
MESTO PREŠOV 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

• Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/16218/2015 

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 04. 11.2015 

Obdržali sme list p. Ing. arch. Mariána Ferja, bytom Vyšná Šebastová, 
predmetom ktorého je žiadosť o dlhodobý prenájom pozemku parc. č. KNC 242 
o výmere 389 m2 záhrada, v k. ú. Prešov, Ulica Tkáčska na zriadenie Parku 
umenia v zmysle predchádzajúceho uznesenia mestského zastupiteľstva v Prešove 
(viď prílohy). S prihliadnutím na dôvody uvedené v liste, žiadateľ navrhuje dobu 
nájmu 20 rokov so symbolickým nájomným 1 ,- € ročne za celý predmet nájmu. 

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 
podľa rozpisu. 

S pozdravom 

Prílohy: 
1x žiadosť zo dňa 15. 10. 2015 
1 x kópia GP - nový stav 
1 x L V č. 373 - pozemok žiadate l' a 
1 x L V č. 6492 - mesto Prešov 
1x schéma využitia územia- návrh žiadatel'a 

JlJDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



:\lEST() PREŠO\ 
:V1estsk~ úrad" Prešon. Hbnnú ul. č. 73, OSO 01 P1·ešm 

\lcc;t-;f;\ tJr:ld \ PrcšC1\C 

udt>,1ť :,prÚ\Y :r:;:_icl~~I mest<: 
.I ~1 rko\·ú ~-+ 

Žiadosf o nájom pozemku 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno. priezvisko/ obchodný názov: ....... ing.arch. Marián Ferjo .................................................... .. 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .Vyšná Šebastová · ........................................... .. 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: .. 

e-mailová adresa:, 

. (ak sú navrhovatelia viacerí. uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetk):ch navrhovateľov ako aj 

ich vzájomný vzťah- napr. súrodenci. podieloví spoluvlastníci. manželia a pod.) 

Tvmto žiadam o nájom pozemku 
Katastrálne úzen1ie: ....... Prešov ..................................................................................... . 

Lokalita (ulica a pod.) ..... Tkáčska .................................................................................................. .. 

Číslo parcely: ........ 242 ......................................................................................................................... . 

Výn1era v In2
: ........... 389 ......................................................................... ,. .................................... . 

Účel nájmu: Výstavba Parku umenia. Mestské zastupitel'stvo svojím uznesením schválilo zámenu 

pozemkov a výstavbu Parku umenia, ale schválené vecné bremeno neumožňuje revitalizáciu 

a rekultiváciu mestského pozemku, ku ktorému sme sa na jednaní s mestom zaviazali, že 

bezodplatne zrealizujeme. Vstup na pozemky je s polovice po našom a s polovice po mestskom 

pozemku a je potrebná výstavba spevnených plôch, ktoré umožnia prístup do parku. Všetky 

náklady spojené s úpravou pozemku /na ktorom je v súčasnosti smetisko/ budeme znášat' my 

a zároveň sa zaväzujeme starat' o mestský pozemok /udržiavať čistotu a kosit'/ bezplatne počas 

celej doby nájmu. Z toho dôvodu žiadame o symbolický nájom /1 eur/. 

Doba náj1nu: ... 20 rokov ......................................................................................................................... .. 

V zmysle zákona č.12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom 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 odvolat' 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas 

udelen~'· 

V Prešove dňa .... 15.10.2015 

poll pís žiadateľa 

Pdloha: 

grr:fické zn:~.zorne::ie urniestnenia ;>cze1nku 
pri nájrne pc~zcnJku za účel orn \-~·:)La vb:. cJbjektu. park-.J\ isKf:. :·es p. ~;n; iestnc:·í:a inej sta\ b> dJiužiť 
s:<::!O\ :sko odbcn1 územného plánO\'ania a stavebného ~mlc!u. odctclenie t:L::1:néhc pLmo\ania ,; 
ud:ani7n1l! h. danému zámeru 

.. hl'<'· 
..... • • ' ~.ti '- ~' ..._, 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 04.11.2015 

Čas vyhotovenia: 09:37:26 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 373 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

238 564 Záhrady 4 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

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

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Ferjo Marián r. Ferjo, lng.arch. a Marta Ferjová r. Onderová, PhDr., 080 1 /1 
06, Vyšná Šebastová, č. 138, SR 

Dátum narodenia : 22.04.1973 Dátum narodenia : 03.03.1975 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 292212013 

CASfC: fARCHY 
Por. č.: 

Oprávnenie: Právo prechodu a prejazdu cez parc.KN C 242 v prospech vlastníkov parc.KN C 238 v rozsahu 
vyznačenom v g.p.180110-G1123712010 a povinnosť zdržať sa konanía,ktoré by bránilo oprávnenému vo 
výkone jeho práv z vecného bremena-V 596212010; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

-----------~--------------

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 03.11.2015 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KA.Ti\STRALN E (JZEMlE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 04.11.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

242/000/0 

VÝMERA 

v [nt] 

389 

Výmera spolu: 389 

Legenda: 

DRUH 

POZEMKU 

Záhrada 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 

Parcely registra "C" 

4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 
PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 

l-Intravilán 

CHARAKTE

RISTIKA 

4 

(celkom parciel ...... .3.~?..1 ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

9849 5442 

Parcely registra "E" 
_____ --- -(~elkom parciel .......... nL.) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nľ) 
DRUH 

POLbJ\111\.U 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

RISTIKA K ZÚO EL 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko. meno (názov) 

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

Stavby 

DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

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

ČASŤ C. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarchy nevyž.iadané * * * 

l 'fP IS .IE lVEPOUŽJTEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(::asielan)'' v ::mysle§ 42 Vyhlášky č. 791!996 Z.z. 

(celkom stavieb ......... ..1.74 .... ) 
INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .............. .!.. ... ) 

Podiel 

!ll 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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