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Váš list čís lo l zo dňa Naše č íslo 

M/5240/2015 
Vybavuje / linka 

Ing. Benčíková 
Prešov 

č.z . 112491/2015 W051/3100217 

Vec 

Ul. Arm. gen. Svobodu- Opätovná žiadost' o zriadenie vecného bremena 
opätovná žiadosť o stanovisko 

24. 7. 20 5 

Dií.a 14.4.2015 sme Vás žiadali o zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti INVE 
s.r.o. o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech sp 
RAS Immobilien SK s.r.o. cez časti pozemkov: 

-parc. č. KNE 1174/2 a KNE 1173/2 (KNC 14823/44, LV č . 0), spolu o výmere 69, l 
-parc. č. KNC 16336/1 / 14 o výmere 100,732 m

2
. 

Pozemky sú vo vlastníctve mesta Prešov zapísané na LV č. 6492 v k. ú. Prešov. 

Žiadate!' žiada o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez vyššie uv 
pozemky, ktoré slúžia výlučne potrebe COS III- Mäbelix. 

K predmetnej žiadosti ste na zasadnutí dií.a 7.5 .2015 žiadali doložiť stanovi s 
územného plánovania a stavebného úradu, ktoré Vám predkladáme v prílohe a ži 
o opätovne zaujatie stanoviska k predmetnej žiadosti. 

S pozdravom 

Prílohy: l x žiadosť 
l x Stanovisko OÚPaSÚ 
l x Stanovisko ODŽPaKS 
l x situácia 
l x Gisplán 

MtE TO 1"' ~~O"V 
Mestský úrad v Presove 

ODBOR SPRÁVY MAJEiKU NIESli\ 
080 01 Prešov IT\ 

JUDr. Mirosláv Makara 
vedúci odboru 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1 080 01 Prešov l Tel. : +421(51)31001 11 l Fax.: +421(5 1)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov. 



Váš list číslo l zo dňa : 
M/5240/2015 
14. 04. 2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše číslo: 
B/6099/2015 

080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

V~bavuje /linka 
Ing . arch . Jáni 

Prešov: 
28. 04. 2015 

r!ľ 3100 276 

Vec: Pozemky parc. č. KN-C 14823/44 a 16336/1 k.ú. Prešov, ul. Arm. gen. Svobodu, P 
-stanovisko k žiadosti o zriadenie vecného bremena 

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

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k zriadeniu vecného b 
práva prechodu a prejazdu pod komunikáciou a spevnenými plochami na časti pred 
pozemkov v prospech spoločnosti RAS lmmobilien SK s.r.o ., Rožňavská 32, Bratislava, 
predloženej žiadosti. 

K predmetným častiam uvedených pozemkov ostávajú v platnosti predchádzajúce sta 
OHAMaÚP č . 8/12446/2014 zo dňa 6. 8. 2014 k žiadosti o odpredaj a zo dňa 18. 9. 2014 k 

o dlhodobý prenájom pozemkov. lliESTO PRE 
Mestský úrad v 

S pozdrav om ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁNOVAIIIAA ~"""'u ~~o .• 

/ 
OBO 01 Prešov 

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

ej 



OS/111-

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

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 

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

M/5240/2015 T- 6568/2015 

Vec 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

12.05.2015 

spoločnosti RAS lmmobilien SK s.r.o. na Ul. Arm. gen Svobodu -

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

Cestný správny orgán súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a p 
cez časti pozemkov parc. č . KNE 1174/2 a KNE 1173/2 a KNC 16336/1/14 k. ú. 
ktoré sú vo vlastníctve mesta Prešov v prospech spoločnosti RAS lmmobilien SK s.r.o pre 
dopravné sprístupnenie COS Ili- Mobelix z ulice Arm .gen.Svobodu. 

S pozdravom ME8TO ·-~~OV 
Mestský úrad v Prešove 

0010~ OOPRAYf, ÍIVOTNEHO PROSTREDIU KOMUNÁLNYCH ~tY!IE8 
Oddelenie dopravy a tivotného prostredia 

080 01 'Prešov @1 

Jr-
Ing. ~iroslav Širgel 

povereny riadením od 
dopravy, životného p ia 

a komunálnych sl 

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 1 www. 



Prfloha 11/2.2. Grafické znázornenie predmetu a účelu nájmu 

/ 
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COS 111. (MOEBELIX) PREŠOV-SEKČOV 
-Areálové komunikácie a spevnené plochy 

SO 110.1 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY 

Parcela registra C: 
-•KN-C p.č . 14823/44 = 69,134m'+35,821m2 = 104,955m

2 

-I<N-C p.č. 16336/1 = 100,732m2 +107,046m' = 207,778rn
2 

312,733m2 



,, 

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

Autorské práva 

• Adresy: (c) l"v'esto Prešov 
• Ulice: (c) Mesto Prešov 
• Zosuvné územia: (c) l"v'esto Prešov 
• Polohopis: (c) Mesto Prešov 
• Ortofotomapa: (c) Eurosense s.r.o., www.eurosense.sk 
• ISKN: Vektorová katastrálna mapa (VKM) (c)Úrad geodézie 

kartografie a katastra SR. Jl/1apa má infonnativny charakter, 
neslúži na právne účely. Aktuálnost" VKM 07/2014. 

• územné členenie: (c) ÚGKK a l"v'esto Prešov 
• Územný plán: (c) Mesto Prešov 

Legenda 

http://webgis.presO\ 


