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dňa: 13.1.2016 číslo: 612016 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešo• • 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní návrhu na schválenie majetkových pre 1odov 

dila:13.1.2016 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešo11' 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 
dať do výjazdovej komisie 

Bod č. 4 

čislo: 6/2016 

11 Zámer predaja častí pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tarasa , 1evčenka: 
- z parc. č. KNC 3474, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 20,2~ m2

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

, LV č. 64 ~2, 
- z parc. č. KNC 3500 ostatná plocha výmeru 303,32 m2

, L V č. 64 ~2, 
spolu pozemky o celkovej výmere cca 530 m2 (presná výmenl' bude známa po 
vyhotovení GP), 
a časť spoluvlastnfckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 3498, L lf' č. 11871 na ktorom 
je umiestnený bytový dom súp. č. 3937 na Ul. Tarasa ševčenka č. ;1~2- 24, k. ú. Prešov, 
o ešte nešpecifikovanej výmere, kde je mesto Prešov jeho spolwlastnfkom v podiele 
481576 

21 zriadenie vecného bremena spočfvajúceho v práve stavby podze,lnných garážf v k. ú. 
Prešov na častiach pozemkov nasledovne: . 

- parc. č. KNC 3474, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 160,2~1 m2
, LV č. 6492, 
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- parc. č. KNC 3491/1, ostatná plocha výmeru 20,28 m2
, LV č. 649:1, 

parc. č. KNC 3496, zastavaná plocha a nádvorie vtmeru 4, 76 m2
, L V č. 6492, 

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

, L V č. 6492 
spolu pozemky o celkovej výmere cca 1 185 m2 (presná výmera' bude známa po 
vyhotovení GP) spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytnutia prot/hodnoty kupujúcim vo forme investícií do •!1ajetku mesta vo 
vyššej výške, ako je všeobecná hodnota predávaného poz~1mku a zriadeného 
vecného bremena, a to vybudovaním nových 25 parkovacích mies1: a detského ihriska 
v hodnote minimálne 90 000,- €, ktoré budú slúžiť na verejno-pi!"Jspešné účely, na 
výstavbe ktorých má mesto Prešov záujem, s podmienkou, že tieto nvestfcie prejdú do 
majetku mesta Prešov bezodplatne 

- za cenu 1,- € pre spoločnosť Rezidencia Sírius, s. r. o., 111/avná 129, 080 01 
Prešov, IČO: 47426209 s podmienkou, že žiadate/' bezodpl'atne prevedie na 
mesto Prešov vybudovaných 25 parkovacích miest, ako aj detské ihrisko 
v celkovej hodnote minimálne 90 000,· €, pričom časový: horizont na ich 
vybudovanie a ukončenie projektu bude v zmysle vydamho právoplatného 
stavebného povolenia realizovaný najneskôr do 30. 9. 2018. 

Poznámka: Na výjazdovú komisiu pozvať JUDr. Loumu. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/29/1 

Mgr. Stanisl•l v Ferenc 
predseda ~':>misie 

Overovatelia ;:ápisnice: 

Ing. ĽudoVilt Malaga 

Štefan Her1 nanovský 


