
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie-

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ č. 2 
poslanecká schránka č. 7 
Msú, Hlavná 73, Prešov 

Váš list číslo! zo dňa· Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

M/4859/2014 Ing. J. Adam/3100212 01. 07. 2015 

Vec: 
Žiadosť o zaujatie stanoviska 

Listom zo dňa 18. 06. 2015 sme obdržali opakovanú žiadosť o odkúpenie 
pozemku parc. č. KNE 1143/9, orná pôda o výmere 241m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15433/2, záhrada o 
výmere 241 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ulica Jelenia, od 
žiadateľa p. Vladimíra Čenčarika, predmetom ktorého je aj oznámenie o 
jeho pochybení pri zaslaní predchádzajúcej ponuky (viď príloha), pričom v tomto liste 
už uviedol ceny v súlade s vypracovaným znaleckým posudkom. K uvedenému Vám 
oznamujeme, že informáciu o neúspešnom výsledku priameho predaja pozemku 
v danej veci prerokovalo Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov a následne zobralo na 
vedomie na svojom zasadnutí dňa 29. 06. 2015. 

Pre Vašu potrebu Vám v prílohe zasielame kópie príslušnej dokumentácie 
z pôvodnej žiadosti a zároveň oznamujeme ešte tieto skutočnosti: 

majetkové prevody pre ďalších šiestich záujemcov o kúpu nimi užívaných 
pozemkov v danej lokalite boli v MsZ dňa 29. 06. 2015 schválené, 
žiadatel'ovi sme oznámili, že v mesiaci júl 2015 mu bude zaslaná nájomná 
zmluva, predmetom ktorej bude aj povinnosť vyplatiť úhradu za užívanie za 
obdobie dvoch rokov spätne, pričom výška nájomného podl'a znaleckého 
posudku je 1 ,454 €/m2 ročne, 
po podpise nájomnej zmluvy a vyplatení dohodnutej výšky nájomného (aj 
spätne za dva roky), v prípade odpredaja uvedeného pozemku žiadatel'ovi, 
nájomná zmluva zanikne dňom povolenia vkladu do katastra nehnutel'ností, 
výbor mestskej časti č. 2 v minulosti (dňa 15. 05. 2014) prerokoval všetky 
žiadosti o kúpu pozemkov a následne súhlasil s odkúpením pozemkov na 
Jelenej ulici za cenu vo výške znaleckých posudkov. 
Na základe toho, ako príslušný výbor mestskej časti, žiadame Vás o zaujatie 

stanoviska k predmetu žiadosti. 

S pozdravom 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 
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Prí!ohy • 
íx žiadost zo dňa 18 06 2015 
2x snímok z mapy v súbore . .E" a .C' 
1 x star10visko •;tedajšej Sekcie stavebného 'Jradu a urba~istik·/ zo dňa 25 04 2014 



Vladimír Čenčarik,'. 

Mestk)· úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
lvlajetkO\ o-právne oddelenie 

V Prešove dňa 18.6.2015 

" ... 
.080 O l Prešo' 

Vec: Žiadosť o odkúpenie majetku- návrh ceny 

V tejto žiadosti predkladám ponuku na odkúpenie parc. č.Kľ\i'E 1143/9 o výmere 241 
m2, omá pôda, LV č.6492, k. u. Prešov, lokalita Ul. Jelenia za cenu 4290 € ako aj 
náhradu za užívanie tohto pozemku za obdobie dvoch rokov spätne vo výške úhrady 
700,82 €. V podaní žiadosti z 29.4.2015 boli mojou chybou uvedené nesprávne Ctdaje. 

Touto cestou podávam opravené údaje a verím, že moja žiadosť bude kladne 
posúdená. 

S pozdravom 

Vladimír Čenčarik 
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Legenda 
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Mierka 1:suo 



Gisplan· 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a ~rbanistik)' 
Gddeí~.nie 1;::-r-Jréh:: a,c:::"::e<t2 a ~:z-:;•~rers J:áí':OV~L<a 

Váš !:st čisio zo :J:"a: 

M/4932,4935. 
4858, 4859.4860/20~ .:i 
27.03.2014 

3/6834!2C 14 
Ev. č.50494/20 1 t. 

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

Vybavuje iinKa ?-ešcv 

ing. arch. V!adimír Kr:šlcf 25.::!4.2014 
'!!! 051/31 oo 230 
viadi:nir.kristof'a:lpresov s~ 

Vec: Pozemky na ul. Jelenej, miestna časť Cemjata, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov. 

Dňa 02.04.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 
o zaujatie stanoviska k odkúpeniu pozemkov parcelné čisto KNC 15411/2 o výmere 278m2

, 

KNC 15404/2 o výmere 215 m2
, KNC 15422/3 o výmere 342 m2

, KNC 15433/2 o výmere 241 
m2

, KNC 15427/3 o výmere 264 m2 na ul. Jelenej v k. ú. Prešov, miestna časť Cemjata 
(bývalá záhradkárska osada). Účelom odkúpenia pozemkov je ich užívanie žiadatel'mi. 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. di zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadeni 
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

1. Podl'a platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
na ploche funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí záväzný 
regulatív RL B 1. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných 
pozemkov žiadatel'mi. 

S pozdravom "~-".,-;- --. - _ r;-'): ~ 1. ~;; ei;., 
t,l..:'.J,._) .1. i..Y t ---"'"-'-'·- b ~ 

~J\e.stsk"í urad 
·::xc:~ ;:w:~:-itHO (r~_:J 1J -~ J2J?)~ST!~ 
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Ing. Marián Harčarík 
!riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec PREŠOV 

Vytvorené cez katastrálny portál 

. Dátum vyhotovenia 30.06.2015 
Katastrálne územie: Prešov 

---~----

časvtho_~ve_f1ia ___ _ -~-4:()_():"1_9 __ 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3421 
ČASŤ A MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

154331 1 
15434 

Legenda: 

Výmera v m2 Druh pozemku 

345 Záhrady 
55 Zastavané plochy a 

nádvoria 

Spôsob využívania pozemku: 

Spôsob využ. p. 

4 
15 

Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

1 
1 

15- Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné polnohospodárske plodiny 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popís stavby 

9049 15434 
Legenda: 
Druh stavby: 

1 O ~ Rodinný dom 
Kód umiestnenia stavby: 

10 rodinný dom 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASf 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Čenčarik Vladímír, Volgogradská 16, Prešov, SR 1 /1 
Dátum narodenia : 09.04.1967 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 135712003 
Titul nadobudnutia Z 437312007-Rozhodnutíe Mesta Prešov č.PI200714943 o zmene v užívaní stavby 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

Iné údaje: 

Zal.zmluva V 335212001 pre VUB a.s.,Bratislava,MI.Nivy 1 
na parc.1543311,15434 a zahrad.chatku cs 9049 na parc.KN 15434; 
V 234512005-Zmluva o zriadení záložného práva reg.č.0011005394105-0021000 pre Všeobecnú úverovú 
banku,a.s.,Miynské nivy 1, 829 90 Bratislava 131 320 1551 na parc.KN 15434,1543311 a záhr.chata čs 9049 na 
parc.KN 15434; 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 111 Aktualizácia katastrálneho portálu: 29.06.2015 


