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I:J 
Mesto Prešov 

dňa: 13. l. 2016 

Návrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

z l. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa: 13. l. 2016 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešo' 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešo~ 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

majetkové prevody schváliť. 
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1:;1 Vydanie: 
Návrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na p erokovanie majetkové 
prevody: 

predaj 
zrušenie uznesenia 
zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
zámer zámeny spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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CZ' Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. l (JUDr. Brumerčíková) 

Al Mesto Prešov predáva: 

Vydanie: 

Strana 
116 

stavbu súpisné číslo 513 -Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace ;tredisko, nachádzajúcu 
sa v priemyselnom parku Záborské, zapísanej na L V č. 721, k. ú. Zl,,borské, umiestnenú na 
pozemku parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2

, zapísanom na LV 
č. 1325, k. ú. Záborské. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ mesta Prešov č. 182/2015 zo dňa 23. ll. 2015 bol Sii;hválený zámer na 
odpredaj uvedenej nehnuteľnosti spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej 
verejnej súťaže. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže ponuku predložil jedei}l záujemca, a to: CI 
REGIO, spol. sr. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36489883. Komisia pre 
vyhodnocovanie ponúk dňa 13. l. 2016 ponuku, ktorá splnila/ nesplnila po1·:1mienky, vyhodnotila 
a neodporúča/odporúča akceptovať ponuku záujemcu. 

D/Cena: 
Ponúknutá cena: ........... € 

El Prílohy: 
Zápis č. 1/2016 z vyhodnotenia ponúk 

Návrh na uznesenie: 
Predaj stavby súpisné číslo 513 - Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace 1tredisko, nachádzajúcej 
sa v priemyselnom parku Záborské, zapísanej na LV č. 721, k. ú. Záborské, uniestnenej na pozemku 
parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2

, zapísana'll na LV č. 1325, k. ú. 
Záborské, 
Cl REG! O, spol. sr. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36489883 

- za cenu EUR. 
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1:;1 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 2 (Ing. Adam) 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 199/2015 zo dňa 23. ll. 2015 

v časti schvaľuje 

Vydanie: 

Strana 
2/6 

Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vybudovania 
hydrogeologického vrtu v rámci monitoringu podzemných a povrchových véd, a to časti pozemku 
parc. č. KNC 14835/148, ostatná plocha o výmere 2 m2

, LV č. 6492, k. ú. J'rešov, lokalita Ul. Ku 
Škáre, na dobu 15 rokov pre Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniovc: 17, 833 15 Bratislava 
37, IČO: 00156884, ktorý je zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou U'UNPRES, spol. sr. o., 
Čapajevova 29, 080 Ol Prešov, IČO 31676855 
-za cenu 30,00 €/rok za celý predmet nájmu, t.j. 15,00 €1m2 ročne, s pod11fenkou výstavby vrtu 

po odsúhlasen{ jeho umiestnenia s odborom územného plánovania a sttlvebného úradu Msú 
v Prešove. 

Dôvod: Spoločnosť URANPRES, spol. sr. o., ako poverený zástupca žiada!iel'a z dôvodu krátkeho 
časového obdobia na riešenie tohto projektu zabezpečila zriadenie •rtu v danej lokalite na 
inej parcele, ktorá nie je vo vlastníctve mesta Prešov. 
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Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 3 (Ing. Adam) 

Vydanie: 

Strana 
3/6 

AJ Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na zámenu pozemkov spôsobom ako prípad hoi:lný osobitného zretel'a 
z dôvodu scelenia nehnutel'ností, zabezpečenia prístupu a ich lepšieho vyul!iitia, a to pozemku parc. 
č. KNC 9724/4 o výmere l 454 m1

, ostatná plocha, k. ú. Prešov, L V č. 6492 vo vlastníctve mesta 
Prešov, Ul. 17. novembra, za novovytvorený pozemok parc. č. KNC 66161.104 o výmere l 360 m1 

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 1413 vo vlastníctve Prešovs~·d univerzity v Prešove, 
ktorý bol vytvorený GP č. 31688560- 34/2014 zo dňa 21. 5. 2014, vyhotoven)>:n Progres GEO, s.r.o., 
Masarykova 16,080 Ol Prešov, lokalita Ul. Športová. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ o zámenu týchto pozemkov požiadal z dôvodu, že mestský pozemok rozdeľuje komplex 
nehnuteľností v jeho vlastníctve, pričom v rozhodujúcej miere slúži ako prís;:upová komunikácia pre 
zamestnancov, študentov a návštevníkov areálu Prešovskej univerzity v Prešove . 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 8. l 2016: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov odporúča zameniť vyššie uvedené pozemky v zmysle § 9a oc;:s. 8 písm. e) zákona č. 
25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku•' obcí v znení neskorších 
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa s poukázaním na skutočno··:ť, že po zámene bude 
zabezpečená lepšia využiteľnosť predmetoých nehnuteľností oboma vlastníkmi. 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 7, 1. 2016: 
VMČ č. 2 nesúhlasí so zámenou z týchto dôvodov: 

VMČ upozorňuje, že je nevysporiadaný pozemok parc. č. KNC 6616/8; .. , ktorý patrí Prešovskej 
univerzite a je pod mestským chodníkom, čiže slušné je na zámenu pm!ilúknuť najprv pozemky 
vo vlastníctve univerzity, na ktorých sú stavby vo vlastníctve mesta Pre~.Jv, 
nesúhlasíme, aby mesto zámenou získalo ponúkaný pozemok, ktorý je pre mesto nevyužiteľný, 
je problematický a jeho údržba bude mať za následok zvýšenie nákladov. pre mesto, 
upozorňujeme, že na mestskom pozemku o ktorého získanie ml záujem žiadateľ, je 
infraštruktúra vo vlastníctve mesta (napr. cesta, verejné osvetlenie), 
v prípade, ak by napriek nMmu stanovisku v ktoromkoľvek org~(ne mesta malo dôjsť 
ku odpredaju tohto pozemku - žiadame cez požadovaný pozemok na ul. 17. novembra 
podmieniť majetkový prevod zriadením vecného bremena prechodu 't prejazdu cez uvedený 
pozemok tak, aby toto právo vyplývajúce z vecného bremena mohol vy;lŽiť každý pri prechode 
cez požadovaný pozemok medzi pozemkami vo vlastníctve mesta P::·ešov, t. j. z mestského 
pozemku na jeho severnej strane na mestský pozemok na jeho južnej st•ane, keďže požadovaný 
pozemok je súčasťou cestného koridoru vo vlastníctve mesta Prešov. 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 4. l. 2016: 
VMČ č. 4 nemá námietky, ak ostane právo prechodu. 

GI Cena: 
Žiadateľ navrhuje schváliť predmetnú zámenu pozemkov ako prípad hodn)• osobitného zreteľa bez 
ďalšej finančnej kompenzácie. 

ID Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 21. 12.2015 
Snímok z mapy -pozemok parc. č. KNC 972414 (mesto Prešov) 
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1::;1 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

Snímok z mapy- širšie okolie Ulice Športovej (pôvodný stav pred návrhom GP) 
Kópia GP č. 31688560-34/2014 (pozemok parc. č. KNC 6616/104- Univerzita 1 

Stanovisko OHAM zo dňa 8. l. 2016 

Návrh na uznesenie: 

Vydanie: 

Strana 
4/6 

Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zre,,eľa z dôvodu scelenia 
nehnuteľností, zabezpečenia prístupu a ich lepšieho využitia, a to pozemA'~ parc. č. KNC 972414 
o výmere l 454m2 ostatná plocha, k. ú. Prešov, LV č. 6492 vo vlastni:~tve mesta Prešov, Ul. 
17. novembra, za novovytvorený pozemok parc. č. KNC 66161104 o výmere l 160m2 zastavaná plocha 
a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 1413 vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Pre,;iove, ktorý bol vytvorený 
GP č. 31688560- 3412014 zo dňa 21. 5. 2014, vyhotoveným Progres GEO, ~. r. o., Masarykova 16, 
080 Ol Prešov, lokalita Ul. Športová 
- bez následnej finančnej kompenzácie s podmienkou zriadenia práva p!echodu a prejazdu pre 
mesto Prešov. 
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PREŠOVSKÁ UNIVERZIT A V PREŠOVE 
REKTORÁT 

Vážená pani 
Ing. Andrea Turčanová 
primátor ka 
Mestský úrad Prešov 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Váš list čísla/zo dňa 

UL. l 7. NOVEMBRA 15, 080 0 l PREŠOV, SLOVENSKÁ RE PUB JKA 
--

Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 

JUDr. GirmalováJ7563 148 I rešov 21. 12. 2015 

Vec: 
Návrh na vvporiadanie pozemku C KN parcelné číslo 9724/4 v kat. úz. Pre~ov 

Vážená pani primátor ka, 
Prešovská univerzita v Prešove je vlastníkom nehnuteľností zapísanýc 1 na LV č. 1413 pre 

kat. úz. Prešov, obec Prešov, okres Prešov (stavby a pozemky pri Toryse na ul. 17. novembra). Celý 
komplex nehnuteľností je predelený pozemkom C KN parcelné číslo 9724/4 :> výmere l 454 m2 , 

druh pozemku - ostatné plochy, zapísanom na L V č. 6492 pre kaz. úz. Prešo' , obec Prešov, okres 
Prešov, ktorého vlastníkom je mesto Prešov. Predmetný pozemok je neudd iavaný, je vo veľmi 
zlom stave a narúša celkový vzhľad pekného, prírodného prostredia. 

Vážená pani primátorka, 
v záujme doriešenia majetkoprávnych vzťahov v predmetnej časti me~ ta Prešov sa na Vás 

obraciame s návrhom na vyporiadanie predmetného pozemku týmto spôsobom 
zámenou pozemku, a to za pozemok vo vlastníctve Prešovskej 1 niverzity v Prešove, 
parcelné číslo 6616/104 o výmere 1360 m2 

, druh pozemku - zastavané plochy 
a nádvoria. Pozemok bol vytvorený geometrickým plánom na úpra vu hraníc pozemkov 
a predložený na zápis práv k nehnuteľnostiam záznamom. Na po: emku je stavba bez 
súpisného čísla, ktorej vlastníkom je mesto Prešov. 

Máme za to, že vyporiadanie predmetného pozemku je prípad hodný o~ :>bitného zreteľa tak, 
ako ho vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktor {m sa určujú Zásady 

Telefón Fax E-mail Internet 

www.unipo. k 
IČO 
17070775 
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, ~~PR~o PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE 
/ ~~?- ~ 

/ ~~(> z REKTORÁT 
-z_ ~ (/) • 

Ci UL. 17. ~OVEMBRA 15, 080 0 l PREŠOV, SLOVENSKÁ REPU I LIKA ?, ------
1991 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení VZN mesta Pre iov č. 1/2011 a VZN 
mesta Prešov č. 6/2013: 

l. Pozemok C KN parcelné číslo 9724/4 predeľuje komplex nehnuteľnost, ktorých výlučným 
vlastníkom je Prešovská univerzita v Prešove, 

2. Pozemok slúži ako cesta pre vozidla zamestnancov univerzity, študent< v univerzity, ale aj 
širokej verejnosti využívajúcej túto cestu, pričom väčšina kritizuje za je_ ziý stav Prešovskú 
univerzitu v Prešove. 

3. Prešovská univerzita v Prešove upraví a technicky zhodnotí pozemok, aby; odpovedal kritériám 
jeho využitia ako cesty, a zároveň tým vyrieši možnosť parkovania zam• stnancov univerzity 
a.študentov univerzity na priľahlom pozemku k ceste. 

4. Úprava pozemku je úkonom vo verejnom záujme, pretože cesta slúži na prejazd autami 
a prechod širokej verejnosti. 

Pnloha: 
- . kópia geometrického plánu 

Telefón Fax E-mail 

prof. PhD(.Pe er Kťnya, PhD. 

rei tor 

Internet IČO 
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30.12.2015 12:39:52 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnutel'nosti (c) ÚGKK SR: údaje z 30.11.2015 (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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Mierka 1 1500 
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CG GISAM CoraGeo s.r.o 

Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 

Len pre vn1itornú potrebu MsÚ Prešov! 
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YtJš list číslo l zo dňa 
M/118800/2015/lng. Adam/ 
č.z.154824/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

Naše číslo 
D/240/2016 
ev.č.1115/2016 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku me sta 
majetkovo-právne oddele 1ie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 
lng.arch. Jacová, lng.arch. Krištof 

'!'! 051/3100273, '!'! 051/3100230 

Prešo 

08.01.2016 

Zámena pozemku parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov s výmerou 1454 m2
, Ul. 17. Novo"mbra vo vlastníctve 

Mesta Prešov za pozemok parc. č. KN-C 6616/104 k. ú. Prešov s výmerou 1360 m, Športová ulica vo 
vlastníctve Prešovskej univerzity Prešov 

s t a n o v i s k o k zámeru 

Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania • zmysle § 16, ods. 2 
zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorších predpisov dáva k predloženému zámeru toto stanov sko: 

1/ Predmetom zámeny je po+emok parc. č. KN-C 6616/104 v k. ú. Prešov s výmerou 1360 m2 na Sportovej 
ulici, vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove za pozemok prístupovej komunikácie p>lľC. č. KN-C 9724/4 k. 
ú. Prešov s výmerou 1454 m2 nachádzajúci sa západnej od objektu Prešovskej univerzity, nl UL 17. novembra vo 
vlastníctve Mesta Prešov. 

Pozemok parc. č. KN-C 6616/104 k. ú. Prešov v súčasnej dobe nie je zapísaný v l.3tastri nehnuteľností. 
Jedná sa o novovy1Vorený pozemok podľa geometrického plánu číslo 316 88 560-34/;014 zo dňa 21. mája 
2014, spracovaného spoločnosťou Progres GEO, spol. s r.o. na súčasnom pozemku parc.(:. 6616/38 k. ú. Prešov 
vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 66' 6/104 k. ú. Prešov je 
v tvare ostrouhlého nepravidelného lichobežníka. Nachádza sa v tesnej blízkosti Spor ovej haly Prešovskej 
univerzity v Prešove, Tatran handball arény (bývalej Mestskej športovej haly) . 

V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov tvori spevnená p1 stupová komunikácia 
nachádzajúca sa juhozápadne od objektu Prešovskej univerzity na UL 17. novembra v Pn1•šove. Komunikácia je 
čiastočne zanesená zeminou v dôsledku parkovania osobným motorových vozidiel na cij-ífahlej trávnatej časti 
pozemku parc.č. KN-C 9724/3 k. ú. Prešov, pozdlž juhozápadnej hranice komunikácie. Kor•',unikácia nemá cestný 
obrubník, ktorý by zamedzil parkovaniu na priľahlom trávnatom pozemku. 

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 6616/104 v k. ú. Prešov je v súčasnosti z • asti zastavaný jedno
podlažnou stavbou s obdlžnikovým pôdorysným tvarom s rozmermi cca 6,0 x 18,0 m (plec:i1ový sklad). Pozemok 
je toho času neužívaný, nachádza sa na ňom neudržiavaný trávnatý porast, viacero vysao'ených a aj náletových 
drevín. Pozemok je dopravne prístupný jestvujúcou účalovou komunikáciou. 

2/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 20 2, 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/20·'.3 dňa 25. 11. 2013 
pozemok parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov s výmerou 1454 m', vo vlastníctve Mesta PrešC::J, na Ul. 17. novembra 
sa nachádza na ploche funkčne určenej ako locha areálove· občianske' v bavenosti ljati regulatív RL C,2l, 
novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 6616/104 v k. ú. Prešov na portovej ulici je sú ''lSťou funkčnej plochy 
rekreácie a športu !platí regulatív RL E.1 l. 

3/ Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania ' zmysle § 16, ods. 2 
zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorších predpisov po prehodnotení zámeru: 

a) ne odpor ú č a zamenil' pozemok parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov s Vý[i'lerou 1454 m2
, ul. 17. 

novembra vo vlastníctve Mesta Prešov za pozemok parc. č. KN-C 6616/104 k. ú. Prešc' s výmerou 1360 m2, 
Sportová ulica vo vlastníctve Prešovskej univerzitv Prešovz týchto dôvodov: 

• pozemok je zaťažený stavbou 
• časť pozemku je nevyužiteľná (vzhľadom na jeho pôdorysný tvar) 
• neexistuje reálny predpoklad využitia pripadne iného naloženia s predmetným pmemkom zo strany Mesta 

Prešov do budúcnosti. 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 Tel +421(51)3100111 l Fax. +421(51)77336651 E-mail: mes Hadnica@presov.sk l www presov sk 



b) odpor ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov s výmerok 1454 m2 vo vlastníctve 
Mesta Prešov Prešovskej univerzite v Prešove. Ul. 17. Novembra 15 za podmienky oc predaja aj stavebného 
objektu mie~tnej komunikácie. 

S pozdravom 
MESTO PBE~OV 

Mestský úrad v Prešove 
ODBOR HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA 

080 01 Prešov []] 

Príloha: 2x polohopis DTMMP daného územia 
2x ortofotomapa daného územia 

Ing. arch. Mária : u t,k o v á 
hlavná arch íl< ktk0 mesta 
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AJ Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na predaj časti pozemkov na výst~ vbu bytových domov 
a zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve stavby podzemnýc) garáží, k. ú. Prešov, 
lokalita UL Tarasa Ševčenka, a to spôsobom ako prípad hodný osobi:ného zreteľa z dôvodu 
vybudovania 25 parkovacích miest a detského ihriska v celkovej výške minimálne 90 000,- €, ktoré 
spoločnosť Rezidencia Sírius, s. r. o., Hlavná 129, 080 Ol Prešov, IČO: • -7426209 ako žiadateľ, 
bezodplatne prevedie na mesto Prešov. 

Predmetom žiadosti sú tieto nehnuteľnosti: 

11 predaj častí pozemkov: 
- z parc. č. KNC 3474, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 20,28 m2

, LV ~- 6492, 
z parc. č. KNC 3497 ostatná plocha výmeru 206,40 m2

, LV č. 6492, 
z parc. č. KNC 3500 ostatná plocha výmeru 303,32 m2

, L V č. 6492, 
spolu pozemky o celkovej výmere cca 530 m2 (presná výmera bude znána po vyhotovení GP), 
a časť spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 3498, LV o. 11871 na ktorom je 
umiestnený bytový dom súp. č. 3937 na UL Tarasa Ševčenka č. 22 - 2•, k. ú. Prešov, o ešte 
nešpecifikovanej výmere, kde je mesto Prešov jeho spoluvlastníkom v podiel: 481576 

21 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve stavby podzemných ~aráží v k. ú. Prešov na 
častiach pozemkov nasledovne: 
- parc. č. KNC 3474, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 160,23 m2

, LV :. 6492, 
parc. č. KNC 349111, ostatná plocha výmeru 20,28 m2

, LV č. 6492, 
parc. č. KNC 3496, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 4,76 m2

, LV č. ;492, 
parc. č. KNC 3497, ostatná plocha výmeru 2,29 m2

, LV č. 6492, 
parc. č. KNC 3500, ostatná plocha výmeru 996,77 m2

, L V č. 6492, 
spolu pozemky o celkovej výmere cca l 185 m2 (presná výmera bude známa pc vyhotovení GP). 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ o kúpu častí pozemkov a o zriadenie vecného bremena spočívtjúceho v práve stavby 
podzemných garáží požiadal z dôvodu, že na vyššie uvedených pozenkoch chce zrealizovať 
výstavbu nových bytových domov, ako aj vybudovať podzemné parkovisko 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 31. 12. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov odporúča odpredať vyššie uvedené časti pozemkov, ako aj zriadiť vecné bremeno 
práva stavby podzemných garáží v zmysle§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 2.;812009 Z. z., ktorým sa 
mení a doplňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších Jredpisov s poukázaním 
na skutočnosť, že sa jedná o časť pozemku vedľa existujúcej bytovej zás1avby, ktorá má rovnaké 
účelové využitie ako je investičný zámer žiadateľa a doplní súčasnú bytovú zástavbu v súlade 
s územným plánom a regulatívmi mesta, zároveň sa vytvoria nové parkovacie miesta a dôjde 
k oživeniu a revitalizácii tejto lokality. 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 12. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí, ak to nie je v rozpore s územným plánom. 

F- MsÚISP-0111211 
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Žiadateľ navrhuje schváliť predmetný predaj pozemkov, ako aj zriadenie "ecného bremena, ktoré 
bude spočívať v práve stavby podzemných garáží ako prípad hodný osobitrého zreteľa za celkovú 
cenu 1,- € s tým, že navrhuje riešiť to kompenzáciou tak, že zrealizuje vj stavbu 25 parkovacích 
miest, ako aj detského ihriska v celkovej hodnote minimálne 90 000,- €, kt01é následne bezodplatne 
prevedie na mesto Prešov. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 20. ll. 2015 
Schéma záberu pozemkov na odkúpenie (výstavba bytov S0-01, S0-02 a S0·03)- návrh žiadateľa 
Schéma záberu pozemkov na vecné bremeno- podzemné garáže (S0-04)- n lvth žiadateľa 
Snímok z mapy 
Stanovisko OHAM zo dňa 31. 12. 2015 

Návrh na uznesenie: 
ll Zámer predaja častí pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tarasa Ševčen w: 
- z parc. č. KNC 3474, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 20,28 m2

, LV :. 6492, 
z parc. č. KNC 3497 ostatná plocha výmeru 206,40 m2

, LV č. 6492, 
z parc. č. KNC 3500 ostatná plocha výmeru 303,32 m2

, LV č. 6492, 
spolu pozemky o celkovej výmere cca 530m2 (presná výmera bude známa pc vyhotovení GP), 
a čast' spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 3498, LV c. 11871 na ktorom je 
umiestnený bytový dom súp. č. 3937 na Ul. Tarasa Ševčenka č. 22 - 2 f, k. ú. Prešov, o ešte 
nešpecifikovanej výmere, kde je mesto Prešov jeho spoluvlastníkom v podiele 48/576 

21 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve stavby podzemných ~ aráží v k. ú. Prešov na 
častiach pozemkov nasledovne: 
- parc. č. KNC 3474, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 160,23 m2

, LV '· 6492, 
parc. č. KNC 349111, ostatná plocha výmeru 20,28 m2

, LV č. 6492, 
- parc. č. KNC 3496, zastavaná plocha a nádvorie v{meru 4, 76m2

, LV č. í492, 
- parc. č. KNC 3497, ostatná plocha výmeru 2,29 m, LV č. 6492, 
- parc. č. KNC 3500, ostatná plocha výmeru 996,77 m2

, LV č. 6492, 
spolu pozemky o celkovej výmere cca l 185 m2 (presná výmera bude známa .1o vyhotovení GP) 
spôsobom ako prípad hodný osobitného ueteľa z dôvodu poskytnutia prOliihodnoty kupujúcim vo 
forme investicií do majetku mesta vo vyššej výške, ako je všeobecná hodnota predávaného 
pozemku a zriadeného vecného bremena, a to vybudovaním nových 25 par/a vacích miest a detského 
ihriska v hodnote minimálne 90 000,- €, ktoré budú slúžiť na verejno-prosJ.ešné účely, na výstavbe 
ktorých má mesto Prešov záujem, s podmienkou, že tieto investície prejdú a 7 majetku mesta Prešov 
bezodplatne 

-za cenu 1,- € pre spoločnost' Rezidencia Sirius, s. r. o., Hlavná 12~', 080 Ol Prešov, IČO: 
47426209 s podmienkou, že žiadateľ bezodplatne prevedie na mesto P;:·ešov vybudovaných 25 
parkovacích miest, ako aj detské ihrisko v celkovej hodnote minimál"ne 90 000,- €, pričom 
časový horizont na ich vybudovanie a ukončenie projektu bu1,!e v zmysle vydaného 
právoplatného stavebného povolenia realizovaný najneskôr do 30. 9. 20J 8. 

F- MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV 

Me~ kV úrad v Prešove Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
~ ' . 

Mestský úrad v Prešc te 

odbor správy majetkt mesta 

Jarková 24 

080 Ol Prešov 

Žiadost' o odpredaj pozemku a zriadenie vecného bre:nena 

Žiadate!': 

Obchodný názov: REZIDENCIA Sírius, s. r. o. 

IČO: 47 426 209 

. Sídlo spoločriosti:Prešov, H.lavná 129 

. Čí~lo.telefó~neho kontaktužiaaáteľa: 

Pozemok sa nachádza na uliéi: Ta rasa ševčenka 

Katastrálne územie: Prešov 

Čísla parciel: z paŕcely. 3497 výmeru 206,40 m2, 3498 výmeru xx m2, 3500 výmerú 303,32 m2, 3474 

výmeru 20,28 m2. Vecné bremeno sa bude týkať parciel KNC 349Úl, 3496, 3497, 3! OO a 3474. 

Účel žiadosti: Týmto Vás žiadame o odpredaj vyššie uvedených častí parciel za C :el om výstavby 2 

bytových domov a obnovy súčasného bytového domu a taktiež Vás žiadame ''vecné bremeno 

spočívajúce v práve stavby podzemnej garáže. Celkovo sa jedná o predaj 530 rr 2, o ktoré máme 

záujem. Výstavbou nových bytových domov dôjde k oživeniu a revitalizácii tejto o kality a obnove 

bytového domu, ktorý je podl'a súčasného správcu bytového domu v havarijnom s ave. V súčasnosti 

máme odsúhlasenú projektovú dokumentáciu každým účastníkom konania. V prá' e prebiehajúcom 

konaní o 'Jý:~be dreví;-: vo viastnfctve Mesta Prešo·'/ sr:-1e úspešne \/yrieši~; ná hr 1dnú v·ýsadbu za 



vyrúbané dreviny a tým dôjde k čiastočnej revitalizácii územia. Súhlasné stanovisko (tejto investičnej ,. 
činnosti máme od: Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytového domu, ktorého sa tý <a táto stavba so 

100% súhlasom vlastníkov, Mesto Prešov, oddelenie mestského majetku, O< delenie dopravy 

a životného prostredia, oddelenie urbanizmu a územného plánovania, Regionáln úrad verejného 

zdravotníctva so sídlom v Prešove, Krajské zdravotníctvo policajného zboru, Krajský pamiatkový úrad 

Prešov, Vlastníkov inžínierkých sietí, ktorých sa výstavba dotknt;"stanovisko výborL mestskej časti IV 

a ďalších. 

For,ma žiadosti: Osobitný zrete/' z dôvodu ponuky vyššej investície; do majetku Mesto 'n!šov. 

Náš návrh pre Mesto Prešov za vyššie uvedených 530m2 o vecné. bremeno spočívaj~ ;e v práve stavby 

je nasledovný. Predmet nášho záujmu(530 m2 +vecné bremena) navrhujeme odpro dať za sumu 1 € 

. formou kompenzácie s tým, že sa naša spoločnosť zaväzuje zrealizovať a odovzdať c ?/kovo pre Mestu 

Prešov v tejto lokalite TarasaševčenkiJ výstavbu nových 25 parkovacích miest a zr ?olizuje výstavbu 
·- -, - - - - - ' - ' . ··, ' " -_ '- - -

nové.ho detského ihriska, ktoré v tejto lokalite chýba občanom tejto lokality ale to o nové moderné 

detské ihrisko by mohli využívať občania celého Mesta Prešov,: Čo sa tý~a konée~ cie toh~o ihriska 

.mátiieizáuje~ yyWoriť detské ih;isko v štýle toho akéfe na di.:,a beach. Tieto)n <estí~ie ~ÓslednJ. 
. odovzdáme do vlastníctva Mest!a Prešov a výška týchto investícii je podľa nášho ro; oočtu stanovená 

•-·naswnu 9á.OOá €. 
';. 

V zmysle zákona č.· 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajoy a() zmen
1

e a dop!nenÍniektorých 

.. zá~onov v plnom znení podpisom tejto žiadosti Udeľujem svoj ~úhlas Mestu Prešo11 so spracovaním 

osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadpsti, na účel vyba~~'''nia ži<Jdosti, po 

dobu vybaven. ia_ žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ak_o výsledok ~!:iavenia žiado~ti; 
. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spraci vania osobných 

údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

· V Prešove dňa 20.11.2015 

Príloha: 

Vizualizácie projektu 

Katastrálna mapa s vyznačeným zreteľom 

Vyjadrenia 

F- MsÚ/SP-52/1/4 

iEZID~f\CIA Sírius, ! r. o. 
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Katastrálna mapa 
EXJSTÚJÚCE OBJEKTY NAVRHOVANÉ OBJEKTY 

SD-Ol bytový domY 
50~02 nadstavba 

l : 1000 

Okres : Prešov 
Obec : PREŠOV 
Katastrálne územie : Prešov 

_.-~-~ ·P~i;; · · .. 
.·~--····:·.S.J,·. 
:~ .·:j,o•any .,,;·. ~--

:"-:"f ~\··.o·: "" i \.~~~~'~ 
~ .. \'0 \ 

AUTOR: 

-. - Existujúce stavby 
-- . Hanice parciel 

NAVRHOVANÉ .OBJEKTY 

- Navrhovaný objekt 
~-- ~ Navrhovaný podzemný objekt 

Ing. arch. Peter Švorc 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT• Ing. arch. Peter Švorc 

50-03 bytový dom X 
S0~04 podzemná garáž 
so-os parkov1sko 
SQ-06 zeleň, sadové úpravy 
S0~07 spevnené plochy 

VYPRACOVAL: Ing. arch. Peter Švorc, Ing. arch. Daniel Gajan 

INVESTOR: / Rezidencia Sírius. s. r. o. 

~ncia Sírius 
Prešov, ul. Tarasa Ševčenka, 

STAVBA p.é. 3497, 3498, 3SOO, 3496, 3491/1,3474 

PROFESIA Architektonické a stavebné riešme 

PREDMET VÝKRESU: Katastrálna mapa 

' 

3557/2 

• • Ar_chitekt Peter Švorc 
& Partners 

• • www.apsp.sk 
+421 905 85 63 82 

FORMÁT: i 
DÁTUM: l október 2015 

STLPEŇ: l DUR 
·+---~,-

MIERkA: l ČÍSLO VÝKRESU: 

1 : 1000 
l Ol 



:63 

l 53----
j 4~ 

P§clo~_l._Nfl_ __ 
l: ZOC· 

,.,. 

SO·Dl: na parcele 1497: 206,40 ml 
na parcele 3474: 20128 m2 
na Parcele 3500: 0,36 ml 

SO-Ol: na parcele 3500: 298,69 ml 

SO-G4: na .,arteie 35iio:.996,7fm2 
na pa,rcele 3474: 160,23 mZ 
na parcek! 349ft: 4,76 ml 
na parcele 3491/1: 20,28 mZ 
na parcele 3497: 2,29 ml 

ArLilitekt Peter 



07.01.2016 12:55:22 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnuteľnosti (c) ÚGKK SR: údaje z 30.11.2015 (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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rXrN!fo~~8{ 5~~8~ Adam/ 
é.z. 148519/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

'~MMlr~l2o15 
ev.č. 154973/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mest< 
majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Yrl'B~a'i'c~ ~~"c"8vá 
11!1 051/3100273 

Prešov 
31.122015 

Odpredaj časti pozemkov parc. č. KN-C 3497, 3500 k. ú. Prešov s výmerou cca 530 n2 vo vlastníctve 
Mesta Prešov pod navrhovanými bytovými domami Y, X (bytový d<?m Y v juhovýchodr ej časti a bytový 
dom X v severovýchodnej časti v nadväznosti na bytový dom T. Sevčenka 22 - 24' Prešove) a časti 
vlastníckeho podielu pozemku bytového domu parc. č. KN-C 3498 k. ú. Prešov spoločr osti REZIDENCIA 
Sirius, s.r.o., Hlavná 129, Prešov 
- st a n o v i s k o k zámeru 

Mesto Prešov- Odbor hlavného 'architekta mesta v zmySle§ 16 ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni neskorši_ch 
predpisov ako orgán územného plánovania dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn._ č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 46812013 dňa 25. 11. 2013, 
navrhovaná nadstavba llytového domu Tarasa $evčenka č. 22, 24 v Prešove a· dostavba domu na 
pozemkoch.parc. č. KN-C 3498, 3500 k._ ú. Prešov sa nachádzajú n"'i)loche 

i pozemkov parc. č. KN-C 3497, 3500 k. ú. Prešov určené na dost-rvbu bytového domu 
parc. č. KN-C 3498 k. ú. Prešov a podzemného parkoviska tvori plocha obytnej zelene by' ových domov danej 
obytnej skupiny. Na predmetných častiach pozemkov určených na odpredaj sa· nachád: aj ú siete ver.ejného 
technického vybavenia územia. 

41 Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v zneni 
neskorších predpisov ako orgán územného plánovania po prehodnotení zámeru: 

a) o d p o r ú č a odpredať zastavanú plochu pod navrhovanými bytovými do!~ 1ami (bytový dom Y 
v juhovýchodnej časti a bytový dom X v severovýchodnej časti v nadväznosti na bytový dop parc. č. KN-C 3497 
k. ú. Prešov) . Odpredaj prípadnej časti vlastnfckeho podielu pozemku pod jestvujúcim byte• Wm domom, parc č. 
KN-C 3498 k. ú. Prešov, riešiť v súlade s platnými predpismi. 

b) n e od p or ú č a odpredať plochu vnútroblokového priestoru, kde má by: riešené podzemné 
parkovisko pre navrhované byty a na teréne riešené nové detské ihrisko. Tento právny vzl ah odporúčame riešiť 
inou právnou formou l dlhodobý prenájom, ťarchou na LV, .. .l 

c) potrebné preložky sieti verejného technického vybavenia územia, ktoré sa nac 1ádzajú na riešenom 
územi, je investor /stavebník/- spoločnosť REZIDENCIA Sírius, s.r.o., Hlavná 129, •rešov, povinný riešiť 
v súlade s požiadavkami príslušných správcov sieti. 

S pozdravom 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove 
OD! OR HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA 

080 01 Prešov ~ 

Príloha 1 x polohopis DTMMP daného územia 
1 x ortofotomapa daného územia 

Ing. arch. Mária Č 1 t k oj á 
hlavná architekt~ 3 mesta 

~-~estský ':trad v Prešove l Hlavn~ 73 l 080 Oí Prešo·; l Tel +421 (51 )31 OO \11 l Fax +421 (51 )7733665 .1 ~-mdil :-ne :o :aé!ll'C;a@presO'I.sk i ·.vww.presov.sk 


