezpečovať letnú a zimnú údržbu prenajatého priestoru na vlastné náklady. Altánok pred bytovým 

~. domom je už osadený, ako aj parkovisko na dve parkovacie miesta, ktoré žiadateľ zrealizoval bez 

I':;'; potrebného ohlásenia drobnej stavby prislúchajúcemu orgánu. K predmetnej veci sme obdržali podnet 
~ 

z 	 jedného vlastníka bytového domu ul. Škultétyho č. 7 zo dňa 25.3.2015, ktorý je súčasťou prílohy.r V danej veci sme požiadali OÚP a SÚ o výkon štátneho stavebného dozoru. 
l
o 

i, 

i DI Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 30.12.2014: 

(V prílohe.) 


t 

L,. El Stanovisko oddelenia investičnej činnosti zo dňa 14.4.2015: 
~' CV prílohe.) 
~~. 

l"j.c FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 2. 2015: 
U VMČ č. 4 súhlaSÍ za podmienok dodržiavania všetkých platných noriem. 
k 
ľ, GI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: I~ 

VMČ č. 4 odporúča dat' do nájmu na dobu neurčitú za l € ročne, s tým, že v uvedenej lokalite 
bude uvedene priestranstvo spravované podľa platnej legislatívy a územného plánu mesta. 

HI Cena: 

Navrhovaná cena žiadateľmi l€lplochaJrok. 


,~__.o;",;",."",-,_"""",_""_,,,,, 

F - MsÚ/SP-O 111 2/1 
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I1Pnlohy: 
Ziadost' zo dna 14. 11. 2014 
Stanovisko OHAMaUP zo dna 30. 12.2014 
Stanovisko odd. investicnej cinnosti zo dna 14. 4. 2015 
Podnet p. Magdziaka zo dna 25.3.2015 
Stanovisko OUPaRB zo dna 11. 5.2015 
K6pia mapy z GIS 
LV c. 6492 
E-mailove vyjadrenie p. Stasaka 0 spolufinancovani vlastnikov bytov pri rekonstrukcii dvora 
ZApisnica zo schodze vlastnikov bytov a nebytovYch priestorov bytoveho domu Skultetyho 7-9 
v Presove zo dna 4. 2. 2015 

Navrh na uznesenie: 
Zamer dlhodobeho prenajmu nehnutel'nosti sp6sobom ako pripad hodny osobitneho zretel'a z d6vodu 
spolufinaneovania pri rekonStrukeii dvora a vybudovani parkoviska, a to casti pozemkov: 
- pare. c. KNE 112019, ostatna ploeha 0 vymere eea 450 m2 (presna vymera bude znama po vypraeovani 

GP), . 
- pare. c. KNE 1120111, ostatna ploeha 0 vymere eea 205 m2 (presna vymera bude znama po 
vypraeovani GP),I' 
LV c. 6492, k. U. Presov, lokalita Ul. Skultetyho, na dobu 30 rokov pre vlastnikov bytoveho domu na Ul. 

[,.....' Skultetyho 7 a 9 
- za navrhovanu~' 

i 
I 

I 
! 
! 
j' 

r. 
f 
r r 
I 
! 

eenu J£/ploeha/rok. 

F - MsU/SP-01112/1 
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Spolocenstvo vlastnflwv bytov, domu _, 

V Presove 22.10.2014 

Mesto Presov 

Mestsky urad v Presove 

Hlavna 73 

Presov 

Vee: Ziadost' 0 prevod casti pozemku vo vlastnietve Mesta Presov do bezplatneho uZfvania 

vlastnikom bvtov, domu 

V nadvaznostf na prevedene upravy easti pozemku vo vlastnietve Mesta Presov na dY~r pred 

bytovym domom a parkovisko u bytoveho domu na : na ktoryeh 

sme sa podie/'ali spolufinaneovanfm z fondu pre opravy a udrzbu nasho bytoveho domu, 

spoloene 5 investorom Mestom Presov, ziadam 0 bezplatny prevod do uzivania vlastnikom 

bytov domu 

, 
1.) Dvor pred bytovym domom podl'a projektoveho planu upravy dvora vyhotoveneho 

Mestom Presov, na ktorom sme sa podierali spolufinancovanim 

2.) Parkovisko 0 poete 9 parkovacfeh miest na spevnenych ploehaeh (zamkova dlazba, 

asfalt), vedl'a bytoveho domu na ktorych sme sa podiel'ali spolufinaneovanim, 

na· dobu minimalne 30 rokov (uvitali by sme i trvale bezplCltne uzrvanie). Tieto pozemky 

vlastnrkmi bytov budu vyuzivane najma pre skvalitnenie kultury byvania, oddyeh, vorno 

casove aktivity, parkovanie vozidiel a ine. 

5 pozdravom 

Vladimir Stasak 

Zastupca vlastnikov bytov 



MESTSKY URAD V PRESOVE 
Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavneho architekta a uzemm§ho planovania 
, Jarkova 24 
080 01 Presov 

Mestsky urad Presov 
Sekcia majetkova a ekonomicka 
Oddelenie mestskeho majetku 
Jarkova 24 
080 01 Presov 

Vas list cislo I zo dna: Nase cislo: Vybavuje Ilinka Presov: 

M/138198/2014 8/18874/2014 Ing.arch, Jacova 30.12.2014 
(;.z.148157/2014 ev,c.152583/2014 '1'!f 051/3100273 

Vee 
Prenajom vnutroblokoveho priestoru bytoveho domu ; v Presove, casti 
pozemku pare. c. KN-C~ - - . k. U. Presov vo vlastnfetve Mesta Presov do bezplatneho 
uzivania vlastnikom bytov bytoveho domu 
- stanovisko 

Mesto Presov - Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky, oddelenie hlavneho architekta mesta 
a uzemneho planovania ako organ uzemneho plEtnOVania v zmysle §16, 005. 2 zakona c. 50/1976 
Zb. V zneni neskorslch predpisov, dava k predmetnemu zameru toto stanovisko: 

1/ Pod/'a platneho Uzemneho p/anu mesta Presov v zneni zmien a doplnkov 2012, 2013 
schvalenych Mestskyrp zastupitel'stvom v Presove uzn. C ':It:Q/?n13 dna 6.5.2013 a uzn. C. 468/2013 
dna 25. 11 2013, preametna cast' pozemku pard':. KN-C _ k. U. Presov sa nachi3dza na pioche 
funktne urcenej ako plocha obcianskej vybavenosti. 

21 V okt6bri 2014 Mesto Presov ukoncilo rekonstrukciu vnutroblokoveho priestoru 
~'ltQyeho domu ..!.- -.. . Presove pod nazvom "Presov, rekonstrukeia ehodnika na 

__ Presove" s eelkovym nilkladom 8 854,97 €, ktora je predmetom prenajmu. 
V nadv8znosti na upravenu vnutroblokovu plochu predmetneho bytoveho domu bola v se

vernej casU zrealizovana asfaltova plocha pre styri parkovacie miesta financne zabezpecena vlastnfk
mi bytoveho domu, Dalsich pat' parkovacfch miest v nadvaznosti na severne priecelie bytoveho domu 
bolo zrealizovanych v ramei nadstavby bytoveho domu Skultetyho c. 7, 9 pre styri bytove jednotkyc 

31 Mesto Presov Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky, oddelenie hlavneho architekta mesta 
a uzemneho planovania v zmysle § 16 ods. 2 zakona 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov po 
prehodnotenf zameru 0 d P 0 rue a Mestu Presov: 

a) dat' do najmu rekonstruovanu plochu vnutroblokoveho priestoru bytoveho domu a plochu pre 
parkovanie za symbolicke najomne za podmienky, ze vlastnici bytov bytoveho domu Skultety
ho c. 7, 9 v Presove budu zabezpecovat' beznu udrzbu tohto priestoru, bez oplotenia 

b) alebo dar do uzivania dany priestor formou vypozicky s podmienkou zabezpecenia beznej 
udrzby, bez oplolenia 

S pozdravom 

Ing. Marian H arc a r i k 

ri6dilel'Sekcie 


stavebneh6 uradu a urbanistiky 


Mestsky urad v Presove I Hlavmi 73 I 080 01 Presov 1 I TeL. +421 (51 )3100111 I Fax: +421(51)7733665 I E-mail: mesto.radnica@prI'SQv.sk I www.presov.sk 
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r - .• MESTSKY URAD V PRESOVE 
. ~ . . : Odbor strategickeho rozvoja 

Oddelenie investicnej cinnosti 

Hlavmi 73 


080 01 Presov 


OdborspnivyMM fJf)LOrff6./ _ ._ 
odd, MM orp / /()J/I 
Jarkova 24 / 
080 01 PreSov 

Vas Jist cislo I zo diia: Nasa Cislo: Vybavuje llinka presov: 

N/ft-GPP/'l v1f 
R-5532/2015 MgT. GresovaJ31 00206 14.04.2015 


Vee 

Prevod casti pozemku na ul. Skultetybo c. 7-9 - zaslanie stanoviska 


Dna 8.4.2015 ste mis listom poziadali 0 zaujatie stanoviska k ziadosti p. Vladimira 

Stasika, tykajueej sa prevodu casti pozemku pare. c. KNC 539111 v k.u. Presov v lokalite 

Skult6tyho uliee do bezplatneho uzivania na dobu min. 30 rokov. 

Vybor mestskej casti c. 4 na svojom zasadnuti v j(Ili 2014 (poziadavki c. 269/4114) 

rozhodol a vyclenil financnych prostriedkov na stavbu: "Vybudovanie dwdnika ul. 

Skultetylw" vo vyske 8 854,97 € (PD =:; 532,80 €, stavebne pniee = 8 322,17) na zaklade 

. coho nase oddelenie zacalo s legislativnou pripravou stavby. 

V nimei stavebnyeh pnle sa zrealizovala vystavba chodnika na ul. Skult6tyho c. 7-9 

(sIrka 2 m a dlZka 30 m), bola vybudovami spevnemi ploeha na oddych (rozloha 4x4,5 

m), boli urobene vegetacne upravy (revitalizaeia zelene - zatnivnenie) a boli osadene 

obrubniky. Die10 bolo odovzdane do majetku mesta 24.11.2014 a zarucna doba na dielo je do 

2.10.2019. 

S pozdravom l~:hli~~'}:'~S' ]P~~~J0~~1~J:
Mestsl(y llfl1d v PrO$tWC) 

OUBOH STRr,TE(UGKfliO l~nZVi)"f\ 
Oddelenle IrW~I"tltn;;j elnnof;ti.~ / ,/I 

OaD 01 Presov /. ;til >/
I!li. Jina Vrt~l'ova 

pov~rena riadenim OSR 

Mestsk)' urad v Presove I Hlavna 73 I 080 01 Presov 1 I Tel.: +421 (51 )3100111 I Fax· +421(51)7733665 I E-mail. mesloradnica@pre~ov.sk I www.presov.sk 
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Anton Magdziak, Presov, ~ .. _.\ 

Vazena pani 

JUDr. Ludmila Vargova 

Mestsky urad v Presove 
Majetkovo-pravne oddelenie 
Jarkova 24 
080 01 Presov Presov 25. marea 2015 

Vee: Podnet 

Dovol'ujem si Vam ako obean mesta Presov, byvajuei n2 _. _ .. oznamit', 
ze nas bytovy dom ma mnoho rokov Spraveu Spravbytkomfort, a. s. Presov na zaklade Zmluvy 
o vykone spravy. 

V rozpore s vyssie uvedenym som bol osloveny s upozornenim, ze pan Vladimir Stasak 
dlhsie obdobie adresuje rozne pisomnosti pos/aneom MZ v Presove, Vyboru Me 4 v Presove 
i MsU v Presove za 5 polo C ens t v 0 vlastnikov bytov a nebytovyeh priestorov na tej istej 
adrese. 

Poznamenavam, ze zastupeom nasho bytoveho d6mu v Presove, Skultetyho e. 7 a e. 9 je pan 
Vladimir Stasak, opakovane osobne sa prezentujuei na elenskyeh sehodzaeh ako konatel' firmy 
Grass v Presove. 

Prekvapive pre mna bolo aj upozornenie a moje nas/edne zistenie na zaklade oficialne 
zverejnenyeh pfsomnosti, ze pan Vladimir Stasak dna 22. okt6bra 2014 ziadal MsU v Presove 
o prevod easti pozemku vo vlastnietve mesta Presov do bezplatneho uzivania vlastnfkov bytov, 
domu Sku/tetyho 7 a 9. Na takyto ukon nemal vopred udeleny mandat clenskej schodze. 
Dokonea okrem dvora udajne ziadal aj zeJen po kriky na opaenej strane nasho bytoveho domu. 

Dna 04. februara 2015 prejednala elenska sehodza vlastnikov bytov a nebytovyeh 
priestorov jeho navrh prenajmu za jedno euro, a to dvora, smerom od bytoveho domu k p/otu 
materskej skolky. Bez navrhnutia konkretnych pravidiel pri jeho uzivani a pravidiel, kto sa bude 
starat' 0 ploehu v pripade suhlasu s prenajmom, co sa moze ukazat' ako vel'ky problem. 

Jednak z demografiekeho a zdravotneho hl'adiska zlozenia byvajueieh v ueasti na kosenl, 

hrabanf, okopavani, zametani, odpratavanf snehu, a podobne. 

V neposlednom rade mozny problem v otazkaeh uhrad za spotrebovane energie, individualne 

vyzadovanie odmeny za praee, resp. eez firrny za starostlivost' 0 prenajatu ploehu, nevylucujue 

buduee mozne sofistikovane vyuzitie ploehy. 

S vysokou pravdepodobnost'ou aj pozadovanie uhrad za mnozstva alkoho/iekyeh napojov (pan 

Vladimir Stasak si uz dal takto preplalit' a/kohol pri uprave zahonu). 

To vsetko z Fondu oprav nasho bytoveho domu. 


Popros[m po preskumani mojho podnetu 0 Vase pisomne vyrozumenie. 

Dakujem a ostavam s pozdravom 

Anton MagdzlaK 



ESTQJ~,RESQY ~-."--.-----.'. 
l\IESTSKY URAD V PRESOVE 

i;;~k;~;;,~~,t;,)~,,;;,,;:;,';~~Z.tij0;~~~,:;:1indhn:r:;.]izem.n:e.h'{.i:phh'Hl¥an'il.f~'FslJiVebite'fie,pofiad1{U'· ".~",:",',:"~•., 

oddelenie uzemncho rozhodovania a rozvoja brvania 
Hlavna 73 

08001 Presov 

Vladimir S t a s a k 
Skultetyho C. 9 
080 01 Prdov 

Vas list cislo/zo dna 	 Nase cislo Vybavuje/linka Meslo Presov 
8/630 lI20 IS-La Be. D. Liplakova Datum 11.05.20) 5 

Vee' 
Ohlasenie drobnej stavby - losadenie altankuJ na pozemku pare. c. KN E 1120/9, pred 
bytovym domom na UL Skultetyho 7-9 v Presove 
Ziadost' 0 vyjadrenie k predlozcnemu ohlascniu 

D{Ja 16.04.2015 bolo Mestu Presov - stavebnemu Clradu dOrlK:ene ohlasen'ie drobnej stavby 
umiestnenie altanku na pozemku pare, c. KN E 1120/9, vedenej na LV C, 6492 ako ostatna plocha. 
Vlastnikom pozemkuje mesto PreSov. 

Vzhl'adom na skutocnost', ie predmetna drobna stavba laltinokl pri bytovom dome na UI. 
Skultetyho C, 7-9 v Prdove je LIZ umiestneny, stavebn}' urad v sC!lade s § 57 ods, 1 zakona c. 
50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani a . stavebnom poriadku Istavebn}' zakoni v zneni neskorsleh 
predpisov predmetne ohlasenie drobnej stavy -altanku 

neprijima. 

Predmetny altanok bol umiestneny bez prislusnebo oznamenia, resp. povolenia stavebnemu 
llradu, elm doslo z Vasej strany k po[useniu stavebneho zakona, 

Na zaklade vyssle zisten}'ch skutocnosti V,]S v sCtlade a § J 02 ods. 5 stavebneho zakona 
s § 88a ods. 1 stavebneho z,ikona 

v)'Z)V<lllle 

aby ste Ilajncskor do 30_dnl olio dl1a lionlccnia teito vvzvy p"edloiili iilldost' a doklady 
o tom, ic dodatocne povolcnie stavie!> ~ alt:'inku pri bytovom dome na UI, Slwltetyho c. 
7-9 v Presovc, k.ll PreSov. nil' 511 v rozpore s verejn}'mi ziiujmami, chdnell}mi stavebll}'1Tl 
z:lkollom a osobitnymi predpislIli. 

K iiadosti 0 dodatocllc povolellie s!;nby sIc povilln}' doloiit' lieto dokJady 

2 x dokulllenl;1ciu skulocncho vyhor,\\cnia pie doli;Hocne povolenie v zl1ly~k 
vyhlasky M s ZP Sf{ c. ,15 20UO I;. 

http:11.05.20
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ktonS Vas opnlvtlUje umiestnit' pozadovanu stavbu, 
vyjadrenia, rozhodnutia, stanoviska poslldenia alebo ine opatrenia dotknurych organov a obee . 

._ZarbvenstepoviJiny uhradit' spravny poplatok, ktory vyplyva zo sadzobnika zakona 0 spravnych 
poplatkoch C. 145/1995 Z.z. v platnom znenL Spravny poplatok je moine uhradit' v pokladni MsU 
v Presove na UI. larkova C. 26, Presov. 

Sucasne Vas upozornujeme, ie ak v urcenej lehote nepredloiite iiadost' 0 dodatocne povolenie 
stavby, stavebny umd llariadi odstnlnenie predmetnej stavby podl'a § 88 a ods. 6 pismo a 
stavebneho zakona. 

Zaroven Vas upozornuJeme, ie ak v ureenej lehote nepredJoiite iiadost' 0 dodatoene 
povolenie stavby -skladu mlradia, bllde voei Yam zahajene priestupkove konanie podl'a § 105 
stavebneho z:ikona. 

~M!'''''' iii;! rTf'! "n. -;il.., ~'!!! ID {;.;. 4l.l-'l;i.!
llEi~~ Ji. ~ li. ltl&.m:...~"~~ ~ 

Mestsky urad v PresQve 

anSOR um~NEHO P[).HOVMHA ASiAVF&NEHQ URAOU vi ,./,/ () I Ii / '~J'r:::: .. - ~ IF'" 
080 01 Prssov t1i v 

lng. Maria Cutkov: 
-, I 

veducaiOdboru . 
uzemneho phlnovania a stavebneho poriadku 
hlavny architekt mesta 

Na vedomie: 
Anton Magdziak 
Skultetyho C. 7 

./

080 0 J Presov L../" 
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Strann: 


Datum: 08.01.20 15 


Vypis z katastra nehnutel'nosti 

OKRES 707 Presol 

OBEC: 524140 Presov 

KAT ASTRALNE UZEMIE.: Presov 

VYPIS Z LISTU VLASTNicTVA c. 6492 - Ciastocny 

CAst A: MAJETKOVA PODSTATA 

Parcely registra "C" (celkom parciel ....... }~5.I 


PARCELNE VYMERt\ DRUH CBARAKTE- PRisLUS. CISLO LM. 
CiSLO v POZEMKU RISTIKA K ZUO EL 

* * * Parcely registra ''e" nevyziadane 
----------------~-------------~---------

* * * 

PARCELNE 
CiSLO 

VYMERA 
v 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE-
RISTlKA 

(celkom pareiel '" 

PRISLlJS. CiSLO 
KZUO EL 

.....n~ ...) 
L.M. 

11201009/0 1303 Ostatna ploeha 0 443 
1120/01110 1011 Ostatm\ plocha 0 443 

Vymera spolu: 23]4 

;, *;, Ostatne * '* '* 
Legenda: 

PRisLUS. K ZlJO prislusnost' k zastavanemu uzemiu obce 
I-Intravil{lll 

Stavby 
(celkom stayieb ......... .171 ... ) 

NA PARCELE DRUB POPIS LV Ll\\. 

CiSLO CiSLO STAVBY STAVBY UDAJ PARCELY 

;, *;, Stavby nevyziadane * * '* 

CAst B: VLASTNiCJ (celkom YlastnlkoY .1.) 
----------------------.~--~-~.----

Priezvisko, menu (n3zov) • , " , " Podiel 
a rniesto trvaleho pobyru (sidJo) vlastnika 

I Mesto Presov, Blavna 73, 08001 Prdov lil 

ICO/RC 327646 


Tinrl nadobudnutia: 
Kllpn3 zrnluva V 3232/2010 
Kllpna zmlul'C! V 504412010 
Zitmenna zmllllil V ,t9·12!2010 
R 631/2010-Ziadost' () GP c.229!2010 
R 507!2012· GP c.31688560-ISO/II 
Rozhoclnutie SK PO X c13/20 12 - tvlt zo dna 17.10.2012 - 53R L 12 
R-608il2 1,ipis GP.c84!2012 - G 1- t 169112 
Rozl1odnutlc Spr{!I'Y katastra PreSol' 
C 1/201 (JiPc. zo dllrI S.S.2010 
KupnrI zml\l\rI V 

5404!2005.5750/2(0).605·112005,6056!2005,24!2006,22 cl/2006,225!.:?006,663/2006,54 70!2006,6125/2007 ,6611/2 
007.6612/2007.7287/2007, 7720!2007, 7721/2007,3 I Si2008,32 12!2008 
Z3melln(1 zmlll la V 266/2006, lIS 8/2006,2,t 14/2007 
Rozh,Ot; katastriilny (ldbor C.X 7/2014-Kr zo di\a 12.2.2014 Kllpna zillillIU V-I033i98 
Z-2062/14 - hlpis GP 282/2013 - C; 1 1897113, . 

Vyhoto'ii t\1{lria Magaco':;l 

Datum aklualizacic: 30.11.2014 00:00:00 


http:08.01.20


Magacova Maria 
-----.--~".-'~--~---.-----------.-------------------.--------~------------------...------
Od: Vlado Stasak [vladostasak@seznam.cz] 

Odoslane: 23. novembra 2014 10:39 

Komu: Maria Magacova 

Predmet: Skultetyho 7-9 

Prilohy: WP_20141120_001.jpg; WP_20141120_002jpg; WP_20141120_003.jpg 

1.) Parkovacie miesta upravene zamkovou dlazbou zo severnej strany domu financovane 
100% podielom vlastnikmi bytov v ramci revitalizacie bytoveho domu. Odhadovana 
hod nota cca 1.000" €. Prevadzame na nom vlastnu udrzbu. Plocha cca 153 m2• 

Odoslane: 23. 'novemtira 2014 11 :24 

Komu: Maria Magacova 

Predmet: Skultetyho 7-9 

Prilohy: WP_20141120_004.jpg; WP_20141120_005.jpg 

2.) Parkovacie miesta upravene vyasfaltovanim zo severnej strany domu spolufinancovane 
50% podielom vlastnikmi bytov z fondu bytoveho domu a 50% Mestom Presov v 
obstaravacej cene 800" € (50% =400" f). Prevadzame na nom vlastnu udrzbu. Plocha 
cca 114 m 2• 

Od: Vlado Stasak [vladostasak@seznam.cz] 

Odoslane: 23. novembra 2014 11 :29 

Komu: Maria Magacova 

Predmet: Skultetyho 7-9 

Prilohy: WP_20141120_00B.jpg; WP_20141120_009.jpg 

3.) Dvor upraveny travnatou plochou a chodnik zo zamkovej dlazby zo padn,ej strany 
pred bytovym domom, financovany 100% Mestom Presov. Prevadzame na nom vlastnu 
udrzbu. Zakupena sekacka na travu za 46,- €. Plocha cca 317 m2 

Od: Vlado Stasak [vladostasak@seznam.cz] 

Odoslane: 23. novembra 2014 11 :39 

Komu: Maria Magacova' 

Predmet: Skultetyho 

Prilohy: WP_20141120_01 O.jpg; WP_20141120_011.jpg 

4.) Okrasny zahon zo zapadnej strany pred bytovym domom, upraveny f61iou, ozdobmim 
strkom a vysadeny okrasnymi drevinami financovany 100% podielom vlastnfkmi bytov 
z fondu bytoveho domu v obstaravacej cene cca 200,- €. Prevadzame na nom vlastnu 
udrzbu. Plocha cca 41 m 2 

Predmet: Skultetyho 7-9 

Prilohy: WP_20141120_013.jpg; WP_20141120_014.jpg 

5.) Ploch a pozemklJ z juznej slrany bytoveho domu upravena vlastnikmi bytov vysiate 
travy, vysadenie kvetov a tuji, uprava chodniku. Financovane z individualnych 
prostriedkov vlastnikov bytov. Prevadzame na nom vlastnu udrzbu. p10cha cca 72 m 2

. 

S pozdravo/11 a prianim peknebo dila 

Predmet: Skultetyho 7-9 

Prfiohy: WP_20141120_015.jpg 

6.) Plocha pozemku okolo bytoveho domu po jeho celej dlzke v sirke cca 0,50 m 
z vychodnej strany bytoveho domu na ktorej chceme urobif drenazny pas z Qzdobneho 
kamena financovany 100% podlelom vlastnikmi bytov z fondu bytoveho domu. 
Predpokladana inv~stfcia cca 150,- €. Predpokladame prevadzaf na nom vlastnu udrzbu. 
Plocha cca 19 m 2. 

mailto:vladostasak@seznam.cz
mailto:vladostasak@seznam.cz
mailto:vladostasak@seznam.cz
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ZAPISNICA 

zo schodze vlastnfkov bytov a nebytovych priestorov bytoveho domu 
v Presove, konanej v zmysle zakona NR SR c. 182/1993 Z.z. 0 vlastnktve bytov 
a nebytovych priestorov, v zneni neskorsich predpisov. 

Datum schodze: 4.2.2015 

Cas schodze: 1700 hod. 

Miesto konania: v priestoroch domu 


prftomni: 


za bytovy dom: 

Vlastnici bytov a nebytovych priestorov (NP) bytoveho domu na ul. Skultetyho 7-9 v Presove 

podl'a prezencnej listiny. 


za SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Presov: 
 !Ef~iY~~~~! /
VoIgo\:,"'"J ~ ~ 

080 o· 
Nemec Lubornir- technik spravy bytov 	 .... ....... " ... ..
~ ~ 

Program schodze: 

1. 	 Prezentacia vlastnikov bytov a nebytovyeh priestorov (NP), resp. ich splnomoenenych 
zastupeov a kontrola uznasaniasehopnosti seh6dze vlastnikov bytov a NP 

2. 	 Volba overovatel'ov zapisnice a pisomnych hlasovani 
3. 	 Informacia 0 tvorbe a zostatku fondu prevadzky, udrzby a oprav (FPLlaO) 
4. 	 Nedoplatky bytoveho domu 
5. 	 Sprava 0 vyhradenych technickyeh zariadeniach (VTZ) bytoveho domu a povinnych 

odbornyeh prehliadkaeh (OP) 
6. 	 Navrh planu oprav na roky 2015,2016 
7. 	 R6zne 
8. 	 Zaver 

1. 	 Prezentacia vlastnikov bytov a nebytovych priestorov, resp. ich 
splnomocnenych zastupcov 

Sch6dzu zvolal SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Presov ako spravea bytoveho domu v zmysle 
zakona NR SR c. 18 1993 Z.Z. 0 vlastnictve bytov a nebytovyeh priestorov v zneni 
neskorsieh predpisov. 
Konstatuje sa, ze na schodzi je z celkoveho poctu 17 vlastnikov bytov a nebytovych 
priestorov (NP) pritomnych 10 vlastnikov bytov a NP, resp. ich splnomocnenych 
zastupcov. 
Dvojtretinovu vacsinu vlastnikov bytov a NP v bytovom dome (60) tvoria 11 vlastniei bytov 
a i\IP. 

K urcenernu casu zaciatku seh6dze nebola pritomna dvojtretinova vacslTla vlastnikov bytov 
a nebytovych priestorov. Seh6dza bola uznasaniaschopna hoclinu po zacati seh6dze 
hlasovanim naapolovicnej vacsiny pritomnyeh vlastnikov bytov a NP, resp. ieh 
splnomoenenyeh zastupeov. 

2. 	 Vol'ba zapisovatel'a a overovatel'ov zapisnice a pisomnych hlasovani 

Za zapisovatel'a pisniee bol zvoleny navrhnuty Vladimir Kuba 

Za overovatel'ov zapisnice a overovatel'ov pisomnyeh hlasovani vyhlasenych do dna konania 
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nasledujucej domovej schodze zvolanej spravcom boli zvolene navrhnute: 

Zuzana Gregova 

Daniela Havrilova 


Priebeh hlasoVQDia~ 


Pocet hlasujucich za predlozeny navrh: 9 

Pocet hlasujucich proti predlozenemu navrhu: 0 

Zdrzali sa hlasovania: 1 

Pocet hlasujucich spolu: 10 


Navrh bol prijaty nadpolovicnou vacsinou vsetkych vlastnikov bytov a NP hodinu po zacati 
schodze. 

3. 	 Informikia 0 tvorbe a zostatku FPUaO a stave na bankovom uete BO 

Pritomni vlastnici bytoveho domu boli oboznameni s tvorbou a cerpanim FPUaO k 
31.12.2014: 

Zostatok z roku 2013: 9447,23 EUR 

Tvorba za rok 2014: 3 697,27 EUR 

Cerpanie za rok 2014: 2 953,76 EUR 

Stav FPUaO k 31.12.2014: 9 499,45 EUR 


Stav 	na bankovom ucte BD k 27.1.2014 je vo vyske 9 631,88 EUR. 

4. 	 Nedoplatky bytoveho domu 

Nedopfatky k 31.12.2014: FPUaO 691,29 EUR 

Sluzby spojene s uzivanim bytu 308,95 EUR 

Spolu: 1 000,24 EUR 


5. 	 Sprava 0 vyhradenych technickych zariadeniach a povinnych odbornych 
prehliadkach 

SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Presov, ako spravca bytoveho domu realizuje vykon spravy 
v dome na zaklade zmluvy 0 vykone spravy, ktora obsahuje vzajomne prava a povinnosti 
zmluvnych strano V ramci spravy bytoveho domu je spravca zaroven prevadzkovatel'om 
vyhradenych technickych zariadeni (VTZ) a zabezpecuje vykonanie odbornych prehliadok 
a odbornych skusok VTZ na zaklade povinnosti vyplyvajucich zo zakona a STN, realizacia 
coho je nevyhnutna a povinna v zmysle platnej legislativy pre zabezpecenie 
prevadzkyschopnosti a bezpecnosti VTZ. Odborne prehliadky su realizovane v casovej 
periodicite, 0 com su zastupcovia bytoveho domu informovani. 
Spravca ako prevadzkovatel' vyhrarJenych technickych zariadeni zodpoveda za 
prevadzkyschopnost VTZ bytoveho domu. 

V bytovom dome Je potrebne vykonat revizie, odborne prehliadky a skusky VTZ: 

odborna prehliadka elektrickej instalacie (kazdych 5 rokov) plan 12/2016 

odborna prehliadka plynu (kazde 3 roky) plan 10/2017 

odborna skuska a prehliadka bleskozvodu (kazc!e 4 roky) plan 12/2015 


Povinne kontroly, ktore sa vykonavajli v bytovom dome: 
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kontrola nastennych hydrantov a tlakova skuska hadic sa vykonava 1x rocne podl'a 
vyhlasky MV SR c. 699/2004 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziaru. 

Za neodstranene nedostatky zistene pri tychto kontrolaeh moze Okresne riaditel'stvo HaZZ 
bytovemu domu ulozit pokutu podl'a zakona c. 314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poziarmi do 
vysky 8 298,48 EUR. 
Za opakovane neodstranenie nedostatkov moze Okresne riaditel'stvo HaZZ bytovemu domu 
ulozd pokutu az do vysky 16 596,96 EUR. 

Vsetka dokumentacia k VTZ je pristupna k nahliadnutiu kazdemu vlastnikovi bytu a NP na 
poziadanie v zakaznickom centre SPRAVBYTKOMFORT, a.s. V pripade, ze si vlastnici ziadaju 
kopie, tie su spoplatnene podl'a platneho cennika SPRAVBYTKOMFORT, a.s .. 

6. Navrh planu oprav na roky 2015,2016 

Do pla~lliLQQrilV na rok 2015 a nasledujuce obdobia vlastnlci bytov navrhli tieto prace: 

1. Vymena vodomerov SV pred ukoncenim roka ciaehu-naklad z FOal! 
p. Koscelnfkova, p. Benetin, p .Zu pa, p. Maagdzia kova, p. Pavlikova, p. Kubickova, 
p. Stasakova, p. Havrila, p. M usi lova,p. G regova, p.Sedla k 

Cena za 1 ks vodomera 20C fi.S.B.S STA-Mi,s.r.o 
Termin vymeny do 9.2.2015 (11 bytov) 

2. Odborna prehliadka a skuska bleskozvodu 

3. Prace podl'a potreby (realizacia len eez zastupcu domu p.Stasaka) 

Priebeh hlasovani.a: 
Pocet hlasujucieh za predlozeny navrh: 9 
Pocet hlasujucieh proti predlozenemu navrhu: 0 
Zdrzali sa hlasovania: 1 
Pocet hlaslljucich spolu: 10 
Navrh bol prijaty nadpolovicnou vacsinou vsetkyeh vlastnikov bytov a NP hodinll po zacati 
sch6dze. 

Do Qlanl,t . ..9..m:av na rok 2016 a nasledujuce obdobia vlastnfei bytov navrhli tieto prc'lce: 

1. Odborna prehliadka a skuska elektroinstalacie 

7. Rozne 

7 1. Navrh: Ziadosf Mgr. Eva Magdziakova - 0 preplatenie nakladov na frezovanie, 
vlozkovanie a revlzia komina v sume 1.217,50 EUR. 

P. Zupa sa vyjadrll, vsetci vlastnfCl bytov dostali byty vybavene jednotne topenim formou 
gamatiek, Preto vlastnfci bytov, ktoryrn tento sposob vykurovania bytu nevyhovuje, si ho 
mozu podl'a vlastneho rozhodnutia zrnenit, ale iba na vlastne naklady. Tak to urobili j niektorl 
d'alsi vlastnici bytov v bytovom dome napr. Havrila, Koseelnik, Benetin, Sedlak. Bolo by 
v nerovnovahe niekomu zmenu vykurovania bytu uhradit a niekomu nie. 
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Priebeh hlasovania: 
Pocet hlasujucich za predlozeny navrh: 1 
Pocet hlasujucich proti predlozenemu navrhu: 9 
Zdrzali sa hlasovania: 0 
Pocet hlasujucich spolu: 10 
Navrh nebol schvaleny nadpolovicnou vacsinou vsetkych vlastnikov bytov a NP hodinu po 
zacati sch6dze. 

7-2. Navrh: Ziadosf mestu Presov 0 najom rekonstruovanej plochy vnutroblokoveho 
priestoru byt. domu a plochu pre parkovanie za symbolicke najomne 1,- C za 
podmienky, ze vlastnici SD budu zabezpecovaf beznu uddbu tohto priestoru, bez 
oplotenia. Osoba zmocnena k zastupovaniu vlastnikov bytov s mestom Presov 
Vladimir Stasak - Zastupca vlastnikov bytov. 4. 

rfl 
r::: 
t 

pI I /
LOC'htf.. 

I
J--O,e:.. " - .4 

{ 

Pan Stasak predniesol vyjadrenie hlavneho architekta, ktory odporuca Mestu Presov: s'laSot: 

A)dat do najmu rekonstruoVanlJ plochu vnutroblokoveho priestoru byt. domu a plochu pre 
parkovanie za symbo/icke najomne za podmienky, ze vlastnici BD budu zabezpecovat beznu 
udrzbu tohto priestoru, bez oplotenia 

B)alebo dat do uzivania dany priestor formou vypozicky s podmienkou zabezpecenia beznej 
udrzby, bez oplotenia 

Priebeh hlasovania: 
Pocet hlasujucich za predlozeny navrh: 9 
Pocet hlasujucich proti predlozenemu navrhu: 0 
Zdrzali sa hlasovania: 1 
Pocet hlasujucich spolu: 10 
N~vrh' bol prijaty nadpolovicnou vacsinou vsetkych vlastnikov bytov a NP hodinu po zacati 
sch6dze. 

7-3. Navrh: Zavedenie elektriny do vsetkych pivnic v SD v prevedeni 1 vypinac a 1 
svetlo bez moznosti napojenia elektrickych zasuviek na spotrebice. 

Priebeh hlasovania: 
Pocet hlasujucich za predlozeny navrh: 10 
Pocet hlasujucich proti precllozenemu navrhu: 0 
Zdriali sa hlasovania: 0 
Pocet hlasujucich spolu: 10 
Ncivrh bol prijaty nadpolovicnou vacsinou vsetkych vlastnikov bytov a NP hodinu po zacati 
schodze. 

7-4. Nilvrh: Zrusenie zmluvy na zabezpecenie havarijnej sluzby spolocnosfou 
Servis komfo rt,s. r. o. 

Priebeh hlasovania: 
Pocet hlasujucich za predlozeny navrh: 10 
Pocet hlasujucich proti predlozenemu navrhu: 0 
Zdrzall sa hlasovania: 0 
Pocet hlasujucich spolu: 10 

Navrh bol prijaty nadpolovicnou vacsinou vsetkych vlastnikov bytov a NP hodinu po zacati 
schodze. 

Strana 4 z 6 



SPRAVBYTl<OMFORT@ 

ErI0rg::::·t;c~y. t:V:O..y 0 ot)jS':·J:J\'V ;;;O~,~:.~.: :--ent as 

Dna 1. jula 2014 poslanci Narodnej rady SR schvalili novelu zakona c. 182/1993 Z. z. 0 vlastnictve 
bytov a nebytovych priestorov v platnom znenr (d'alej len "novela zakona") s ucinnost'ou od 
1.10.2014. V sulade so zakonnou upravou ochrany osobnych udajov zakonom c. 122/2013 Z. z. 0 

ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplnenf niektorych zakonov v platnom zneni budu spravcovia a 
spolocenstva opravneni na ucely spravy domu spracuvat' osobne udaje vlastnikov bytov a 
nebytovych priestorov v dome. Prave preto sa ust. § 9 doplnilo odsekmi 3 a 4. Podl'a odseku 3 
spravca alebo spolocenstvo su opravneni na ucely spravy domu spracuvat' osobne udaje vlastnikov 
bytov a nebytovych priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, datum narodenia, rodne Cislo, 
adresa trvaleho alebo prechodneho pobytu, CIslo bytu, telefonne Cislo, elektronicka adresa, Cislo uctu a 
k6d banky. 
Spravca alebo spolocenstvo su tiez opravneni za llcelom ochrany majetku vlastnikov bytov a 
nebytovych priestorov v dome zverejnovat' zoznam vlastnikov bytov a nebytovych priestorov v 
dome, ktori maju uhrnnu vysku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevadzky, udrzby a oprav 
domu a na uhrad,)ch za plnenie aspon 500 Eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastnika 
bytu alebo nebytoveho priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevadzky, 
udrzby a oprav domu alebo na uhradach za plnenie. Zoznam sa zverejni na mieste obvyklom na 
oznamovanie informacii v dome. Podl'a d6vodovej spravy sa predmetnym opatrenim moze mizic pocet 
neplaticova tym aj k elimimkii potencialnych sudnych sporov. 
Spravca alebo predseda spolocenstva budu povinnf po novom aj bez suhlasu vlastnikov bytov alebo 
nebytovych priestorov zabezpecit' odstranenie chyb alebo pOrlkh technickeho zariadenia 
bezprostredne ohrozujucich zivot, zdravie alebo majetok, ktore boli zistene kontrolou stavu 
bezpecnosti technickeho zariadenia, teda odbornymi kontrolami a revfziami. Dalsia zmena sa tyka 
vlastnrka bytu alebo nebytoveho priestoru vykonavajUceho stavebne upravy. Po novom v zmysle 
doplneneho odseku 8 do ust. § 11 bude vlastnik povinny umoznit' vstup do bytu alebo nebytoveho 
priestoru spravcovi alebo predsedovi spolocenstva za ucelom kontroly dodrziavania stavebneho 
zakona, teda Ci stavebne upravy neohrozujU, neposkodzuju alebo nemenia spolocne casti domu alebo 
spolocne zariadenia domu. V prfpade, ze vlastnik bytu alebo nebytoveho priestoru v dome neumozni 
vstup do bytu alebo nebytoveho priestoru, spravca alebo predseda spolocenstva je povinny oznamit:' 
vykonavanie stavebnych uprav bytu alebo nebytoveho priestoru prfslusnemu stavebnemu uradu. 
Kazdy vlastnik bytu, ktory byt uziva alebo ho prenechava na uzivanie inym osobam, bude podl'a 
doplneneho odseku 9 do ust. § 11, povinny nahlasit' spravcovi alebo spolocenstvu pocet osob,. 
ktore sa zdrziavaju v byte, to znameml pravidelne hlasenie kaidej zmeny v pocte osob 
uzivajucich byt suvisle pocas obdobia minimalne dvoch mesiacov. Ak vlastnrk byt neuziva, je 
PDvinny oznamic spravcovi alebo spolocenstvu svoju adresu a kazdu jej zmenu, podl'a dovodovej spravy 
za ucelom moznosti jeho kontaktovania v prfpade potreby. 

InformaciC! 

Spolocnost Spravbytkomfort, a.s. Presov vlastnfkom bytov a nebytovych priestorov pripomlna 
moznost zaregistrovat sa ZADARMO na portali Webovy portal 
www.poschodoch.sk spristuprlUje financne a technicke ud 0 bytoch a domoch pre 
vlastnlkov. Udaje sPristupnene z informacneho systemu pouzlvaneho spravcom. 
Podmienkou vyuZlvania to sluzby je registracia na portali a vyjadrenf sUhlasu s 
podmienkami poskytovania internetoveho portalu. 

P. Stasak sa vyjadril, ze vlastnfci bytov maju moznost pristupu k portalu IIPO schodoch", ktory 
spristupnuje financne a technicke lJdaje 0 bytoch pre icll vlastnikov a zaroven poziadal 
vlastnikov bytov, aby svoje poziadavky na zastupcu vlastnikov Ci spravcu domu zverejnovali 
vo fore domu a informovali tak 0 svojich poziadavkach i ostatnych vlastnikov bytov. 

P. Stasak oboznamil s peticiou za odstranenie topol'ov na susednolll pozemku 
Budovatel'ska a poziadal 0 stanovisko na podpisovych harkoch k peticii, ktorlJ preda Mestu 
Presov. 

P. Stasak oboznamil so spravoLJ oodbornej prehliadke a skuske odberneho plynoveho 
zariadenia. 

Pan Stasak este .upozornil vlastnikov bytov na povinnost dolozit spravcovi domu doklad 
o odbornom precisteni a prehliadke plynovych spotrebicov a na odstranenie zavad 
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a ned ostatkov uvedenych v bode C spravy. Sprava je k dispozicii u zastupcu vlpstnikov, 
spravcu domu, na fore domu a vyvesena na obvyklom mieste v kazdom vchode bytoveho 
domu. 

P. Stasak informoval 0 preplateni fa spravcom domu za deratizaciu, ktora v na50m dome 
nebola vykonana a 0 sposobe odstri3nenia nedostatkov z toho plynucich. 

P. Stasak informoval 0 prijatych opatreniach voCi spravcovi domu 0 preplacani uttov a faktlJr 
z uctu bytoveho domu: okrem period icky sa opakujucich platieb, ktore spravca domu 
predlozil zastupcovi vlastnikov bytov, vsetky ostatne uhrady moze spravca domu robi( az po 
pisomnom odsuhlaseni plat by zastupcom vlastnikov bytov. 

P. Stasak informoval 0 moznosti nakupu altanku na dvor bytoveho domu po schvaleni mesta 
Presov do mljmu vnutroblokoveho priestranstva. 

Zaver 
Pritomni vlastnici vzali na vedomie informacie prednesene na schodzi, spravca domu 
v spolupnki so zastupcom vlastnikov bytov bude realizova( poziadavky vlastnikov bytov 
v zmysle podmienok vykonu spravy. 

Vyhlasenie overovatel'ov zapisnice 

Dole podpisani overovatelia zapisnice zo schodze vlastnikov bytov a NP bytoveho 
1700domu na ul. Skultetyho 7-9 v Presove, ktora sa konala dna 4.2.2015 0 hod., 

v priestoroch domu, tymto vyhlasujeme, ze v plnom rozsahu overujeme udaje 
uvedene v tejto zapisnici v poete stran 6, udaje su uplne a pravdive a ze hlasovanie 
a jeho vYsledky zodpovedajU priebehu hlasovania vlastnikov bytov a NP, resp. ich 
splnomocnenych zastupcov pritomnych na schodzi vlastnikov bytov a NP. 

Prehlasovany vlastnik bytu a NP rna pravo do 30 kalendarnych dni od oznamenia 
vYsledku hlasovania z domovej schodze, podat' odvolanie na sude, aby vo veci 
rozhodol inak. 

V Presove, dna 5.2.2015 

Zapisovatel' zapisnice: / 4' 

Meno a priezvisko Vladimir Kuba ./,...................... . 


Overovatelia zapisnice: (
( 

Meno a priezvisko Zuzana Gregova "'''J u 

Meno a priezvisko Daniela Havrilova 

Zapisnicu vyhotovil: Lubomir Nemec - technik spravy.bytov 
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Slrana 1/1 

Datum tlace. 2. 2. 2015 

Zoznam vlastnikov z domovej sch6dze konanej dna: 4.2.2015 

293 SKULTETYHO 7·9 
KMC~~0_0.a~i?ieZVlsk~O-~] l 
29300701 B 

19399702 B 

29300703 B 

'29300703 B 

· 29300704 B 

. 29300705 B 

KOSTELNiKovA ERIKA',· 

§~!I!:rl~ ROBERT 

iUPA JOZEF 

1/ /
iupovA MARTA 

~.------------.~--- -~-.... 

MAGDZIAKOvA EVA 
-~- ----~-----,.. 

PAVLiK LUKAS 

29300706 

· 29300707 

29300708 

19300901 

· 29300902 

· 29300902
/ 
29300903 

29300904 

29300905 
l,:. ., 

29300906 

29300907 

29300908 

:;~ 

";. 

B KUBICKovA MARIA 
-.--~------~~-~---

B SESTAK STANISLAV 

B SESTAK STANISLAV - .- - -- ------- . -----._

B STASAK VLADIMIR 

B HAVRILOVA DANIELA 

- :--..-~~-/--.--~-~ 

.. --.y-- . .,.~--

.. ~-----

B HAVRILA JAROSLAV 
--:,. 7--7 

B ANDRAsciKovA DANIELA 

B MUSILovA ALENA ./. 

B 
~ , 

B SEDLAK SLAVOMIR 

B HRUSKA PETER 

B HRUSKA PETER 

\ 

~ 
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