
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/14703/2014, M/9804,9805/2015 

Vec: 
Žiadost' o zaujatie stanoviska 

Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčíková 
predseda VMČ č. 4 
poslanecká schránka č. 11 
Msú. Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. J. Adam/3100212 26. 06. 2015 

Obdržali sme listy Františka Baláža a manželky Zlaty Balážovej, Jozefa 
Surmaja a Filipa Baláža, predmetom ktorých je žiadosť o odkúpenie bytov na Ulici 
Vodárenskej v Prešove (viď prílohy). 

K uvedenému Vám po preverení skutkového stavu oznamujeme, že oba 
objekty (Vodárenská 36, 37 a Vodárenská 38, 39) majú po dve bytové jednotky 
a z tohto dôvodu v zmysle platnej legislatívy to nie sú bytové domy, ale rodinné 
domy, odpredaj ktorých sa neriadi zákonom č. 182/1993 Z. z., v znení zmien 
a doplnkov, vrátane určenia ceny. 

V tomto konkrétnom prípade, ich odpredaj je možné uskutočniť iba prevodom 
celých objektov (prípadne aj do spoluvlastníctva nájomcom oboch bytov v jednom 
bytovom dome), vrátane pril'ahlého pozemku, pričom cena sa určí na základe 
vypracovaného znaleckého posudku. Z tohto dôvodu sme požiadali Odbor 
územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu Msú v Prešove o určenie rozsahu pril'ahlých pozemkov k obom bytovým 
domom, ktoré by mohli byt' predmetom prevodu súčasne s oboma stavbami. 

Na základe toho, ako príslušný výbor mestskej časti, žiadame Vás o zaujatie 
stanoviska k predmetu žiadosti. Pre Vašu potrebu Vám v prílohe zasielame kópie 
príslušnej dokumentácie. 

S pozdravom 

Prílohy: 
3x žiadosť podl'a rozpisu 
1x snímok z mapy- Gisplan 
1x LV č. 6492 

JUDr. Miroslav IVIal\a, ~ 
vedúci odboru 

1x pôvodné stanovisko Sekcie stavebného úradu zo dňa 17. 10. 2014 
1x stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o., zo dňa 04. 06. 2015 

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



Ziadost 

Ja Balaz Frantisek, narodeny: , a moJeJ zeny 

Zlata BalazoveL narodenej: , trvalim 

.bidliskom presov. Ziadam metsky urad v 

presove o odkupenie bytu na Vodarenskej ulici 36 v 

presove. O hladom dlheho obdobia bivania v tomto 

byte t.j v roku 1984 az do sutasnosti. Uzivania ,bjsom 

chcel od ku pit tento byt do vlastneho vlastnistva. V 

prípade nieakych dialsich informacie, ohladom tejto 

situacije ma kontaktujte na tieto telefonove císla: 

alebo . 

Za pochopenie vopred da kujem . 
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MESTÓ PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove,) 1~~á ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

. ' 

Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetka mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

v :_"':, {!}J,_/ 
Ziadost' o.pFedaj- /kúpu/ pozemku-2'-

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

1 . ' • l 

M . ' ,. ' ~.'j_v--"f'77"7"' ·y//J_!../?'ŕ 
eno, pnezvtsko l obchodny nazov: .. ,;,., .. ť.\/ ... : ... ,·.,."; .......... .';-;.;;;:.:7.ŕ·····"''"··· .......................... .. 

Dátum narodenia l IČO: ............................................................................................................... . 
Ad l 'h · • · . ?!->cc 5t:.:· ?/ resa trva e o pobytu l stdlo spolocnost•· .............. ~ ... ~ ....... , ........ ;! ........................................ .. 

Číslo telefónneho kontaktu žiadate1iL_, ............................. . 

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* 

ôYI / - . ,{ - 3Y 7: 
Pm:e=>k sa nachádza na ulici: ..... t .. ~'t2(k.?C,q,:'::?:?.: .. ~0 ...... : ...... ,.-: ...... C.'!/.E'!:.'.::.. ................................. . 

/
<! > ' 

K 'l ' . /'c2_??1y atastra ne uzemte: .................... : ............................................................................................................. .. 

Číslo parcely: ........................................................................................................................................... .. 

Účel žiadosti: ..... r.t'/.a.0k.t.(.0::. .... ;;?: ... J.?.?."::í.f..c:.ý.?..(ľ;f.]..r.f: .. : ... q,:;..6.\;.:: ..................................... . 
v 

.................................................................................................................................................................... 
V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v plnom znení podpisom tejtO žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvola!' 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas 
udelený. 

Vp • d" 1._1.8.fl)1!) resove na ..................... . 

Príloha: 

kópia listu vlastníctva na pozemok 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

. ................. \ ...... ~ .... _ 

podpis žiadateľ~ 

čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP-5211/4 



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

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

(~'4/ ::2 -z:' ~-:' 
Meno, priezvisko l obchodný ná7nv· ..... :::: .. ~::: .. ::-: ........... :::.: .................................................................... . 
Dátum narodenia l IČO: ............................................................. : .............. ,. ... _ .. _:•·::•:::·:·.: ............................. . 
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.) 

Tvmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

~ ' ' ~~ .' 7 • •. .'/- ·_ = _.-:. 2 s c :~ !<.-+- ~< '$ t-· ,2:.::-C:·:;:,.• l ozetnoK ~ .... nachad~a na ul1ct. ........................................... .-.. x .............. .: ................................................... .. 

Katastrálne úzeJnie: ................................................................................................................................... . 

Cís!c: parcely: ............................................................................................................................................ . 

ťJ če 1 žiadosti: ... ·:::;·:·/. :~~~ .. ~:l:t.f.?. ........ ~:·.~z:;:)~~-... :·:?::~~~·:.~ .... ::~.~;~ .. ·:~~~· .............................................................. .. 

V zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v plnom zneni 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 
;Uadosti, 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 -?'7 .. r.;- .- .··.: :~ 
V Presove dna .. :: ... ; ... :"'::.: ... ~ .. 

podpis žiadatel'a 

Príloha: 

kópia listu vlastníctva na pozemok 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plát> u alebo kópia katastrálnej mapy 

čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

• (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚISP-52/114 



1354/1 

4851/2 14288/1 

1256/401 

4867/1 1356/2 

• výlu~né vlastnrctvo 
~podielové spoltJvlastníctvo 

• výlučné vlastnfctvo 
:m podielové spoluvlastnictvo 

N parcely E 

N parcely C 
rV vnUtorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
C::?významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 
,, ' iné komunikácie a chodníky 



Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMI L Prešov 

Strana: 

Dátum: 16.06.2015 

V~~PIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 -čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

4856/000/0 
4857/000/0 
4858/000/0 
4859/000/0 

VÝMERA 

v [nf] 

158 
144 
908 

1413 

Výmera spolu: 2623 

DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Trvalý trávnatý porast 

CHARAKTE

RISTIKA 

15 
15 
18 
7 

* * * Ostatné \}ar~~.ly regi~S.tra "C" \\e'I''!{V.adané * * * 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
?-Pozemok lúky a pasienku trvalo porasten)' trávami 
IS-Pozemok, na kt. je postavená bytová budova označ. sú p. čís. 
18-Pozemok, na ktorom je dvor 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

Parcely registra "E" 

(celkom parciel ....... .3M9. ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO LM. 
KZÚO EL 

6 4423 
6 4423 
6 4423 

432 4423 

(celkom parciel .......... nS. .... ) 
PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v[ni'] 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO LM. 
RISTIKA K ZÚO EL 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

6014 
6015 

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

Stavby 

NAPARCELE DRUH POPIS 
ČÍSLO STAVBY STAVBY 

4856/000/0 9 bytový dom 
4857/000/0 9 bytový dom 

* * * Ostatné stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

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

l Mesto Prešov. Hlavná 73. 0800 l Prešov 
IČO/RČ: 327646 

ČASŤ C. ŤARCHY 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťat"ch'Y uevyž.iadané * * * 

(celkom stavieb ..... 17~ .. ) 
INÝ LV LM. 
ÚDAJ PARCELY 

6492 6492 
6492 6492 

(celkom vlastníkov ............. L .. ) 

Podiel 

1/I 

POL. VZ. 



Váš list číslo f zo dňa: 

M/14703/2014 
č.z.129102/2014 

VEC 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

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

Naše číslo: 

B/15567/2014 
ev.č1301 06/2014 

080 01 Prešov 

Vybavuje f linka 

Jng.arch. Jacová 
1!!1051/3100273 

Prešov: 

17.10. 2014 

Odpredaj dvojizbového bytu č. 2 v rodinnom dome Vodárenská č. 36 v Prešove, nachádzajúci 
sa na pozemku parc. č. KN-C 4856 k. ú. Prešov, Františkovi Balážovi a Zlatici Balážovej, bytom 
Vodárenská č. 36 v Prešove 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v zneni neskorš ich predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012, 2013, schvá
lených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č.369/12013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11. 2013, rodinný dom nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C 4856 k. ú. Prešov,vo vlastníctve 
Mesta Prešov, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha rodinných domov. 

2/ územný plán mesta Prešov rieši trasovanie štvorpruhovej dopravnej komunikácie K3. lprelož
ka 1/68 MZ 21,5/70) vo vzdialenosti 70 m východne od rodinného domu Vodárenská č. 36 v Prešove. 

3/ V súčasnosti jestvujúci rodinný dom (prfzemný so sedlovou strechou), nachádzajúci sa na 
pozemku parc. č. KN-C 4856 k. ú. Prešov na Vodárenskej ulici, je stavebne neudržiavaný, vonkajšie 
omietky sú zvetralé. 

4/ 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 po prehodnotení zámeru nemá n á m ie t k y k odpredaju 
dvojizbového bytu č. 2 v rodinnom dome Vodárenská č. 36 v Prešove, nachádzajúci sa na 
pozemku parc. č. KN-C 4856 k. ú. Prešov, Františkovi Balážovi a Zlatici Balážovej, bytom 
Vodárenská č.36 v Prešove. 

S pozdravom 

Ing. Marián H a r č a r í k 
riad\tef Sekcie 

stavebného Úradu a urbanistiky 

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

~~,--- -~c·-.----· 

-"'\' 

VEC: Odpoved' na Vašu žiadost' o stanovisko 

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

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

Odbor správy majetku mesta 
majetkoprávne oddelenie 
do rúk JUDr. Ľudmila V argo vá 
vedúca poverená vedením oddelenia 

JUDr.Brandt 
05117781425 

04. 06.2015 

Na základe Vašej telefoníckej žiadosti o stanovisko zo dňa 04.06.2015 kodstúpeníu 
žiadosti p. Filipa Baláža o kúpu bytu na ul. Vodárenská č. 38 v Prešove zo dňa 19.05.2015 a 
p. Jozefa Surmaja o kúpu bytu na ul. Vodárenská č. 37 v Prešove zo dňa 21.05.2015, ktoré 
Vám boli domčené a Vami prijaté dňa 21-22.05.2015 odpovedáme nasledovné: 

V zmysle ust. § 2 ods. 2 zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov sa "bytovým domom na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako 
polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a 
nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo 
spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto 
domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov". 

Nakoľko v dome na ul. Vodárenská č.36-37 v Prešove sa nachádzajú 2 byty a na ul. 
Vodárenská č.38-39 v Prešove sa nachádzajú taktiež dva byty v dome, nevzťahuje sa na ich 
predaj- prevod do vlastníctva inej osoby zákon č. 182/1993 Z.z., a preto Vám boli obe žiadosti 
o prevod vlastníctva odstúpené na priame riešenie. 

IČO: 31722814 
DIČ:2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

S pozdravom 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 O 1 Prešov .,, 

o ooooooooooooouooooooooooooooooooou .• oooooooooooo-'or;'uo 

Mgr. Peter Bobka, Ing. Jaroslav Buzogáň 
konatelia spoločnosti 

:·~f; Bankové spojenie: 
.:: ... ~- .- U ni Credit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 
~:::- C.':·pobočka zahraničnej banky 

č. ú.: IBAN: SK981111 0000 00101976 4005 


