
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie-

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

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

M/9381 /2015 Ing. J. Adam/3100212 25. 06. 2015 

Vec: 
Žiadosť o zaujatie stanoviska 

Obdržali sme list firmy URANPRES, spol. s r. o., Budovateľská 45, 080 01 
Prešov, predmetom ktorého je žiadosť o povolenie vstupu na mestský pozemok za 
účelom realizácie hydrogeologického vrtu a následného monitoringu sietí 
podzemných a povrchových vôd na ploche 2 m2 na dobu 15 rokov bezodplatne, 
pričom konečným užívatel'om tohto vrtu bude SHMÚ Bratislava (viď prílohy). 

Napriek tomu, že zo strany žiadatel'a nebol uvedený konkrétny pozemok, 
z grafickej časti vyplýva, že pravdepodobne ide o pozemok parc. č. KNC 14835/148 
v k. ú. Prešov, celková výmera ktorého je 372 m2

, druh pozemku - ostatná plocha 
v lokalite Škára. 

Po posúdení predmetu návrhu sme žiadatel'ovi oznámili, že predmetný prípad 
(prenájom na obdobie 15 rokov) podlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve. 
Zároveň sme ho vyzvali na: 

potvrdenie, resp. uvedenie čísla pozemku na ktorom plánujú realizovať vrt, 
zaslanie splnomocnenia na právne zastupovanie konečného užívatel'a (SHMÚ 
Bratislava) s tým, že dôjde aj k zmene žiadateľa- viď návrh zmluvy, 
uvedenie výšky navrhovaného nájmu, resp. zdôvodnenie riešenia žiadosti ako 
prípad hodný osobitného zretel'a s uvedením nekomerčného nájomného. 
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. 

•• C) 

S pozdravom 
·" 

•• ô 

JUDr. Miroslav MakanF ' · . 

Prílohy: 
1x žiadosť zo dňa 03. 06. 2015 
1 x grafická časť - návrh žiadate l' a 
1 x návrh zmluvy 
1x snímok z mapy- Gisplan 
1x LV č. 6492 

vedúci odboru 
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Sídlo: Čapajevova 29, 080 01 Prešov 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27807/P 
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Mesto Prešov 
Hlavná 73, 
080 O 1 Prešov 

Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje /18 l tt 
Ing. Olejník 0902 929 554 

Spišská Nová Ves 

3.6.2015 

Vec: Žiadosť o povolenie vstupu a realizácie hydrogeologického vrtu na Vašom 
pozemku. 

Žiadame Vás o povolenie vstupu a realizáciu hydrogeologického vrtu na Vašom 
pozemku v rámci úlohy Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných 
a povrchových vôd , ktoré budeme realizovať pre SHMÚ Bratislava v zmysle zákona 
č.201/2009 Z.z. Starý vrt bude v rámci tejto úlohy zlikvidovaný. Umiestnenie vrtu je 
zaznamenané v mapovej prílohe. 
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Prílohy: Ortomapa 
Návrh zmluvy 
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Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete 

uzavretá podľa§ 51 Občianskeho zákonníka a§ ll Zákona č. 20112009 Z. z. o štátnej 
a hydrologickej a štátnej meteorologickej službe 

Zmluvné strany: 

Slovenský hydrometeorologický ústav, 

Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 

V jeho mene koná RNDr. Martin Benko, PhD., generálny riaditel' 

IČO: 156884 

(ďalej len "SHMÚ") 

Úplné znenie zriad'ovacej listiny rozhodnutím m1rustra životného prostredia 
Slovenskej republiky - 12. júna 2006, č. 23/2006 -1.6 

a 

vlastník 

V jeho mene koná: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

L Nehnuteľnosť vedená na LV 
pozemku: , výmera d 
vlastníka"), 

2. SHMÚ je štátna príspevková 
životného prostredia SR. 

I. 

Úvodné ustanovenie 

, katastrálne územie . , parcelné číslo , druh 

m2 je vo vlastníctve vlastníka (ďalej len "nehnuteľnosť 

organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 

3. SHMÚ je oprávnený v súlade s ustanovením § ll Zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej 
hydrologickej a štátnej meteorologickej službe: 

a) zriaďovať pozorovacie objekty štátnej meteorologickej siete na cudzej nehnuteľnosti, 

b) vstupovať a využívať prístupové cesty na cudziu nehnuteľnosť pri prevádzkovaní objektov 
štátnej hydrologickej siete, 

c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy alebo porastu ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť 
pozorovacích objektov štátnej meteorologickej siete, ak to po predchádzajúcej v}'zve neurobil 



vlastník alebo užívate!' pozemku. Začatie výkonu týchto oprávnení Je SHMÚ povinný 
oznámiť vlastníkovi 15 dní vopred. 

4. Účastníci zmluvy uzatvárajú túto zmluvu v súlade s ust. § ll Zákona č. 201/2009 z. z. 
o štátnej hydrologickej a štátnej meteorologickej službe za účelom úpravy vzájomných 
vzťahov súvisiacich s umiestnením pozorovacieho objektu na pozemku vlastníka 
a prevádzkovaním tohto objektu pre potreby realizácie projektu s akronymom Budovanie 
a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných a povrchových vôd spolufinancovaného 
z prostriedkov KF a ŠR v rámci implementácie Operačného programu Životné prostredie. 

II. 

Predmet zmluvy 

l. Vlastník udel'uje bezodplatný súhlas SHMÚ: 

a) na umiestnenie pozorovacieho objektu štátnej hydrologickej siete určeného na 
monitorovanie fyzikálnych parametrov hydrosféry, (ďalej len "pozorovací objekt"), na 
nehnuteľnosti vlastníka, v súlade so situačným náčrtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (ďalej 
len "plocha"), 

b) na prevádzkovanie pozorovacieho objektu podl'a potrieb SHMÚ po dobu trvania tejto 
zmluvy. 

2. Vlastník sa zaväzuje: 

a) umožniť zamestnancom SHMÚ, ktorí zabezpečujú obsluhu pozorovacieho objektu, prístup 
najkratšou trasou k pozorovaciemu objektu cez pozemky vo vlastníctve vlastníka podľa 
potreby v čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. za účelom: 

• umiestnenia pozorovacieho objektu a nainštalovania automatického prístroja, 

• odčítania monitorovacích údajov, 

• kontroly funkčnosti inštalovaného pozorovacieho objektu, 

• opravy a údržby pozorovacieho objektu, 

• odinštalovania pozorovacieho objektu v prípade ukončenia zmluvy. 

b) nepoškodzoval' pozorovací objekt, 

c) nezasahovať do pozorovacieho objektu, 

d) upozorniť SHMÚ na akékol'vek neoprávnené zásahy, poškodenie pozorovacieho objektu 
alebo jeho stratu ihneď ako to zistí, 

e) v prípade zmeny vlastníctva oznámit' túto skutočnosť SHMÚ a zabezpečit', aby nový 
vlastník prevzal povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre vlastníka nehnutel'nosti, 



III. 

Trvanie zmluvy 

!.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od ................. na dobu 15 rokov. 

2. Zmluva sa skončí: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) uplynutím doby trvania zmluvy 

c) výpoveďou. 

3. Výpovedná doba je 6 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede 
druhej strane. 

IV. 

Osobitné ustanovenia 

SHMÚ sa zaväzuje postupovať pri výkone oprávnení vyplývajúcich z tejto zmluvy tak, aby 
nedochádzalo k poškodeniu majetku vlastníka 

v. 

Záverečné ustanovenia 

l. Zmluva bola vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva s1 ponechá SHMÚ a jeden 

vlastník. 

2. Zmluvné vzťal!y účastníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravuJU 
primerane ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej 
hydrologickej a štátnej meteorologickej službe. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v JeJ 

plnom rozsahu v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR, okrem osobných 
údajov. Dodatok k zmluve nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 
v súlade so Zákonom č. 546/201 O Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa Zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré 
zákony. Tento dodatok k zmluve je povinne zverejňovaný podľa § Sa z. č. 211/2000 Z. z. 
v znení neskorších predpisov. 

Bratislava, dňa ........................... . 

RNDr. Martin Benko, PhD. 

generálny riaditeľ SHMÚ vlastník 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 12.06.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTAT A 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH CHARAKTE· 

ČÍSLO v [nt l POZEMKU RIS TIKA 

I4835/I48/0 372 Ostatná plocha 34 

Výmera spolu: 372 

* * * O~tatné parcely re~i..~tra "C" nevyžiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA • spôsob využitia pozemku 
34-Pozemok, na kt. je manipul. a sklad. plocha 

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

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [rrf l 
DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE· 
RIS TIKA 

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

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

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

ČASŤ C. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * • 

* * * Ťarchy nevyžiadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielanv v zmysle§ n Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

(celkom parciel }~49 ... ) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

o 45I 

(celkom parciel .......... 9.7.?.....) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... F~ .... ) 
INÝ 
ÚDAJ 

LV 
PARCELY 

L.M. 

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

Podiel 

III 

POL. VZ. 

POL. VZ. 


