
1:;1 MEST~ PREŠOV 

Váš list číslo l zo dňa: 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie-

Naše číslo: 

M/16267/2015 

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 

Žiadosť o zaujatie stanoviska 

Obdržali sme list od nadácie občanov urbanika, n. o., so sídlom na Ulici 
Okružná 55, Prešov, predmetom ktorého je žiadosť o dlhodobý prenájom: 

- pozemku parc. č. KNC 3263 o výmere 852 m2 zastavaná plocha a nádvorie, 
časti pozemku parc .. č. KNC 9808/63 o výmere cca 370m , 
stavby skladu o výmere cca 18,5 m2 (podľa odhadu žiadateľa) bez súpisného 
čísla umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 3263, 

všetko v k. ú. Prešov, rozhranie ulíc Okružná a Ku Kumštu na zriadenie Mestskej 
oázy v zmysle materiálov predložených zo strany žiadateľa. S prihliadnutím na 
dôvody uvedené v liste, žiadate!' navrhuje dobu nájmu 15 rokov so symbolickým 
nájomným 1 ,- € ročne za celý predmet nájmu (viď prílohy). V zmysle telef. rozhovoru 
so zástupcom žiadatel'a, investičný zámer a podnikateľský zámer predloží, resp. 
odprezentuje priamo na rokovaní VMČ. 

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 
podl'a rozpisu. 

S pozdravom ~ 
M .. ~STO Ftl~~~DV 

Mestsky úrad v Pr~!sove 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU \VIESTA 

ose 01 Prešov iJl .JUDr. Miroslav Makara 

Prílohy: 
1x žiadosť zo dňa 02. 11. 2015 
1 x schéma využitia územia - návrh žiadate!' a 
1x snímok z mapy 
1 x L V č. 6492 - mesto Prešov 

vedúci odboru 

1x stanovisko OÚPa SÚ zo dňa 26. 06. 2015 k parc. č. KNC 3263 
1x stanovisko Krajského pamiatkového úradu zo dňa 15. 10. 2015 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj 
ich vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Týmto žiadame o náiom pozemku a nebytového priestoru 
Katastrálne územie: Prešov 
Lokalita (ulica a pod.) Mestská oáza, Okružná 59,080 Ol Prešov 
Číslo parcely: 3263, 9808/63 (čast' parcely - vymedzená plocha), nebytový priestor-sklad bez 

súp.č. umiestnený na parcele 3263 
Výmera vm2: 852 m2, 370 m2, 18,5 m2 
Účel nájmu: 

Žiadame o získanie dlhodobého nájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
revitalizácie verejného priestoru mestského pozemku, zriadenia a prevádzkovania Mestske.i 
oázy ( ďalej "MO")- parčíka kultúry a oddychu (tzv. Pocket park") za sumu 1,- Euro (slovom 
jedno euro)/ročlie počas obdobia nájmu v trvaní 15 rokov (slovom: pätnásť rokov). 

Podmienky: 
l. Vynaloženie investícií do predmetu nájmu nájomcom v sume 50.000 Eur počas trvania 

nájmu, bez nároku na refundáciu zo strany prena,jímatel'a; 
2. Uvedenie MO do plnej prevádzky najneskôr do 2 rokov odo dňa platnosti a účinnosti 

Zmluvý o dlhodobom nájme; 
3. Zabezpečenie s~rávy a údržby MO počas celého obdobia trvania nájmu na vlastné 

náklady, bez nároku na refundáciu zo strany prenajímatel'a; 

Ďalšie informácie uvádzame v Investičnom zámere a v Podnikatel'skom zámere Mestskej 
oázy, ktoré tvoria prílohu tejto Žiadosti. 

Žiadame, aby predložený majetkový prevod (žiadost' o dlhodobý naJOm ako prípad hodný 
osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb.o maJetku obcí v zneni 
neskorších zmien a doplnkov po schválení zámeru v MsZ a. následnom zvere.jnení v zmysle 
príslušne,j legislatívy už nebol opätovne prerokovaný komisiou MsZ pre disponovau;;e 
s majetkom mesta ani Mestskou radou v Prešove. 



Doba nájmu: 15 rokov 

. 
V zmysle zákona č.l22/2013 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 zm.Iuvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' 

iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas 
udelený. 

V P v dv 2.11() ~ \) resove na ...... : ............... . 

podpis žiadateľa 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

pri nájme pozemku za účeiom výstavby objektu, parkoviska, resp. umiestnenia inej stavby doložiť 

stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 

urbanizmu k danému zámeru 

čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 11 alebo príloh,iy č. 12 k SP- 52 
investičný zámer Mestskej oázy 
podnikateľský zámer Mestskej oázy 

F- MsÚ/SP-52/4/4 
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04.11.2015 11:02:31 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 30.09.2015 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
Len pre vnútornú potrebu MsÚ Prešov! 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 04.11.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 
v [rrt] 

DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "C" 

3263/000/0 
9808/063/0 

852 
991 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Ostatná plocha 

Výmera spolu: 1843 

Legenda: 

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

PRÍSLUŠ. K ZÚO -príslušnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

1-Intravilán 

VÝMERA 
v [nt] 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE

RISTIKA 

18 
34 

CHARAKTE
RISTIKA 

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

Stavby 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

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

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

*** Stavby nevyžiadané * * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarchy nevyž.iad.ané * * * 

(celkom parciel ....... }~?.L .. ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

1720 
o 

5422 
5422 

(celkom parciel .......... ?.~?. .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... .FL.) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ J>ARCELY 

(celkom vlastníkov ............... L.) 

Podiel 

l ll 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

Urbanfka, n.o. 
Okrutná 55 
080 01 Preäov 

Prešov Váš list člslo .1 zo dna 

29.05.2015 
Našečlslo 

819428/2015 
ev.č.99965/2015 

Vybav uje l hnka 

Ing. atch. Jacbvá 
1!1051/3100 273 

26.06.2015 

Vec 

Mestská oáza, parčfk kultúry a oddycbu, parc. č. KN~C ~263 k. ú. Prelov 
:-st an o vJ ~a k o k zámeru výs~by · 
..;__..;..__";,__";,.:.;..;.;..;.....;.;,;;;;.~;.;;";;;;..~~~----------------~--:"•''' 

t.fe$to Pr'ešov ·:-- QcJbor. (lzemného· -f)létlPV$nia. a. stavebného úradu, Oddélenie územného pl~vani$ 
a urbanizmu ako org~ úz~ó pténove,. v zmysle§ 16, ~s; 2 tákona č~ 50/1976 Zb. v.zneni neskortlcll 
J?mdpisov o .územnom ptén<Mlril ~ sta\I~OR'fporiadku (stavébJlý "zé~oo) a v súlade S: eJ .... 9 Zävaz~.··~$tí 

· OzernnéhQ plánu met~&:Pr.$~v V)'hlásepefVZNmesta Ptéäov o. 512013 :v. zneni VZN č. 1112013 a ~1. 4,. eds. a 
Organizačného porladlru Mettsk4no tlraduv P«!!ove, dáva k predloženému zámeru toto stanQVIsko: · 

"' 
1/ Podfa platného .Oztmného pl~nu .mfl&ta PrttoY v%MJ1f ~ a dQptrl~ ®1~u~9hvj~rn:t~m 

zaatu"..,stvomv P~·~~~113;: · . lS,pohrnok l>áfe;č; KN·C 3283 k;ťL Preiov Sá néeh~~~H\:&. 
plOéhtHunkčne určenej' ako · · · .·.· ; · · · ·· # f ·· l 
f!mx. 

21 Pozemok parc:č. I(N.c 32.63 . k~ ú .. Pŕeiov vo viastntctvé Mésta Préšóv je navmovany na re&~dl.> 
.Miyrtského náhona · s parkom" s funkciou· . rekrea&\o:oddycbgriho ·Drl!!tolv . y!!l!!l@!o·· c~J!!'~'\!:, 
Revitalizácia tohto priest91lJ bola riešená.v fämci stavby;.,Zdťuž:ené prevédzkyVSE· RZ·Prešov na L~Q{ské'j ~:;:ci-, 
na ktotú bolo vydané stavebné povolenie stavby č.ŽP SSS 4028193 · dňa·5.11. ·1993 ObVodným úradorn žt~~ 
prostr.edia. v Prešove. V decembri 2009 Mesto Pl'éäov, Odbor $lrategitkého·. rozvoja· ~ óddélenle. ~W 
manažerstva zabeZpečilo sprat:ov$ŕlie dokunieofäcie pre stavebné PQVokmie zmeny slavby pred ctókónčeri!m • 

. Združené prevádzky VSE- RZ PreAbv - stavba lltb, MlynSký' náhon s parkom -Létapc( autorov Ing. arch,Jo:\:~~ 
Bačínského, fn.g. aréh. Zt,JZCIOY Me<Sveckei -Heretfj(ovej a lf19~ ~.Juraja Medveckého-'1-:feretika; · .·. . . 

Mlxtl!ký pOtOk • nél)onom P5:1: KM$ 980818 ;880816a-lc ú~ Pr!ioy ~-~ niékd!~ 
viacúšelovfh() vOdn§bS> sV!fému v tntf1e Pri!i<!Y; ~(iíilijiený f!kO pamJtJhOdno!f~t~&;;!l:r. 
uzn. č. 61112010 MaZ vPreiov•dňa·P3:1j.Jn:Qta~h!flot.lef!!PY; . . . · .· · .. 

3/ Poposúdenlpredk:lženého~:výstavov.Me!tlkipäza. !Sartfkf<Qltúrvaoddychu. oarc. č. KN:-C 3283 
k. ú. PrešoV" zámer le p rf p u • tn ý za J'l1CttQ ·JiodU!i_.: . . . ... · ... ·. . . ·· - , ,. 

a) premiestniť. naVr'hované prvky !malé ihŕi$kÔ; dptSki ihrist«& hojdačky)mimo plochu pozemku M!ynsk®.":o 
ootok@snáhonom oarc. č. !(N .. ~98Q8l03; 9801/83!<. ú. ·Prdov·Z·d6vóslu· .yytyo«mjavorn8i plochy p•e 
uskutOčnenie zámeru sfynkČfle!'lia a obnóvenia torza vodnej. plochy Q9Yodného M!vnského g:sg · 
s néhonom. ktorí je oamltiboqnOStqu Muta Preloya a abY z celéhg !lálithu bola lebo iwJá čititérn..~ 

b) tieto hracj& pryky pre cleti le nutné umiestnil' na pozamku parc. č. KN-C 3263 k. ú. Pre§ov, ktorý mé1a 
v prenájme. · 

S pozdravom 

Poznámka: Zámer si ponechávame 
Na vedomie: VMC. č. 4 

MESTO PRE~OV 
Mestský úrad v Prelove 

lllliOI ÚlEIIÉIIO PI.ÁIIlVAIIA A STAHá«J IÍRIIIII 
080 01 Prešov ~ 

Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

•. ;."~·, ,·,.c 

Mes1sky úr<~d v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Pre~ov 1 Tel. +421(5113100111 l Fax •421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov sk l wwwprewv.s~ 



~. KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hlavná 115, 080 Ol Prešov 

Číslo: KPUP0-2015/20112-2170947/Se 
Vybavuje: Ing. Semanová č. t. 051/2452812 
V Prešove 15.10.2015 

IG-ajský .pamiatkový úrad Prešov podľa § ll ods. 2 písmeno d)zákona č. 49/2002 z. 
z. o.ochrane pamiatkového fondu. v zneni:· neskorších predp:í$0V (ďalej ·len "pamiatkový 
zákon")ako vecne a podf11 § 9 ods. 5 p~at]rového Záko,na riiiestJ1e príslušný správny orgán 
na ... úse~ ():Chpmy pamjatkovéllo.· foJXiu, ·.archC9!ogických ~álezov a ~heol9gických nálezisk 
vy({áva · · ·· · 

závlzné ~~anovisJto; 

~jJlcy ~~;'~ P~v po4ľa § 32. o~ ll a §; ~2 (i(is.}2 .pamia,tkového 
Zl\kona n•.zák~ ~lldo$0Urbanika, n~ o., Qkružná č. 55,Ptdov; ktQ)j;Ypredlô!íll. pri~vnú 
dokumentáciu investičného .zámeru nešenía parcely KN • C č. 3263 v k. ú. Pr~Joy · -
nehnuteľnosti v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Prešov~ ktoré bolo ·vyhlásené 
rozhodnt~~~-..,~t:iúradfi Slovenskej republiky č .. PÚ-06/91'-02/199/I<:ub zo dňa 
10.1.2006 '..f' ,•, C L 

pripra-.n(t . .Wkmnentádú "Mes~ská .oáza ~inv:esficllý..zámer" 
. . . 

ktorú spr,aooval-atrtOtsij }toleJctív,fn.g. Itudolf.:KoZlai~ Ing. arch~ PavolMeszáros, 
Ing~ areh, Si1YiaPotkáDyová alng .. arch. Matej 'Ochotnícky v septembri 2015 

bez pripomienok. 

Štátny pamiatkový dohľad počas prípravy a realizácie zámeru v súlade s § 32 ods. 13 
panúatkového zákona bude vykonávat' Krajský pamiatkový .órad Prešov. 

Toto záväzné stanovjsko podľa § 44a pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov 
odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý bolo 
určené. · 

Odôvodnenie: 

Nezisková organizácia Urbanika, so sádlom Okružná 55, Prešov požiadala 
o stanovisko k prípravnej dokumentácii "Mestská oáza - investičný zámer'" v Prešove. 
Predmetná lokalita je súčasťou ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

Krajský pamiatkový úrad Prešovjepodľa § 32 odsek ll kompetentný vydať záväzné 
stanovisko o každej prípravnej a projektovej dokumentáCii úpravy nehnutel'nosti v ochrannom 
pásme. Podľa § 32 ods. 12 v konaniach st~vebného úradu o povolení stavby v ochrannom 

Telefón Fu 
+ 421 -51/2452&12 + 421- 51/2452855 

Email 
podattlna.po@psmiatlcy.gov.sk 
www .pamiatl;y.sk 

Bankovl spojenie 
Štatna pokladnica 
7000068998/8180 

It o 
31755194 
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pásme romoduje stavebný úrad na základe ~väl.ného stanoviska krajského pamiatkového 
úradu. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, al,<' práce možno vykonať na základe ohlásenia. 
Zároveň podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona sa záväzné stanovisko vyžaduje ku všetkým 
rozhodnutiam in}·ch orgánov štátnej správy a miestnej san10správy, ktorými môžu byť 

dotknuté záujmy chránené pantiatkovým zákonom.~ 
Krajský pamiatkový úrad Prešov vyda! k zámeru predmetnej stavby záväzné 

stanovisko č. KPÚP0-2013/14032-2/54529/Se zo dňa 27.8.2013, kto:týtn bol odsúhlasený 
celkový zámer vybudovania relaxačno-oddychovej zóny vtedy dokladovaný prípravnou 
dokumentáciou "Mestská oáza - Urban oasis", spmcovanou n. o. Urbanika a spoločnosťou 
s-projekt s. r. o. v auguste 2013. Tento zámer bol neskôr doložený dokumentáciou pre 
ohlásenie drobnej stavby .,Návrh Mestskej oáz</', ;torú spracovali Ing. K Kozlai, L'ig. arch. P. 
Meszáros a Ing. arch. S. ~t>tk~yová ·~máji. ,201~~ a ktorý.spodtobňu. 9e. ri.ešeni~ ni~ktorých 
časti ·relaxačno-oddychoveJ zony. Príprav:m.t ddk..uri:lentác1a predstavuJe netradtčnu formu 
riešenia. pričom,celý upravovanfpriestor · Mestsk~ oáZy nebude negatiVne vplývať na územie 
Pamiatkovej rezervácie Prešov, prinesie · · Skôf pezitívny estetický ··efekt v historicky 
zaujímavom priestore v priamej nadväznos-~-ria Psjl~iätkow rezerváciu Prdov. 

V minulosti schvále11ý návrh pre~táCiq. Mlyrtsk6ho náhonu a časti zachovaných 

o. ~bJ··· e. k. to·v. e.l~.ktrám. • . e. sa. ne .• n~.·. l.~ ... ·.·t . s. v. ;k·.· on ... ·t···e·· .. ·· .. xt .. e· ·.·.·; .. ·.'·· .. ·· ... :a. ~~.i. zo·v· .. • •.• an· ... ·ý• c. ·.h.ď . sta·vi .. e .. b. v .. ·.š·.··i·r·§o .• m.. úz. emi nešeného pne$toru Už· aru me Je. možn~ ~nt<>. , . ~· ·~f'l~J;t. gtgán ochratly JHlllUatkového 
fondu povdUje predložené riešenie za realizov teľné a . zároveň ··~· Zá reverzibilné, preto 
nestanovuje žiadne d~alšie podmienky. • • : . 

. . . . l • 

i Kroiský·,.llliôtkovt úrod 
Pflfä'QV . ~a.. . 

fug;Eva:~vá 
· · riaditeľka 

· jKmjSkébO pamiatkového úradu• Prešov 
i 

Záväzné stanovisko dostanú: · . 
Mgr. Ladislav Šandor, Urbanika n. o., Ok:i-uir.&čl. 55, ()80 Ol }lrešov 
Mesto Prešov, zastúpené primátorkou , 
Mesto Prešov, odbor územného plá:nov:an5a a stat1ebt.léi~o. &ad~ 
Krajský pamiatkový úrad Prešov ~.pre spis · 


