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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z ll. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 21.9.2015 číslo: 14112015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného 
zrete l' a 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

schvaľuje 

zámenu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu obmedzených 
možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe "Parku umenia", a to 
pozemkov: 
-diel l o výmere 239 m2

, vytvorený GP č. 37/2014 zo dňa 26.3.2014, vyhotoveným GP-3 
s.r.o., Jesenná l, 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. K.NC 242, záhrada, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. K.NC 238, záhrada, k. ú. Prešov, 
lokalita UL Tkáčska, vo vlastníctve mesta Prešov, 

za 
- diel2 o výmere 239m2

, vytvorený GP č. 37/2014 zo dňa 26.3.2014, vyhotoveným GP-3 
s.r.o., Jesenná l, 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. K.NC 238, záhrada, LV 
č. 373, k. ú. Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. K.NC 242, záhrada, k. ú. Prešov, 
lokalita UL Tkáčska, v bezpodielovom vlastníctve Ing. arch. Mariána Ferja a jeho 
manželky PhDr. Marty Ferjovej, rod. Onderovej, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 

- bez finančného vyrovnania s týmito podmienkami: 
- vzájomné zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. 
č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, LV č. 373 v prospech Mesta Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov a práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 242, záhrada, 
LV č. 6492 v prospech Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty 
Ferjovej, rod. Onderovej, Vyšná Šebastová 138,080 06 Prešov, 

-zachovanie účelu výstavby "Parku umenia", 
- v prípade nezískania právoplatného stavebného povolenia a nezrealizovania 

a neskolaudovania výstavby "Parku umenia" do 31.12.2018, Mesto Prešov má právo 
odstúpiť od zmluvy. 
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