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1;;;1 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Počet strM 

pre disponovanie s majetkom mesta 78 
Mesto Prešov 

Bod programu: l 

Predkladateľ: 

Návrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 

Meno a priezvisko: JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru správy majetku mesta 
Dátum: ~?-_~I'C 
Podpis: 

VypracovaJ.i( 
Meno a priezvisko: Ing. J.Adam, Ing. M. Benčíková, JUDr. D. Končar, JUDr. Brumerčíková, 

Dátum:.. JUDr. V. Andrej~ová, Ing.!· ~šský, Ing. M. Dolhá 

Podpis: 'ŕ 
l 

Posúdil: 

Q 

Meno a priezvisko: Ing. Marta Dolhá, prednostka Mestského úradu v Prešove 
Dátum: 
Podpis: 



8 
Mesto Prešov 

dňa: 18.2.2016 

Návrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 3. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa: 18.2.2016 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

majetkové prevody schváliť. 

Príloha č 03 k SP- Ol 

Strana 
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číslo: /2016 

číslo: /2016 



Príloha č 03 k SP- Ol 

š Návrh Strana 
na schválenie majetkových prevodov 1/ 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majetkové prevody: 
informatívnu správu 
zámer predaja spôsobom priameho predaja 
zámer predaja spôsobom ako pripad hodný osobitného zrete!' a 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete!' a 
zámer zámeny spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete!' a 
nadobudnutie do vlastníctva 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. l (JUDr. Končár) 
Komisia -10.2.2016 bod č.4 

Informatívna správa 

Príloha č 03 k SP- OJ 

Strana 
1115 

Al Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov uznesením č. 16312015 zo dňa 26. 10. 2015 bod č. 7 schválilo 
zámer predaja pozemku parc. č. KNC 435311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2

, L V č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Moyzesova do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov, t. j. 
každý v podiele Y. spôsobom priameho predaja minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

BI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ mesta Prešov č. 16312015 zo dňa zo 26.10.2015 bod č. 7, boli zo 
strany OSMM zabezpečené všetky kroky vedúce kjeho naplneniu. Zámer priameho predaja bol 
vyhlásený na úradnej tabuli mesta, v regionálnej tlači, ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 
30.12.2015 až 15. l. 2016. K zámeru priameho predaja bola doručená ponuka Mgr. Janky Zástkovej, 
Moyzesova 10, 080 Ol Prešov, Ing. Antona Kollára, Moyzesova 10, 080 Ol Prešov, Ing. arch. Pavla 
Šillu, Moyzesova 10, 080 Ol Prešov, Marty Demekovej, Moyzesova lO, 080 Ol Prešov, predmetom 
ktorej však bola nižšia cenová ponuka, než boli podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 
Na základe stanoviska odboru hlavného architekta mesta zo dňa 3.2.2016 ide o priľahlý pozemok 
patriaci k bytovému domu na Moyzesovej ulici č. IO, ktorý v zmysle Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 6712011 zo dňa 25.5.2011 navrhujeme odpredať vlastníkom bytového 
domu za cenu O, 12 EUR/m2

. 

Cl Príloha: 
Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 3.2.2016 s prílohou 
Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 6712011 zo dňa 25.5.2011 



M~ s KÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odb 8~1,.vného architekta mesta 

Qr Jarková 24 
080 01 Prešov 

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

Váš list t:isb ,'zo Cr'ia ~aše číslo 
Vybavuj<? imka 

M/1901812013/JUDr.Končar/ 01177412016 
č.z. 485012016 ev.č.999/2016 

Vec 

lng.arch. Jacová 
'1!1 05113100273 

03.02.2016 

Odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Prešov parc. č. KN-C 4353/1 k. ú. Prešov s výmerou 688 m2 

žiadateľom Mgr. Janke Zastkovej, Ing. Antonovi Kollárovi, Ing. arch. Pavlovi Šilloví a Ing. Marte 
Demekovej, bytom Moyzesova č. 1 O v Prešove, pril'ahlého pozemku bytového domu 
- s t a n o v i s k o k zámeru 

Mesto Prešov- Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) dáva k predmetnej žiadosti toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v zneni zmien a doplnkov 2012. 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013. 
pozemok parc. č. KN-C 4353/1 k. ú. l>rešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha 
rodinných a malopodlažných bvtových domov v lokalite Táborisko. 

2/ Pozemok parc. č. KN-C 4353/1 k. ú. Prešov plni funkciu nástupnej, rozptylovej plochy a plochy obytnej 
zelene bytového domu Moyzesova č. 10 v Prešove a je oplotený. 

3/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 435311 k. ú. Prešov je zatrávnený. Na pozemku sa nachádzajú 3 
vzrastlé stromy a sú tam umiestnené 2 plechové a 1 drevená stavba ( 2 garáže a 1 sklad bez stavebného 
povolenia). 

Tento pozemok v zmysle § 2, ods.6 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov má charakter "pril'ahlého pozemku" patriaci k bytovému domu 
Moyzesova č. 10 v Prešove, ktorý je oplotený a užívaný vlastníkmi bytovému domu. 

4/ Mesto Prešov- Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 
2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru odpor ú č a odpredať iba 
časť pozemku vo vlastníctve mesta Prešov parc. č. KN-C 4353/1 k. ú. Prešov po líniu juhovýchodnej 
hranice pozemku parc. č. KN-C 4353/1 k. ú. Prešov. cca 593,75 m2, bez plochy pozemku rozmerov 6,5 m x 
14,5 m2 s výmerou cca 94, 25 m2

, ktorý nadväzuje na juhozápadnu hranicu pozemku parc. č. KN-C 4354 k. ú. 
Prešov (v zmysle grafickej prílohy tohto listu), vlastníkom bytového domu Moyzesova č. 10 v Prešove Mgr. Janke 
Zastkovej, Ing. Antonovi Kollárovi, Ing. arch. Pavlovi Silloví a Ing. Marte Demekovej, ako pril'ahlý pozemok 

S pozdravom 

Príloha: 1 x ortofotomapa v M 1 : 1000 
1 x grafická príloha vyčlenenia pozemku na odpredaj 

ktorý je a užívaný vlastníkmi bytovému domu 

Ing. arch. Mária c u tk' o ·v á 
hlavná architektka mesta 
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š 
Mesto Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

UZNESENIE 

číslo 6712011, ktoré Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
prijalo na svojom Vl. riadnom zasadnutí konanom dňa 25.5.2011 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

v časti 

mení 
bod5 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 122/2004 zo dňa 26.1.2004 
v časti schvaľuje 
bod 12 

Strana 
1/1 

Odpredaj pozemkov pod bytovými domami vlastníkom bytov za cenu v zmysle zákona č. 
182/1993 Z. z. o predaji bytov a nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov: 

- pozemky pod bytovými domami, kde byty odpredáva mesto, alebo iná právnická osoba za 
cenu 500,- Sk/m2

, 

- pozemky pod bytovými domami, kde byty odpredáva bytové družstvo za cenu 3,50 Sk/m2 

na 

Odpredaj pozemkov pod bytovými domami a priľahlých pozemkov vlastníkom bytov a vlastníkom 
nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v platnom znení, ktoré sa prevádzajú podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov v platnom znení, takto: 

- pozemky pod bytovými domami a pril'ahlé pozemky, ktoré sa odpredávajú vlastníkom 
bytov a vlastníkom nebytových priestorov v bytovom dome, ktorý je situovaný na 
predmetných pozemkoch a ktoré odpredáva mesto, za cenu 16,60 EUR/m2

, 

- pozemky pod bytovými domami a pril'ahlé pozemky, ktoré sa odpredávajú vlastníkom bytov 
v bytovom dome, ktorý je situovaný na predmetných pozemkoch a ktoré odpredáva bytové 
družstvo, za cenu 0,12 EUR/m2

, 

- pozemky pod bytovými domami a pril'ahlé pozemky, ktoré sa odpredávajú 
vlastníkom nebytových priestorov v bytovom dome, ktorý je situovaný na predmetných 
pozemkoch a ktoré odpredáva bytové družstvo, za cenu 16,60 EUR/m2

. 

Za správnosť: 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 

JUDr. Pavel Hagyari v.r. 
primátor mesta 

Overovatelia zápisnice: 
MUDr. Vasiľ Janko v. r. 
Ing. Marta Ko/lárová, PhD. v. r. 
JUDr. Katarlna Ďurčanská v. r. 
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9 Návrh Strana 
na schválenie majetkových prevodov 2/15 

Mesto Prešov 

P. č. 2 (Ing. Adam) 

AJ Mesto Prešov obdŕžalo žiadosť o kúpu pozemku parc. č. KNC 241, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 49 m2

, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Baštová. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom výstavby objektu občianskej vybavenosti. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode AJ tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 
l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 10. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 6. 7. 2015: 
VMČ č. 4 nesúhlasí. 

FI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 2. 4. 2015 
Kópia mapy 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 10. 8. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2

, LV 
č. 6492, k ú. Prešov, lokalita Ul. Baštová, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 



).VIESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadosť o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

- ~ 

Meno, priezvisko l obchodný názov: ................. /..'!!...~.: .. !:..!.ŕ::/!..~~ .. ~ ....... ť!...1..::.~.:?: ................................... .. 
Dátum narodenia l IČO: .................................... . - ············ .............................................................................. . 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ...... . 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ...... 

.......... : ........................ t .. ť.r.~ .. 9.~ .. .ť.~P.ť..'!j.::.. ........ . 

e~mailová adresa: ........................... ~~ .. 
\J v 

(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 žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

P k h 'd l' . :gffi, v,f . ozemo sa nac a za na u 1ct: ...................................................................... u ................................................... . 

Katastrálne územie: ............................. ľ..B.f..f.~.ť. .......................................................................................... . 
:islo ~arcel~: ....... ;;,:·~···"~"it;·{····· .. :;:~1.'g.~"/ty.jy"'tj;;·B'7'i:'=:W ...... OE.'Jt//"'";·;;·· .. ·· 
Učel žiadosti: ............................................ t.. ................................................. ~ ............................. Ú.K ....... :J .. . 
..... I!..Y..:~ ... '!:..rt.!.f..IJ..e.z.:ct....:: ......................................................................................................................... . 

V zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom zneni 
podpisom tejto žiadosti ude1'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 odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

, '· e··--vp Š dň )/ Vf'. li re ove a ....... .-........ ; ..... 

Príloha: 

kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 
čestné vyhlásenie pod!' a pri! o hy č. ll alebo pri! o hy c. 12 k SP -52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP-52/1/3 

. ..................... . 
• l 

fodl)is navrhovatel'a 



25.01.2016 11:04:01 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnutel'ností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.12.2015 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 

Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
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Váš list číslo l zo dňa 
M/536212015 /Magáčová/ 
č.z.1 04715/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

Naše číslo 
B/1 0569/2015 
ev.č.115270/2015 

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

Vybavuje /linka 
lng.arch.Jacová 
'!li 051/3100273 

Prešov 

10.08.2015 

Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 241 k. ú. Prešov s výmerou 49m2
, Baštová ulica, Prešov 

Ing. Mikulášovi Gazdovi, bytom Železničná č. 7, Vranov nad Topľou za účelom výstavby 
objektu občianskej vybavenosti 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k predmetnej 
žiadosti 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. 2015 
2013 pozemok parc. č. KN-C 241 k. ú. Prešov o výmere 49 m2,vo vlastnlctve Mesta Prešov sa nachádza na 
ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná, občianskej wbaveností + býyanie na území Pamiat
kovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti pozemok tvorí plocha nízkej zelene. 

3/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru o d p o r ú č a odpredať pozemku parc. č. KN-C 
241 k. ú. Prešov s výmerou 49 m2 vo vlastnlctve Mesta Prešov. na nároží Baštovej a Tkáčskej ulici 
lna. Mikulášovi Gazdoví, bvtom Zeleznii;ná č. 7. Vranov nad Topľou. za účelom výstavby objektu 
občianskej wbavenosti. 

S pozdravom 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODIOR ÚZEMMÍIIDPLÁIIOYIMIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

Ing. arch. Mária \;utkova 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 

hlavný architekt mesta 

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



Príloha č 03 k SP- Ol 

1:;;;: Návrh Strana 
na schválenie majetkových prevodov 3/15 

Mesto Prešov 

P. č. 3 (Ing. Adam) 

Al Alternatíva A ll 
Mesto Prešov obdŕžalo žiadost' o kúpu pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere 389m2

, k. 
ú. Prešov, lokalita Ulica Tkáčska od Ing. Mikuláša Gazdu, Železničná 7, 093 32 Vranov nad Topl'ou. 

Alternatíva A 2/ 
Mesto Prešov obdŕžalo žiadosť o dlhodobý nájom pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere 
389 m2

, k. ú. Prešov, lokalita Ulica Tkáčska na dobu 20 rokov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zrete!' a z dôvodu revitalizácie a rekultivácie tohto pozemku na zriadenie parku umenia pre 
Ing. arch. Mariána Ferja, Vyšná Šebastová 138, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' uvedený v bode A 1/ požiadal o odkúpenie pozemku za účelom zriadenia oddychovej zóny 
ako zázemia v súvislosti s plánovanou výstavbou polyfunkčného objektu na vedl'ajších pozemkoch 
v zmysle doloženej architektonicko-urbanistickej štúdie, pričom cena pozemku bude stanovená 
v zmysle vypracovaného znaleckého posudku. 
Žiadate!' uvedený v bode A 2/ požiadal o nájom pozemku z dôvodu jeho revitalizácie a rekultivácie 
na zriadenie parku umenia. 

Cl Stanoviská odboru hlavného architekta mesta zo dňa 09. 12. 2015 k obom žiadostiam: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 9. ll. 2015: 
VMČ ponecháva rozhodnutie na majetkovej komisii, či uvedený pozemok je lepšie predať alebo 
prenajať, vzhl'adom k dvom žiadate!' om o pozemok. Odporúčame posúdiť žiadosti oboch žiadate!' ov 
v prospech obyvatel'ov, nakol'ko pri stretnutí VMČ a prezentácii p. Ing. arch. Ferja uvedené využitie 
pozemku občania podporili. 

E/ Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM predkladá na schválenie zámer ďalšieho využitia pozemku v alternatívnom zneni, nakol'ko 
eviduje dve žiadosti. 

FI Cena: 
Al/ Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
A2/ Žiadate!' navrhuje cenu l ,OO € s tým, že zrekultivuje a zrevitalizuje pozemok, zabezpečí jeho 
údržbu, čistotu a kosenie, pričom tento pozemok bude súčasťou zriadeného parku umenia. 

GI Prílohy: 
Žiadosť (A l) zo dňa 12. 5. 2014 
Žiadosť (A 2) zo dňa 15. 10.2015 
Kópia GP - schéma záberu 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

LV č. 15937 -žiadateľ A l 
LV č. 373- žiadateľ A 2 
Stanovisko OHAM zo dňa 9. 12. 2015- žiadateľ A l 
Stanovisko OHAM zo dňa 9. 12. 2015- žiadateľ A 2 

Návrh na uznesenie 
Aternatíva All 

Príloha č 03 k SP- Ol 

Strana 
4/15 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere 389 m2
, k. ú. Prešov, lokalita Ulica 

Tkáčska spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Alternatíva A21 
Zámer dlhodobého prenájmu pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere 389 m2

, k. ú. Prešov, 
lokalita Ulica Tkáčska spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ 

zrekultivuje a zrevitalizuje pozemok, zabezpečí jeho údržbu, čistotu a kosenie, pričom tento pozemok 
bude súčast'ou zriadeného parku umenia, na dobu 20 rokov, pre Ing. arch. Mariána Ferja, bytom 
Vyšná Šebastová /38, 080 06 Prešov 
-za cenu 1,- €1m2/ročne, 
- za podmienky, že uvedený pozemok bude využívaný ako súčast' zriadenej záhrady umenia. 



j69ol MESTO PRE~V 
'-' Mestskm:rad v Prewve, Hlavn ::l ul. o 73, 080 01 

Misn; radov Mutský úrad v Prešove l a 
Čfslo spisu: l RoQIIIt, zna!ka: 

Znak a lehota 

Oo!lo: 2 O -05- L01~ uloženia: 

Prnohy: l Vybavuje: 

Evfden!né číslo do!lel polly: 9?f ?f .oZ0/1 

Mest sk n o-ad v Pre[])ve 
sekcia m<!etkovoa ekonomickOM so 
oddelenie mest sk r:ho mc! et ku 
Ja-kovo 24 
080 01 Precov 

Oiadosoo ~j/kCpu/ pozemku* 

Dadateo (identifikaChOOdaj e Cladatel:ll): 

M . 'sko/ bchod . !ic& .H/iél.<iAc~- ~f'-D·l eno, pnez:vt o nonrzov ..•.•.•..............•••..................•..........••.......•..•........................•....•....•...•••.•.••...•• 
DClum na-odenia/1 DO:.................... ... ......................................... .. ........................................ . 
Adresa trval r:ho pobytu l S!l:ilo spoloChosti: f. ·· -· .L ................ . 
Orslotelei'Chneno kontaktu uadatecä: .J ............................ : ............ . 

l 

e-mailov o adresa: •• !'::! .................•..•.............•..•............•.............•.••.•..•... 

(ak so navrhoval: el i a vi a::erQ uveote v prcrohe vy me uvedenO Od<! e za v cet k Cth navrhovate[])v ako <4 i ch 
vz[jomnovzl:llh- napr. so-odend, podielovCSpoluvlastnllli, manCJ:Iiaapod) 

To-nto Cladam!Cladaj oo predaj/kO?u pozanku* 

Pozemok sa nach[]:fza na ul i ci : ....•....••.•.......•......•.••................••••••.......••....•..••...........•...•••....•.........•....••....•........ 

Kal:astrDne rzemie: .. /'t:~t:.·:{,.:: ....................................................................................................................... . 
O [Si o pa-cely: .... 1:~I .... ic. .. b!:l ....... -::!.f.3 .. ~:: ............................................................................................. . 
o Cl:l uadosti: .ť.. ... 'ft!..ť.§:?.L .... Y..~.~-~-~!.~2.L'!-.~.~; .. :...'f..~:;t:.!.tst:!.q .. :-:.!.q.,ť.§.7. ... 0:i!..P.i.š ............................ . 

................................................................................. "-- ························································································ 

V zmyslezD<ona o 428/2002 Z. z. o ochraneosobnc:th Od aj ov v platnom znen ["podpisom tejto Cladosti 
udewjem svoj SOhlas Mestu Pre[])v oo apracovanlll'l ooobnc:th Odajov v rozsahu, v akom so 
poskytnut ov tejto Oadosti, na OCJ:I vybavenia Cladosti, po dobu vybavenia Cladosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako vesledok vybavenia Cladosti. SDhlas moCho odvol aD iba v prljllade 
preukrzanr:ho por u cenia podmienok apracDJania O&lbnc:th Od aj ov, za ktorc:th bol SOhlasudelenD 

,• •'- - "Í/ 
V Pre[])ve dl:ll .. :tZ.,.'., .. .t.().•'. ' '''''"'_,/.' ..................... _ ..... . 

PO<jllli s navrhoval:er:a 

PriTbha: 
k cpia LV 
grafickoznrzornenie umiestnelia pozemku 
k cpi u ge::> metri ck r:ho pi Chu alebo k cpi u katastr n nej mapy 

• ( nenodi oce sa preO!;rtni te) 

F- MsD/SP- 521!11 



---~---·-· ---~-. 

MESTO PREŠOV 
--·---·-··--·-·~-Melltský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

?f"lŕn;;-~ ;:1':::·; .f.:!:> <<').:,:~k= ~s~<": ~ Vv 
~....;_:....;~;.__~ c-::2-. --

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

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: ....... ing.arch. Marián Ferjo .................................................... .. 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .Vyšná Šebastová ........................................ .. 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ..... 
e-mailová adresa: ..... .. ............ .. 
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovate!' ov ako aj 
ich vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Týmto žiadam o nájom pozemku 
Katastrálne územie: ....... Prešov .................................................................................... .. 
Lokalita (ulica a pod.) ..... Tkáčska .................................................................................................. .. 
Číslo parcely: ........ 242 ........................................................................................................................ .. 
Výmera v m2

: ........... 389 .............................................................................................................. . 
Účel nájmu: Výstavba Parku umenia. Mestské zastupitel'stvo svojím uznesením schválilo zámenu 
pozemkov a výstavbu Parku umenia, ale ~rh-~·áiené vecné brem_enn 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 kosiť/ bezplatne počas 
celej doby nájmu. Z toho dôvodu žiadame o symbolický nájom /1 eur/. 
Doba nájmu: ... 20 rokov .......................................................................................................................... . 
V zmysle zákona č.122/2013 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 zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolal' 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas 
udelený. 

V Prešove dňa .... 15.10.2015 ·····•············ 
podpis žiali<lf\'ľa 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
pri nájme pozemku za účelom 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 podl'a prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 25.01.2016 

čas vyhotovenia: 10:04:30 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15937 
ČASf A MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

239 86 Zastavané plochy a 
nádvoria 

240 104 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

99 -Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

ČASt B: VLASTN{C/ A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

99 1 

99 1 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Gazda Mikuláš r. Gazda, ŽeleZničná 7, Vranov nad Topľou, PSČ 090 
03, SR 

Dátum narodenia : 12.07.1966 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 89/2014 

ČASt C: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 l 1 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 22.01.2016 



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 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parceln'é 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 

CASt B: VLASTN/Ct A !Nt OPRA. VN ENt OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto ttvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Dátum narodenia : 22.04.1973 Dátum narodenia : 03.03.1975 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2922/2013 

CASt C: ŤARCHY 
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.180/10-G11237/2010 a povinnosť zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo 
výkone jeho práv z vecného bremena-V 5962/201 O; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 03.11.2015 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

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

Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje l linka Prešov 

M/1824 7/2014/Magáčová/ 
Č.z.134144/2015 

8/16602/2015 
ev.č.136178/2015 

OHAM 09.12.2015 

Vec 
Odpredaj pozemku parc.č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 389 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov za 
účelom vytvorenia zázemia - letného sedenia k navrhovanej občianskej vybavenosti (kaviarne) na 
pozemku parc. č. KN-C 240 k. ú. Prešov žiadateľovi Ing. Mikulášovi Gazdovi, bytom, Vranov nad Topl'ou 
-stanovisko kzámeru 

Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta v zmysle § 16 ods.2 zákona 50/76 Zb. v znení 
neskorších 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. 468/2013 dňa 25. 11. 2013 
pozemok parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej 
zelene v hradobnej priekope na územf PamiatkoveJ rezervácie Prešov (regulatív RL G.5l. 

V zmysle ,.Zásad a regulatrvov zachovania kultúrnohistorických hodnôt. ochrany a využívania 
prírodných zdrojov. ochrany prírody a tvorby krajiny. vvtvárania a udržiavania ekologickej stability 
vrátane plôch zelene" .regulatívu RL 7al je potrebné chrániť urbanistickú štruktúru, vvvinutú oôdorysnú 
schému a objektv Pamiatkovej rezervácie Prešov. systém zelene pamiatkového územia. 

V zmysle regulatívu RL G.5al Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013, ktorým 
sa vyhlasuje záväzná časť Uzemného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. hlavnou 
funkciou je park. malé parkovo uprávené plochy. 

21 V súčasnosti pozemok parc.č. KN 242 k. ú. Prešov tvori plocha nízkej zelene. 

3/ Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení 
neskorších predpisov ako orgán územného plánovania:po prehodnotení zámeru, ako aj zachovania funkcie 
verejnej zelene v priestore hradobnej priekopy: 

a) ne odpo rú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 389m' vo vlast
níctve Mesta Prešov 

b) odpo rú č a m é časf pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov vo vlastníctve Mesta Prešov od vÝ
chodného hradobného múra po západnú stranu parkanového múra dať do prenájmu žiadateľovi za 
týchto podmienok: 

plocha zelene v hradobnej priekope po parkanový múr na území Pamiatkovej rezervácie Prešov 
bude plniť funkciu malej parkovo upravenej plochy s možnosťou jej využitia v obmedzenom rozsa
hu pre letné sedenie k navrhovanej občianskej vybavenosti !kaviarne! na pozemku parc.č. KN-C 
240 k. ú. Prešov. 
prenajatá časť pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov bude plniť funkciu plochy verejnej zelene 
v hradobnej priekope a nebude oplotená 

S pozdravom MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR HlAVNtHO ARCHITEKTA MESTA 
080 a~ Pr~šov [?) 

Príloha: 1x ortofotomapa daného územia 

Ing. arch. Mária čutková 
hlavná architektka mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 TeL: +421 (51 )3100111 l Fax.: +421(51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov sk l www.presov.sk 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

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

Váš list číslo l zo dňa 

M/16218/2015/lng. Adam/ 
C.z.135114/2015 

Naše číslo 

B/16618/2015 
ev.č.136230/2015 

Vybavuje /linka Prešov 

OHAM 09.12.2015 

Vec 
Dlhodobý prenájom pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 389 m2 vo vlastníctve Mesta 
Prešov, Tkáčska ulica v Prešove, za účelom zriadenia. Parku umenia žiadateľovi Ing. arch. Mariánovi 
Ferjovi, bytom Vyšná Šebastová 
-stanovisko kzámeru 

Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta v zmysle § 16 ods.2 zákona 50/76 Zb. v znení 
neskorších 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 zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. Č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013 
pozemok parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej 
zelene v hradobnej priekope na území Pamiatkovej rezervácie Prešov !regulatív RL G.Sl. 

V zmysle bZásad a regulatívov zachovania kultúrnohistorických hodn6t. ochrany· a využívania 
prirodných zdrojov, ochrany prirody a tvorby kraiiny. yytyárania a udržiavania ekologickej stabilitv 
vrátane plôch zelene".negulativu RL 7al je potrebné chránil' urbanistickú štruktúru. vyvinutú pôdorysnú 
schému a objektv pamiatkovej rezervácie Prešov. systém zelene pamiatkového územia. 

V zmysle regulatívu RL G.Sal Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013. ktorým 
sa vyhlasuje záväzná čast' Uzemného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012. hlavnou 
funkciou je park. malé parkovo uprávené plochy . 

2/ Mestské zastupiteľstvo v Prešove uzn. číslo 141/2015 dňa 21.9.2015 schválilo zámenu východnej 
časti pozemku parc. č. KN-C 238 k.ú. Prešov za západnú časf pozemku parc.č. KN-C 242 k. ú. Prešov. 
V súčasnosti pozemok parc. č. KN 242 k. ú. Prešov vo vlastníctve Mesta Prešov, po zámene tvorí plocha nízkej 
zelene. Vstup na pozemok je cez znížený chodník z Tkáčskej ulice. Plocha nízkej zelene na pozemku vo 
vlastníctve Mesta Prešov bola pred zámenou vždy udržiavaná. Dlhodobo je neudržiavaný pozemok vo 
vlastníctve žiadatel'a ešte pred zámenou s Mestom Prešov. 

3/ Mesto Prešov- Odbor hlavného architekta mesta v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení 
neskorších predpisov ako orgán územného plánovania po prehodnotení zámeru, ako aj zachovania funkcie 
verejnej zelene v priestore hradobnej priekopy: 

a) ne odpo rú č a dať do dlhodobého prenájmu celý pozemok parc.č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výme
rou 389 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov 

b) od por ú č a dať do dlhodobého prenájmu časf pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov vo vlast
níctve Mesta Prešov od západnej hranice pozemku po západnú stranu parkanového múra za tejto 
podmienky: 

plocha pozemku v hradobnej priekope po parkanový múr na území Pamiatkovej rezervácie Prešov 
bude plniť funkciu malej parkovo upravenej plochy verejnej zelene a bude bez oplotenia a bez 
spevnených plôch. 

S pozdravom MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Preäove 

ODBOR HLAVN~HO ARCHITEKTA IIESTA 
080 01 P•e~ov !]] 

Priloha: 1x ortofotomapa daného územia 
3x A/4 fotografie jestvujúceho stavu pozemkov 

Ing. arch. Mána cutková 
hlavná architektka mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 oso 01 Prešov 1 Tel.. +421(51)31001111 Fax +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presovsk l www.presov.sk 
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9 Návrh Strana 
na schválenie majetkových prevodov 5115 

Mesto Prešov 

P. č. 4 (Adam) 

Al Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na predaj časti nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia užívatel'ského stavu so stavom právnym a odstránenia 
chyby v katastrálnom operáte u časti pozemku parc. č. KNC 1573413, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere cca 94m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), k. ú. Prešov, lokalita 
Vydurnanec pre p. Miroslava Jarkovského amanž. Helenu Jarkovskú, Prostejovská41, 080 Ol 
Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predmetnú časť pozemku v minulosti užívali právni predchodcovia, pričom aj v súčasnosti je 
zastavaný stavbami vo vlastníctve navrhovatel'ov. V minulosti pri geodetickom mapovaní došlo 
k nesprávnej identifikácii a tým aj ku chybe pri stanovení hranice medzi pozemkami. S prihliadnutím 
na vyššie uvedené, terajší majitelia žiadajú o odkúpenie predmetnej časti pozemku spôsobom ako 
prípad hodný osobitného zretel'a za symbolickú cenu l €. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 23. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov odporúča odpredať vyššie uvedenú časť pozemku v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa s poukázaním na nesprávne rozhodnutie 
právneho predchodcu terajšieho Okresného úradu v Prešove, odboru katastrálneho. 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 7. 5. 2015: 
VMČ č. 2 súhlasí s predajom za cenu, akú odsúhlasí MsZ. 

FI Cena: 
S prihliadnutím na skutkový stav a predložené doklady, žiadatelia navrhujú cenu l €. 
V prípade akceptácie, OSMM okrem symbolickej ceny navrhuje, aby žiadatelia zaplatili aj 
náklady prevodu. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 23. 3. 2015 
Zdôvodnenie žiadosti o kúpu pozemku 
Schéma záberu - návrh GP 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaSÚ 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia užfvateľského stavu so stavom právnym a odstránenia chyby v katastrálnom operáte 
u časti pozemku parc. č. KNC 15734/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 94m2

, (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP) v k ú. Prešov, lokalita Vydumanec pre p. Miroslava 
Jarkovského a manž. Helenu Jarkovskú, Prostejovská 41, 080 Ol Prešov 
-za cenu I,- €, plus náklady prevodu. 



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

f~\';~~;i?··~~~:~;:;y~~:~~~;~i;;;-:;;;,~:i~~ Mestský úrad v Prešove 

j U:;; i:: sr.io:ti: z::tf~g: ! 
2------------·-
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sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

._., Q;:;$!o: ~ - , , 
• .,;J '-"' ;,, t 

;"--~-------.L_._ ,.",___._j 
080 O l Prešov 

ľ'n;;h~·: j t\·~:.w~;J!t _ - l 
t:F::~i:":;'::·'':"'~' '":'''"':'"':d":.Ji'~·i~•·:;;:-''):;;.=::.::::'7t-~· ::,;· ::.:!f~!f:~ť~C..-~~r~-~~·dost' o J"'Cdajlkúpul pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

l 

Meno, priezvisko l obchodný názov: . ./!.J./?..('.J..f:.!!: . .Y.. .... J..!J .. B. .. K...Q . .Y..§.X, . .Y.. ...................................... . 
Dátum narodenia l IČO: ·············································i;-.. ·········· .. ·············-·9···················~·················· ............... . 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .P..!?..E...$../2..1(.................................................. / · ··'········ 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: .. . ..................... . 

e-mailová adresa: ...•.•......................... :::: ..................................... . 

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

Týmto žiadaml1oiadajá o P!!!!jlkúpu pozemku* 
v 

Pozemok sa nachádza na ulici:.j...Y...P...<!../J.fJ:./!..f...( .... ."/. .... .'f..J?..(.S. .. Q. . .V..f. ......................................... . 
Katastrálne územie: .. :ľ.!.~.-~.f...e . .V.: .....................................................•.........•................................................. 

Číslo parcely: ......•.. f.f...':f..}._f,J.. ........... f •••••••••••••••• ~····· .. ································..,.··r····················r··············· 
Účel žiadosti: •....... :!.É.. ..... é!..."(.. .... .P.E.!!..'/.. . .V.. . .ľ..~.!.!::.f?..!!..( . .T fi...!.!..P.. ... !::J!J..f?..'?...~.T..!... .............. . 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení 
podpisom tejto žiadosti udeľujem 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 odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. -

"' " ,'? --;:: -'} ) _-._.-~ ~-v Presove dna -~ .. ~..<.~.l ... ;;.Lt J 

Príloha: 

ľ 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 
čestné vyhlásenie podl'a prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

" ~ - ľCCET f'RILDII CEU<vt; fO 
*(nehodia ce sa preškrtnite) 

F- MsÚISP-5211/3 



Miroslav Jarkovský a manž. Helena Jarkovská, · Prešov 

VEC: Zdôvodnenie žiadosti o kúpu pozemku 

Dňa 13.06.1990 sme na štátnom notárstve v Prešove uzavreli kúpno-predajnú zmluvu, 
v ktorej nám predávajúca A. Krátka, rod. J arkovská týmto odpredáva !h rodinného domu, 
pozemku a príslušenstva z parcely č. 15769 pod!' a LV 5219/2675 v celosti na ňu napísanú. 
Nehnutel'nosť nám odpredala v dobrej viere a presvedčení, že pozemok parcely č. 15769 je aj 
na mape vyznačený pod!' a pôvodného stavu. Dôkazy- situačný plán katastra obce Malý 
Šariš, pozemnoknižná mapa č. 9 K. Ú. Malý Šariš, GP č. 15 z 29.01.1979, LV. 

Dňa 24.07.1990 sme vybrali z Geodézie š. p. Prešov kópiu z pozemkovej mapy č. 6-4/4 
K. Ú. Prešov, kde sme zistili, že medzi našou parcelou č. 15769 a susednou parcelou č. 15734 
je chybne zmätočne zameraná a vyznačená hraníca pozemkov tak, že časť našej zastavanej 
parcely aj s príslušenstvom (murovaná pivnica a prístrešok na drevo) je v tejto novej mape 
vyznačená na susednej parcele č. 15734, teraz vo vlastníctve mesta Prešov. Hneď dňa 
31.07.1990 sme správny orgán Geodéziu š. p. Prešov na tento neprávny stav- chybne 
zakreslenie hraníce pozemkov v novej pozemkovej mape č. 6-4/4 K. Ú. Prešov písomne 
upozornili, žiadame opravu a na mape správne vyznačiť hranícu našej parcely č. 15769 pod!' a 
pôvodného právneho stavu. 
Keď nám Geodézia š. p. Prešov listom zo dňa 28.08.1990 oznámila, že vec prešetria, znova 
zamerajú a zosúladia s právnym stavom, verili sme, že sa tak stane. Do dnešného dňa správny 
orgán Katastra Prešov chybne vyznačenú hranícu medzi našimi pozemkami neopraví!, aj keď 
sme o opravu ešte mnohokrát potom žiadali. 
Až neskôr sme zistili, že k chybnému zameraníu predmetných parciel došlo ešte v roku 1985, 
keď geodézia robila nové meranía, vraj pod!' a skutočného stavu. Toto meranie a mapovanie 
pozemkov bolo robené bez vedomia vlastníkov a bez právnych listín, ktoré by oprávňovali 
správny orgán meniť hranice týchto pozemkov! 
Ak sme právny štát, pre nás je nepochopiteľné, keď správny orgán štátnej správy svojím 
nezákonným konaním a následne nesprávnymi úradnými postupmi tento neprávny stav 
a mapový zmätok zavinili a teraz po 25 rokoch nesprávnych rozhodnutí, chce od nás 
vlastníkov predmetných parciel, aby sme si tento neprávny stav sami vyriešili a to buď 
dohodou, alebo súdom. 
Ani my, ani mesto Prešov sme tento neprávny stav nezavinili a ešte sa máme ťahať po súdoch 
a mať zbytočné fmančné výdavky? Z tohto dôvodu chceme túto vec riešiť mimosúdnou 
dohodou. Dňa 18.03.2015 na Oddelení mestského majetku Prešov sme sa dohodli, že 
požiadam Mesto Prešov o odkúpenie predmetnej časti parcely č. 15734/3 o výmere 94m2 ako 
prípad hodný osobitného zrete l' a za symbolickú cenu l €. 
Nová hranica medzi našou parcelou č. 15769/5 a parcelou č. 15734/3 vo vlastníctva mesta 
Prešov, je vyznačená v GE skutočného priebehu hraníc zo dňa 03.04.2013 č. 19/2013, ktorý 
bol vyhotovený pre tento účel spol. s.r.o. GEO BAN. 
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Váš list číslo l zo dňa 

M/6794/20 15 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hbvná 73, 080 O l Prešov 

Adresát: 
Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 01 PREŠOV 

V>frl'g~ir'H:ľrl"igus, kL211 Pre'23,6 2015 

Vec Žiadost' o odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 15734/3 k.ú Prešov

stanovisko 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Prešove, 
vykonávajúce funkciu mesta Prešov ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16, 
ods, 2 zákona č, 50/1976 Zb, v znení neskorších predpisov, v súlade s§ 4 ods, 3 písm, d) 
zákona č, 369/1990 Zb, o obecnom zriadení a v súlade s čL 9 VZN mesta Prešov č, 
5/2013 v znení VZN mesta Prešov č, 11/2013, dáva k predloženej žiadosti vášho 

oddelenia toto stanovisko: 

pozemok parc, č, KN-C 15734/3 k,ú, Prešov v lokalite Vydumanec. je pozemok sčasti 
využitý na miestnu komunikáciu a sčasti pričlenený k pozemku rodinného domu 
manželov Miroslava a Heleny Jarkovských. Existujúca miestna komunikácia nemá 
dostatočnú šírku a v križovatkovom priestore nie je dostatočný rozhl'ad, z čoho 
vyplýva nevyhovujúci technický stav tejto komunikácie a jej napojenia na cestu IL 

triedy 

na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc.č. 
KNC 15734/3 k. ú. Prešov do doby rekonštrukcie miestnej komunikácie a Jej 
napojenia na cestu ll.triedy potrebnej na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky .. 

s pozdravom 

Ing. arch. Mária éúfí<6vá 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

Mestský úr Cid v Prešove l H!avná 73 l 080 01 Pn:;šov i Tel +421 '.51 "31-]0111 1 F"'x ~ +421 !_51 )7733665 ! E-mail mesto_radnica@presm,_sk_ 1 \'Jwov prnsov_s~. 
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9 Návrh Strana 
na schválenie majetkových prevodov 6/15 

Mesto Prešov 

P. č. 5 (JUDr. Brumerčíková) 

Al Mesto Prešov obdŕžalo žiadosť na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemku parc. č. 

KNC 4070117, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 453 m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 

Hurbanistov, na dobu 10 rokov pre spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod Šalgovíkom 8, 080 
Ol Prešov, IČO: 47387939. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom pozemku parc. č. KNC 4070117 na dobu 10 rokov, pretože tento 
pozemok je funkčne spojený stavbou jedného parkoviska s pozemkom parc. č. KNC 4070129 
(vytvoreného odčlenením z pozemku parc. č. KNC 4070112), ktorý má žiadateľ v nájme od 
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov na obdobie 10 rokov za účelom prevádzkovania 
parkoviska. Predmetný pozemok vo vlastníctve mesta Prešov nie je možné využívať samostatne 
z dôvodu, že je prístupný len cez pozemok parc. č. KNC 4070129 a nie je možné zriadiť na pozemok 
ďalší samostatný vjazd z ulice Hurbanistov. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť oboch pozemkov 
ich chce žiadateľ využívať ako jedno spoločné parkovisko. Žiadateľ má zároveň záujem predmetné 
parkovisko zrekonštruovať položením asfaltového koberca, pričom predpokladá investíciu do 
majetku mesta Prešov vo výške cca 5 000 EUR až 8 000 EUR. Zároveň žiada po odsúhlasení 
investície a predložení faktúry odrátať výšku investície z ceny nájmu. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 9. ll. 201S: 
Výbor mestskej časti č. 4 ponecháva žiadosť na posúdení odborného útvaru mesta. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa S. ll. 201S: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru dopravy, živ. prostredia a komunálnych služieb zo dňa S. l. 2016: 
( V prílohe.) 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v 
bode Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 
z dôvodu obmedzených možností využitia pozemku. 
OSMM neodporúča realizovať návrh žiadateľa spočívajúci v odrátaní investície z ceny nájmu 
vzhľadom na nízku cenu nájmu. (Tento majetkový prevod bol už schválený uznesením MsZ mesta 
Prešov č. 7512015 zo dňa 27. 4. 2015, avšak žiadateľ neakceptoval zvýšenie nájomného, ako aj výšku 
investície do predmetu nájmu z dôvodu zmeny pomerov uvedených v žiadosti.) Na základe týchto 
skutočnosti je spolu so žiadosťou o prenájom aj návrh na zrušenie schváleného uznesenia MsZ mesta 
Prešov č. 7512015. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 2. 2016: 
Doplniť materiál o trhovú cenu nájomného v danej lokalite ako aj predpokladanú cenu 
asfaltu. 
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na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

Trhové nájomné v danej lokalite je cca 17 €1m2/rok. Cena asfaltu v závislosti od jeho 
hrúbky je od 15 €/m2 do 20 €/m2 bez DPH. 

H/Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 906 €/ročne (2 €/m2/rok), 

Strana 
7/15 

s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 5 000 € 
maximálne 8 000 € do l roka od uzatvorenia zmluvy, s možnosťou odrátania preukázanej 
investície z ceny nájmu. 

Navrhovaná cena OSMM: 906 €/ročne (2 €/m2/rok), 
s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 5 000 € 
maximálne 8 000 € do l roka od uzatvorenia zmluvy bez možnosti odrátania preukázanej 
investície z ceny nájmu. 

1/ Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 26. 8. 2015 s prílohami 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 5. ll. 2015 s prílohou 
Stanovisko ODŽPaKS zo dňa 5. l. 2016 
Kópia z katastrálnej mapy 
Zmluva o nájme pozemku zo dňa l. 12. 2013 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu obmedzených možnosti využitia, a to pozemku parc. č. KNC 4070/17, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 453m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Hurbanistov, na dobu lO rokov pre 
spoločnosť RV PARKING, s. r.o., Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov, IČO: 47387939 
- za cenu 906 €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia invest/cie do 

predmetu nájmu nájomcom vo výške X € do l roka od uzatvorenia zmluvy, bez možnosti 
odrátania preukázanej invest/cie z ceny nájmu. 



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

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: RV PARKING, s.r.o. 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 0911 822 908 

e-mailová adresa: rastislav.ilcin@gmail.com 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 

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

Týmto žiadam o nájom pozemku 

Katastrálne územie: Prešov 

Lokalita (ulica a pod.) ulica Hurbanistov 

Číslo parcely: 4070/17 

Výmera v m2
: 453 Cena za rok : 2 eur/ m1 

Účel nájmu: prevádzkovanie parkovacej plochy 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 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 odvolať iba v prípade 

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

V Prešove dňa 26.08.20 15 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

. ··· ~~.~~~~ING, s.r.o . 
•.••. •• ~c ..•••••..••...•.••...••.. čo: 4~ aS~~~~ Prešo> 

DIČ: 20238452 podpis navrhovateľa 41 

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

stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, oddelenia hlavného architekta mesta 

a územného plánovania k danému zámeru 

F -MsÚ/SP - 52/411 



Zdôvodnenie žiadosti 

Zmluvou o nájme nelmuteľnosti zo dňa 1.12.2013 žiadatelia získali do nájmu 
nehnuteľnosť C-KN č. 4070/12 zapísanú na LV č. 2526 kat. úz. Prešov, ktorej 
vlastníkom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov na obdobie l O rokov. 

Uvedená nehnuteľnosť susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Prešov. 
Obe nehnuteľnosti slúžili ako parkovisko viac ako l O rokov a tvorili jeden celok na 
verejné parkovanie. Na pozemku arcibiskupstva sme vybudovali nový vstup, 
pozemok arcibiskupstva sme zrekonštruovali, odvodnili ho, zabezpečili kamerovým 
systémom a parkovisko osvetlili. Všetky náklady s tým spojené by mali byť späté aj s 
prípadným prevádzkovaním pozemku mesta, keďže súvisia s predmetom nájmu. Na 
pozemok mesta nie je možné urobiť samostatný vstup a preto vstupovať na mestský 
pozemok je možné len cez pozemok arcibiskupstva. 

Ako prípadný nový nájomca máme v úmysle zrekonštruovať na účel 

parkovania aj pozemok mesta. Pôvodne sme predpokladali investíciu v prepočte na 
plochu pozemku mesta približne vo výške 15 000 eur. Medzičasom sme však 
investovali do rekonštrukcie parkoviska na pozemku arcibiskupstva, preto pôvodne 
zamýšľana investícia už nie je reálna. Máme v úmysle položiť asfaltový koberec v 
hrúbke spÍňajúcej stavebné normy (cca Sem), pričom výška investície sa dá odhadnúť 
len s nepomemými ťažkosťami, keďže nevieme, či pozemok nebude nutné aj 
odvodniť. Táto otázka môže byť riešena až zhotoviteľom diela. Preto v prípade, že 
mesto vysloví súhlas s investíciou, navrhujeme stanoviť rozmedzie výšky investície 
od 5-8 tis. eur. Žiadame, aby po odsúhlasení investície a predložení faktúry mestu 
Prešov bola táto čiastka odrátaná z ceny nájmu. 

V závere si dovolíme poukázať na to, že z doterajšej prevádzky parkoviska na 
ploche pozemku arcibiskupstva vieme, že kapacitne nám postačuje pozemok 
arcibiskupstva. Uvedomuje si zároveň, že mestský pozemok je pre mesto 
nevyužiteľný na iný účel ako parkovanie spolu s pozemkom arcibiskupstva, preto sme 
sa rozhodli podať predmetnú žiadosť. Uvedené riešenie je totižto najvýhodnejším pre 
mesto Prešov a ako uvedomelí občania a slušní podnikatelia máme záujem na 
doriešení tejto situácie. Navrhované nájomné je však maximálne, aké si naša 
spoločnosť môže dovoliť platiť v záujme zachovania jej existencie. Ide o spoločnosť 
rozbiehajúcu svoje podnikateľské aktivity a konatelia musia konať v jej záujme. 

S úctou RV PARKING, s.r.o. 
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Váš list číslo l zo dňa 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

Naše číslo 

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

Vybavuje /linka Prešov 

M/2014/133791/JUDr.Brumerčíková/ 8/16371/2015 lng.arch. Jacová 
!'!051/31 00273 

05.11.2015 
e.č.134936/2015 

Vec 

Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 4070/17 k . ú. Prešov s výmerou 453 m2 

za účelom prevádzkovania parkoviska na ulici Hurbanistov v Prešove, na území Pamiatkovej rezervácie 
Prešov 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. v znení neskorších 
predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k predmetnému zámeru toto 
stanovisko: 

11 Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013 schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11.2013, 
pozemok parc. č. KN-C 4070117 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej 
vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 4070117 k. ú. Prešov je súčasťou jestvujúceho parkoviska 
parc. č. KN-C 4070/29 k.ú. Prešov na ulici Hurbanistov a je využívaný pre parkovacie vozidiel. 

V zmysle Generelu statickej dopravv na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn.č.120/2000 dňa 27. 3. 2000, predmetný pozemok je súčasťou plochy 
určenej na parkovanie v južnej časti územia pamiatkovej rezervácie. 

3/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. v znení neskorších 
predpisov po prehodnotení zámeru o d p o r ú č a: 

a) prenajať pozemok vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 4070/17 k. ú. Prešov s výmerou 453 m2 

na ulici Hurbanistov v Prešove. na území Pamiatkovej rezervácie Prešov pre funkciu parkovania 
b) alebo alternatívne riešiť využitie pozemku ako samostatné parkovisko Mesta Prešov s napojením na 

miestnu komunikáciu UI.Hurbanistov jednopruhovou komunikáciou s nastavením dopravného režimu. 

S pozdravom 

;,n.;s'l'o I"Rt<;šov 
Mes1sk.ý t:1r<:HJ v Prešove 

~a~OR ~1 Z)t~t~,: ?u:.~·:i-; ~i~ k ~l ,\'tta~É~Q 1: 8 ~:íU 
ílRO ()1 o.-.·,·~ov 

/ / 

Ing. arch. Márl<o: Cútkt.vá 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 

hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l Tel __ +421(51)3100111 l Fax .. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l wy.,w.presov_sk 
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Odbur dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
oddelenie dopravy a životného prostredia 

Váš list číslo 1 zo dňa 

M/184012014/Br 

Vec 

Naše člslo 
T- 1786312015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje i .linka 
Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Prešov 05.01.2016 

Prešov, Ul. Hurbanistov žiadosti o prenájom pozemku parc. č. KNC 4070/17 k.ú. 
Prešov - odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k Vašej žiadosti nasledovné stanovisko: 

V zmysle platnej STN 73 61 10/Z2 šírkové usporiadanie a parametre predmetnej 
plochy na parcele KNC 4070/17, k. ú. Prešov umožňujú vytvorenie samostatného parkoviska 
pre kolmé státie vozidiel v jednom rade a prístupovej komunikácie k nim, ktorá sa dá 
dopravne pripojiť jedine cez existujúcu parkovaciu plochu na pozemku parc.č. KNC 4070/12 
existujúcim vjazdom na ulicu Hurbanistov, preto ju možno využívať len ako celok spolu so 
susediacou parcelou. Vytvorenie samostatného vjazdu k predmetnému parkovisku 
z hľadiska rozhľadu pri vychádzaní vozidiel a zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky na Ul. Hurbanistov nedoporučujeme. 

S pozdravom 
:J.\'$1~\.t"~l r :•n-:r ,_, ," .• ,:c· .. n 

oo2~c """'lvt l ·r: · : ·, ::;r: clt~~~:s 

O ::i íl , -

Ing. Sta"'stav Ondirko 
vedúpi odboru 

dopravy, živqtného prostredia 
a komunálhych služieb 

Mestsk;r L1rad v Prešove l Hlavná 73 l 880 01 Prešov l TeL +421 (51 )31 00111 l Fax .. +421 (51 JT133665 1 E-ma11· rnesto.racJnica@presov.sk 1 wv.w presov sk 
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l 
··zMLUVA 

o nájme pozemku 
podf'a § 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonnfk v znen! neskorš/ch predpisov 

/ďalej len ako "Zmluva"/ 

Prenajfmateľ: 
Názov:· 
Sfdlo: 
Zastúpený: 
IČO: 

.Jé DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Registrácia: 

Čl./ 
Zmluvné strany 

Gréckokatollcke arcibiskupstvo Prešov 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., prešovský arcibiskup a metropolita · 
oo 179 205 
SK 2021283176 
2021283176 
SLSP a. s., č/s/o účtu 96293388/0900 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona ó. 308/1991 Zb. 

ďalej len ako " prenajfmatef • 

Nájomca: 
Obchodné meno: 
Sidi o: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankov• spojenie: 
Registrácia: 

ďalej Jen ako .nájomca• 

RV PARKING, s.r.o. 
Pod $algovlkom B, 080 01 Prešov, Slovanské republika 
Vladislav Staš, konateľ 
47 387 939 
2023845241 
Tatra banka .a. s., člslo účtu 292390021711100 
OR OS Pre!;ov, oddiel Sro, vložka č. 28628/P 

spolu ďalej len ako "zmlu~ňé strany", alebo "účastnlci zmluvy" 

Čl. ll 
úvodné ustanovenia 

.. 

1. Prenaj/matef je výlučným vlastn/kom nehnuteľnosti a to pozemku - parcely C-KN é. 4070112 
nachádzajúcej sa v kat. územi Pre!;ov, obec Prešov zaplsanej na LV č. 2526 vedeným Správou 
katastra Prešov, Katastrálny úradom Prešov /ďalej len ako .nehnuteľnosť'/. 

Čl, /ll 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je prenechanie časti nehnuteľnosti bližšie !;pecifikovanej v Ci. ll ods. 1 
tejto Zmluvy a to parcely č. 4070129 zastavané plochy a nádvoria o výmera 1.272 m2 vytvorenej 
Geometrickým plánom C. 9912013 úradne overeným dňa 19.11.2013 pod č. G 168112013 
nájomcovi do užfvania zo strany prenajlmateľa na účel a za podmienok ustanovených v tejto 
Zmluve a nájomca sa touto Zmluvou zavazuje platiť pranajfmateľovi nájomné vo výške 
dohodnutej zmluvnými stranami uvedené v Ci. V ods. 1 tejto Zmluvy. 

2. Prenajlmatef odovzdáva do nájmu nehnuteľnosť blitšie špecifikovanú v Ci. /ll ods. 1 tejto Zmluvy 
nájomcovi v stave spôsobilom na jej riadna užívanie a nájomca nehnuteľnosť bližšia 
špecifikovanú v Cl. 111 ods. 1 tejto Zmluvy preberá. 

Čl. IV 
Útle/ nájmu 

1. Účelom nájmu nehnutef'nosti bližšie špecifikovanej v Čl. ll/ ods. 1 tejto Zmluvy je stavebná úprava 
nehnutel'nosti a jej prevádzkovanie na účely parkovania~ 

2. Nájomca prehlasuje, že prenajíma ná nehnute/'nosť bližšie špecifikovaná v Ci. Ili ods. 1 tejto 
Zmluvy je na účel nájmu vhodná, oboznámil sa s ňou a pozná jej stav. 



l 
i 
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4. Zmluvne strany sa dohodli, te nájomca je povinný v lehote 1 roka od účinnosti tejto Zmluvy 
zrealizovať asfaltový koberec v hrúbke spfňajáoej stavebné normy (oca 5-1 O om), resp. uskutočniť 
rekon§trukolu povrchovej CJpravy materiálom pfsomne schváleným prenajfmateľom na prenajatej 
nehnuteľnosti bliž§ia §pecifikovanej v Cl. /ll ods. 1 tejto Zmluvy. Vprfpade, te nad6jde k výmene 
asfaltového koberca ma prenajfmataľ právo odst(Jpiť od Zmluvy. · 

Č/. XII 
Záverečné ustanovania 

1.. Zmluvne strany sa dohodli, te Zmluvu ja matné zmeniť aleb.o dopfňať Ian so súhlasom 
zmluvných strán a lo pfsomna, a dodatkom k naj. 

2. Zmluvne strany sa dohodli, ža doručovania sa podľa tejto Zmluvy uskutočňuje vždy na adresu 
zmluvnej strany uvedenej v úvodných ustanoveniach tejto Zmluvy. V pr/pada zmeny adresy 
pra doručovania sa zmluvné strany povinné sa o tejto skutočnosti bez omellkania vzájomne 
informovať. Pokiaľ nebude matná plsomnosť opakovane doručiť na poslednú známu adresu pre 
doručovanie, považuje sa pfsomnosť·za doručená tretfm dňom potom, kedy sa ako nedoručiteľná 
vrátila odosielateľovi 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v lltyroch ( 4) vyhotoveniach, z ktorých dve ( 2) dostane prenajfmateľ 
a dve ( 2) nájomca. 

4. Zmluvná strany vyhlasuj(/, že Zmluvu .uzavreli slobodne, ·vážne a bez omylu, nabola uzavretá v 
tlesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si preč/ta/i, jej obsahu porozumeli ena znak 
súhlasu Zmluvu podplsu)CJ. 

5. Ak nie ja v tejto Zmluve niečo vjs/ovna uvedené, riadia sa vzťahy CJčastnfkov zákonom č. 4011964 
· Zb. Občiansky zákonnfk v znanf neskorllfch predpisov. 

6. Táto Zmluva nadobCJda platnosť podpismi oboch účastnfkov zmluvy s CJčinnosťqu odo dňa 
faktického odovzdania nehnuteľnosti blit§ie špecifikovanej v Čl. /ll ods. 1 tejto Zmluvy nájomcovi. 

V Prel§ove, dňa 01.12.2013 

Za prenajfmateľa: 

..................................................... 
Mons. ThDr. Ján Babjak So/, PhD: 
prelovsk9 arcibiskup a metropouts 

4 

V Prel§ove, dňa 01.12.2013 

Za nájomcu: 

. RV PARKING, s.r.o. 
Pod Saloovll!Dm B, 080 ~~ Pratov 

100: 47 387 939 
010: 202S845241 

..................... _ ... x······· ....... ; ................. . 
V/adlsl§v Stali 

/mn atol 



Príloha č 03 k SP- Ol 

9 Návrh Strana 
na schválenie majetkových prevodov 8115 

Mesto Prešov 

P. č. 6 (Ing. Adam) 

AJ Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na zámenu pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu scelenia nehnuteľností, zabezpečenia prístupu a ich lepšieho využitia, a to pozemku parc. č. 
KNC 972414 o výmere i. 454 m\ ostatná plocha, k. ú. Prešov, L V č. 6492 vo vlastníctve mesta Prešov, 
Ul. 17. novembra, za novovytvorený pozemok parc. č. KNC 66161104 o výmere l 360 m1 zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, L V č. 1413 vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol 
vytvorený GP č. 31688560- 3412014 zo dňa 21. 5. 2014, vyhotoveným Progres GEO, s.r.o., Masarykova 
16, 080 O l 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 prístupová 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 ods. 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 skutočnosť, že po zámene bude 
zabezpečená lepšia využiteľnosť predmetných nehnuteľností oboma vlastníkmi. 

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

VMČ upozorňuje, že je nevysporiadaný pozemok parc. č. KNC 6616182, ktorý patrí Prešovskej 
univerzite a je pod mestským chodníkom, čiže slušné je na zámenu ponúknuť najprv pozemky vo 
vlastníctve univerzity, na ktorých sú stavby vo vlastníctve mesta Prešov, 
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 má záujem žiadateľ, je infraštruktúra 
vo vlastníctve mesta (napr. cesta, verejné osvetlenie), 
v prípade, ak by napriek nášmu stanovisku v ktoromkoľvek orgáne mesta malo dôjsť 
ku odpredaju tohto pozemku- žiadame cez požadovaný pozemok na ul. 17. novembra podmieniť 
majetkový prevod zriadením vecného bremena prechodu a prejazdu cez uvedený pozemok tak, 
aby toto právo vyplývajúce z vecného bremena mohol využiť každý pri prechode cez požadovaný 
pozemok medzi pozemkami vo vlastníctve mesta Prešov, t. j. z mestského pozemku na jeho 
severnej strane na mestský pozemok na jeho južnej strane, 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 hodný osobitného zreteľa bez ďalšej 
finančnej kompenzácie. 
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9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

ID Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 21. 12. 2015 
Snímok z mapy -pozemok parc. č. KNC 9724/4 (mesto Prešov) 
Snímok z mapy - širšie okolie Ulice Športovej (pôvodný stav pred nävrhom GP) 
Kópia GP č. 31688560-34/2014 (pozemok parc. č. KNC 6616/104- Univerzita) 
Stanovisko OHAM zo dňa 8. l. 2016 

Návrh na uznesenie: 
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Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu scelenia 
nehnuteľnosti, zabezpečenia prístupu a ich lepšieho využitia, a to pozemku parc. é. KNC 972414 
o výmere l 454m2 ostatná plocha, k. ú. Prešov, LV é. 6492 vo vlastníctve mesta Prešov, Ul. 
17. novembra, za novovytvorený pozemok parc. é. KNC 66161104 o výmere l 360m2 zastavaná plocha a 
nádvorie, k. ú. Prešov, LV é. 1413 vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vytvorený 
GP é. 31688560 - 3412014 zo dňa 21. 5. 2014, vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 
080 O l Prešov, lokalita Ul. Športová 
- bez následnej finančnej kompenzácie s podmienkou zriadenia práva prechodu a prejazdu pre mesto 
Prešov. 



PREŠOV S KÁ UNIVE RZITA V PREŠ OVE 
REKTORÁT 

UL. 17. 'OVEi\ IB RA 15. 08001 PRI- . 0 \ ". SLO\"E~ ~KÁ REPUBLI "-A 

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

Váš list čís lo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/l inka Prešov 

JUDr. Girmalová/7563 148 Prešov 2 1. 12.20 15 

Vec: 
Návrh na vyporiadanie pozemku C KN parcelné číslo 9724/4 v kat. úz. Prešov 

Vážená pani primátorka, 

Prešovská univerzita v Prešove je vlastníkom nehnuteľností zapísaných na L V č. 14 13 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 č íslo 9724/4 o výmere l 454 m2 , 

druh pozemku - ostatné plochy, zapísanom na LV č. 6492 pre kaz. úz. Prešov, obec Prešov, okres 

Prešov, ktorého vlastníkom je mesto Prešov. Predmetný pozemok je neudržiavaný, j e vo veľmi 

z lom stave a narúša celkový vzhľad pekného, prírodného prostredia. 

Vážená pani primátorka, 

v záujme doriešenia majetkoprávnych vzťahov v predmetnej časti mesta Prešov sa na Vás 
obraciame s návrhom na vyporiadanie predmetného pozemku týmto spôsobom: 

zámenou pozemku, a to za pozemok vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove, 

parcelné číslo 6616/ 104 o výmere 1360 m2 
, druh pozemku - zastavané plochy 

a nádvoria. Pozemok bol vytvorený geometrick)'m plánom na úpravu hraníc pozemkov 

a predložený na zápis práv k nehnuteľnostiam záznamom. Na pozemku je stavba bez 

súpisného čísla, ktorej vlastníkom je mesto Prešov. 

Máme za to , že vyporiadanie predmetného pozemku je prípad hodn)' osobitného zreteľa tak, 

ako ho vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č . 9/20 ll , ktorým sa určujú Zásady 

Telefón Fax E-mail lntemet 

"" \\ .un ipo.sJ,. 

IČO 
17070775 



PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠ OVE 
REKTORÁT 

LL. 17 . NOVE:v!BRA 15, 080 0 l PRE OV, SLOVENSKÁ REPUBLIKA ----

hospodárenia a nakladania m ajetkom mesta Prešov v znení VZ mesta PreŠO\' č. l/2011 a VZ T 

mesta Prešov č. 6/2013: 

l. Pozemok C KN parcelné čís lo 9724/4 predeľuje komplex. nchJl utel'ností. kto r)'ch výl učným 

vlastníkom j e Prešovská univerzita" Prešove. 

2. Pozemok slúži ako cesta pre vozidla zamestnancov univerzity, študentov univerzity, ale aj 

ši~okej verejnosti využívajúcej túto cestu, pričom väčšina kri6zuje za jej zlý stav Prešovskú 

univerzitu v Prešove. 

3. Prešovská univerzita v Prešove upraví a technicky zhodnotí pozemok, aby zodpovedal kritériám 

jeho využitia ako cesty, a zároveň tým vyrieši možnosť parkovania zamestnancov 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 . 

Príloha: 

- kópia geometrického plánu 

Telefón Fax E-mail 

prof. PhDý.Peter Kťnya, PhD. 

rektor 

Internet ICO 
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Vá š list číslo l zo dňa 
M//18800/2015/ lng. Adam/ 
é .z.154824/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

Na še číslo 
0/240/2016 
ev. č. 1 1 15/2016 

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

VybavuJe /Imka 
lng.arch. Jacová, lng.arch. Krištof 
~ 051 /3100273, '2 051/3100230 

Prešo v 

08. 01. 2016 

Zámena pozemku parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov s výmerou 1454 m
2

, Ul. 17. Novembra vo v lastníctve 
Mesta Prešov za pozemok parc. č. KN-C 6616/104 k. ú. Prešov s výmerou 1360 m

2
, 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. v zmysle § 16, ods. 2 
zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov dáva k predloženému zámeru toto stanovisko: 

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 parc. č. KN-C 9724/4 k. 
ú. Prešov s výmerou 1454 m2 nachádzajúci sa západnej od objektu Prešovskej univerzity, na Ul. 1 7. novembra vo 
vlastníctve Mesta Prešov. 

Pozemok parc. č. KN-C 6616/104 k. ú. Prešov v súčasnej dobe nie je zapísaný v katastri nehnuteľností. 
Jedná sa o novovytvorený pozemok podľa geometrického plánu číslo 316 88 560-34/2014 zo dňa 21 . mája 
2014, spracovaného spoločnosťou Progres GEO, spol. s r.o. na súčasnom pozemku parc. č. 6616/38 k. ú. Prešov 
vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove. Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 6616/104 k. ú. Prešov je 
v tvare ostrouhlého nepravidelného lichobežníka. Nachádza sa v tesnej blízkosti Sportovej 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 prístupová komunikácia 
nachádzajúca sa juhozápadne od objektu Prešovskej univerzity na UL 17. novembra v Prešove. Komunikácia je 
čiastočne zanesená zeminou v dôsledku parkovania osobným motorových vozid iel na prírahlej trávnatej časti 
pozemku parc.č. KN-C 9724/3 k. ú. Prešov, pozdlž juhozápadnej hranice komunikácie. Komunikácia nemá cestný 
obrubník, ktorý by zamedzil parkovaniu na príl'ahlom trávnatom pozemku . 

Novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 6616/104 v k. ú. Prešov je v súčasnosti z časti zastavaný jedno
podlažnou stavbou s obdÍžnikovým pôdorysným tvarom s rozmermi cca 6,0 x 18,0 m (plechový sklad). Pozemok 
je toho času neuživaný, nachádza sa na ňom neudržiavaný trávnatý porast, viacero vysadených a aj náletových 
drevín. Pozemok je dopravne prístupný jestvujúcou účelovou komunikáciou. 

2/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/201 3 dňa 25. 11 . 2013 
pozemok parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov s výmerou 1454 m2

, vo vlastníctve Mesta Prešov, na Ul. 17. novembra 
sa nachádza na ploche funkčne určenej ako p locha areálovej občianskej vybavenosti (platí regulatív RL C.2}, 
novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 6616/104 v k. ú. Prešov na Sportovej ulici je súčasťou funkčnej P.!Qf!ľl 
rekreácie a športu (platí regu latív RL E.1 }. 

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

a) n e odpo r ú č a zamenit' pozemok parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov s výmerou 1454 m2
, ul. 17. 

novembra vo vlastníctve Mesta Prešov za ozemok are. č . KN-C 6616/104 k. ú. Prešov s v ·merou 1360 m2 

portová ulica vo vlastn íctve Prešovskej univerzity Prešovz týchto dôvodov: 
• pozemok je zaťažený stavbou 
• časť pozemku je nevyužiteľná (vzhl'adom na jeho pôdorysný tvar) 
• neexistuje reálny predpoklad využitia pripadne iného naloženia s predmetným pozemkom zo strany Mesta 

Prešov do budúcnosti. 

Mestsky úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 Tel +421 (5 1 )3100 111 l Fax .. +421(51)7733665 l E·ma1l: mesto radn1ca@presov sk l www pre so>' sk 



b) od por ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 9724/4 k. ú. Prešov s výmerou 1454 m2 vo vlastníctve 
Mesta Prešov Prešovskej un iverzite v Prešove, Ul. 17. Novembra 15 za podmienky odpreda ja aj stavebného 
objektu mie~tnej komunikácie. 

S pozdravom 
!tfESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove 
COROR HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA 

080 01 Prešov @i 

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

Ing. arch. Mária Č u tk o v á 
hlavná architektka mesta 
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Mesto Prešov 

Komisia 10. 2. 2016- bod č. 18 

P. č. 7 (Ing. Benčíková) 

AJ Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na preDaJOm nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia oddychovej zóny, letnej terasy a detského ihriska pre 
verejnosť, a to: 

časť pozemku parc. č. KNC 9204112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 228,98 m2 

nachádzajúceho sa v Átriu v objekte NS Družba so súp. č. 4791, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Námestie Kráľovnej pokoja č. 3, na dobu 10 rokov pre spoločnosť KANTORKAPO, 
s. r.o., Jarková 41, 080 Ol Prešov, IČO: 47195363. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ má zámer na vlastné náklady vybudovať oddychovú zónu, letnú terasu a detské ihrisko v 
priestoroch Átria NS Družba a jeho sprístupnenie širokej verejnosti. Žiadateľ má toho času prenajaté 
bezprostredne susediace nebytové priestory -prevádzku kaviarne Slávia. 

Cl Stanovisko správcu PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 2. 3. 2015 a zo dňa 12. 2. 2016: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s prenájmom časti Átria pre žiadateľa KANTORKAPO, s. r. o .. 

El Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 30. ll. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 12. l. 2016: 
(V prílohe.) 

GI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM predkladá zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode AJ tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu vytvorenia 
oddychovej zóny, letnej terasy a detského ihriska pre verejnost'. Žiadateľ mal v minulosti na 
predmetný priestor uzatvorenú zmluvu o výpožičke, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú do 31. 7. 
2015. OSMM eviduje aj žiadosť iného žiadateľa (STIGA TRADE, s.r.o.) na časť Átria situovaného 
v objekte NS Družba, ktorá je predložená na zasadnutie komisie pod por. č. 8. Na základe požiadavky 
bolo vyžiadané nové stanovisko správcu, ktoré je doložené v prílohe materiálu. 

Hl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 2. 2016: 
Dopracovať materiál - za cenu 12 €1 m21rok so zriadením vecného bremeno pre STIGA TRADE, 
s.r.o. 

Il Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 12 €1m2/rok. 



Príloha č 03 k SP- Ol 

Návrh l:;! 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

J/ Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 24. 2. 2015 s prílohami 
Doplnenie žiadosti zo dňa 12. 5. 2015 
Podnikateľský zámer 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 2. 3. 2015 a zo dňa 12. 2. 2016 s prílohou 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 30. ll. 2015 
Stanovisko OHAM zo dňa 12. l. 2016 

Návrh na uznesenie: 
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Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného ueteľa 
z dôvodu vytvorenia oddychovej zóny, letnej terasy a detského ihriska pre obyvateľov mesta Prdov, 
a to: 

časť pozemku parc. č. KNC 9204112; o výmere cca 250 m2(presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP) nachádzajúceho sa v Átriu v objekte NS Družba so súp. č. 4791, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Námestie Kráľovnej pokoja č. 3, na dobu 10 rokov pre spoločnosť 
KANTORKAPO, s.r.o., Jarková 41, 080 Ol Prešov, IČO: 47195363 
za cenu 12 €1m2/rok za celý predmet nájmu bez nároku na refundáciu nákladov, 
s podmienkami: 
vytvorenia a udržiavania predmetnej oddychovej zóny, letnej terasy a detského ihriska na 
vlastné náklady, 
zriadenia vecného bremena práva prechodu cez časť pozemku parc. č. KNC 9204112, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 20,79 m2 pre nájomcu STIGA TRADE, s. r. o. za účelom 
zachovania voľného prechodu z nebytových priestorov a zásobovania prevádzky Café Družba. 



KANTORKAPO, s.r.o. , so sídlom 
Jarková 41, 080 Ol Prešov 

'-~•risaná: Obchodn)· rcgi.,tcr Okresn~· ~•í•l l'~ršov,oddicl :~ro,vlč.:282(,0í l' 
llauk.spoj. :( 'SOII a."·· č íslo ti i" tn :-l0 19l(IJJ(.(.J7Stl0. lCO : -l71953(J. Je"' DPH : SKlt123HO:'\.HJ 

••• - - - .... ~ ~- - - · ... ·,.· p 

~-·,_ ·~~·· · · 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 

Vec: Žiadost' o prenájom 

Týmto vás žiadame o prenájom priestorov Átria nachádzajúceho sa v areáli NS DRUŽBA na 
Námestí Kráľovnej pokoja 3, 080 01 Prešov, ktoré máme momentálne vo výpožičke, za 
účelom vybudovania oddychovej zóny, letnej terasy a detského ihriska pre obyvateľov Mesta 
Prešov. Areál Átria si vyžaduje pomerne dosť vel' kú investíciu, preto žiadame o prenájom na 
dobu min. 10 rokov. V prílohe prikladáme aj štúdiu priestoru. 

S úctou 

Martin~~ 
konateľ 11nL ...... --'ti 

l 

KANTORKAPO, •. r.o. 
080 01 Pre~ov, JarXová 41 

1eo: 47 1ss 363 
It DPH: SI<2023B05421 (l) 



KANTOR.KAPO, s.r.o., so sídlon1 
Jarl<ová 41 , 080 Ol Prešov 

··- -- ---·-·--- ·-- ----
/ .a pi,:tu ;Í : Ohd1 o;ln\ n·;·i,tťr lll:rcm\ <iull'rdh\.oddirl :S J ·o .,I.~.:Jii 260/P 

!l.d ' .. · J• ~>i.:('>OB :1. ' . ť i , l t, 1H'tu : JóJI<J IO.IJ(,(, ;~~oo. J(t): ~7 1'1.':16.1 . l ( liPli : ~f\~O .~ J~II.'i .Cl 

Vec: Ť--ia dos t' o prenájom- doplnenie 

PREŠOV REAL, s. l'. o. 
Slovensl<á 40 
080 Ol Prešov 

'J ~:mt o " ás žiadame o prenájom priesto rov Átria nachádzajúceho sa v areáli NS 
D RUŽBA na Ná llles ti Král'ovnej pokoja 3. 080 Ol Prešov, ktoré máme momentálne vo 
v~-požičke . 

.ledn<i sa o rekult iváciu átria za účelom sprístupnenia priestranstva verejnosti. Rekulti vácia 
sp0č i va \ 'O Yybudo\'aní spevnených p lôch, \')'Sadení vz rastlej zelene, osadení trávnika a 
\'~ buckJYan í č iastOčného prestrešenia spevnen}·ch plôch. 
Pri eswr átr ia by ma l slúžiť pre verejnosť ako oddychová zóna prioritne pre matky s deťmi a 
vo \'ečt:rných hodinách ako viacúčelová kultúrna zóna pre usporadúvanie kultúrnyc h akcií. 
s účasťou revitalizácie bude vvbudovanie detského ihriska (preliezky, lezecká stena, kreatívne 
s teny na kreslenie) 
Samotná r ck onšt rukci~ zahŕňa nasledovné stavebné úpravy: 

odstrá neni e nefunkčnej fóntány 
realizúcia spevnen)'ch plôch - zámková dlažba 
odvodnenie spevnen)'ch plôch so zapustením do existuj úcej kanalizácie 
vysadení tr{l, ·nika a vzrastlej zelene 
"'\'budovaní č i astočného prestrešenia 
vybudov<mí detskej oddychovej zóny- iluisko 
o~ac!ťr li kvet ináčov so zeleňou na skvalitne nie m ikrok límy 
maľbLI exi s tujúcich okolit ):ch s tien a zasklenných stien 

Rckonš tJ·ukci u budeme rcalizovat' na vlastné ná klady s rozpočtom cca. 15.000,- € 

V:~·šk u náj omného ll<l Vrhujcme 12.- €1m2 ročne. 

K4HTOR"'..APO, •·•·"· 
080 01 Pre&ov, Jarttovt 41 

ltO: 4_ 7_ ~ 9~ 363 
f01ijRiit1~05421 (]) 

iwualeľ sp~;_ ·~ .. : : 



KANTORKAPO, s.r.o. 
-;o sídlom .larko\'á-+ l. CHW 0 l Prc ~n\ . IČ'O ..f7 l9.:' ~6:1 

p:~písanú' obchodnom regi stri US Prešo\ . Oddiel: Sro.' l. č. 28260, P 

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER 
za účelom pa·cnájmu pozemku 



\pol,,čndsľ K;\ "\ i <>R K.\P() . -; .r.o. ho la ldiuicn:l ' rr lh.u20 13 ;a účci\ l lll i1,;~1-.~ tm,l11Íd 
-;l: li.ieb r: chkho občcr~l' c111a. Kúpou podn iku od '>polnč nosti DR l "il3 :\ PRI ~( )\ .... r.o .. :-,;lh: 
' októbri 20í 3 prcyzall obchod né pril'story , . l\S ])R l' Í.l~ i\ . na 1'\ámestí Kra r,n ne_1 P<)Koja ~ 
' Prešoq;_ k{or~ch ' lastnikum _je mc -;\() Prešo' a ktore spra' u_i e spo l očnosť PR! ~Š( JV Rl.-/ \1 . 
:>.r.o. 

Pre\ ;:ali sme obchodné pri<.:story starého pohostinst\a . kto ré pmri lo m<.:c.lzi ni2šiu tr iedu. 
:"-a ~ im plúnom holo , -:l\ o riľ kul túrnejšie prostredie pre občano' mesta Prešo\·. hla' ne pre 
ch:- ' ::tel'l)\ Sídliska l !l \. pn ej l~1:;c b(lla potrebnú rd:onštrukcia pricstorO\. i-.tora po!OstÚ\ <da 1: 

- cclkonj úpravy a Z\ ~ičšc nia sociúlnych zariadení (non~ obklad: a ulaib: . 110\ é toalct_ 
n um)Yac.llá . ce lkoq} rekonštrukcia a , -~·mena rol:\ odo,· 'od; a odpado,·. montú/ 
'~.:cluc hotc chniky ) . Vyt' ori li sme aj c h~· bajúcu toa letu pre tel esne postihn ut) ch občano\ . J..:torú 
,. prevádzke ch)·bala. nakorko boli a sú ča s t)· mi nú,·štc,·níkmi nc.íšho zariadeni a. 

- kompletn ej rekonštrukcie samotn ej pivár·n c (kompletná \ ')'mena star~·ch hliníko, ·)·ch 
elektro roz,·odo,· za no' é medené. takti ež v~· mena roz, ·odo' ' ocly . odpadu. Rekonštru kciou 
prešli , ·šetky steny. ktoré boli obložené sadrokanónom . poprípade kamen n)·m obkladom. 
;.ní:l.cni c stropu. v)·mena podlahy \' kaviarenskej časti pivárne. Previedl i sme takti e:! montáž 
v~.:cl uchotechniJ..: y v tej to čas t i . 

- kompletnej v)'mcny všctk~·ch intcriérov~'ch dnrí a zárubní 

- vyh•orcnia kuchynky s plochou cca 20m l. pre podúvanie ph· n~· ch pochút'ok a minutiek 

Táto rekonštrukcia tn·ala cca. 6 mes iaco ' a do priestoro, · bo lo irwestovan)'ch cca 
60.000.- EU R z našich vlastných zdrojo, ·. Počas rekonštrukc ie sme taktiež pla tili nájo mné . Po 
sch,·áiení prevádzky regionál nym úradom verej ného Ldra,·otníct,·a sme pre,·ádzku pj , ·árcl'l 

la,·ia otvo rili 20.3.20 l-+ . Keďže kuchynka kapacitne nepostačo, ·ala pre našich zákazníka' . 
rozhodli sme sa zrekonšt ru o,·a ľ časť priestoro,· (no' é ro z, ody vody. odpadu. c l. energie. 
obklady ti en. pokládku špec iá lnej proti šmyko,·ej d lažby. ~:riaden i e prípojky plynu, . dÍ7kc 66m 
a prekrytie odpadov)·ch potru bí z poschodia nad nami ) na ,·äčš iu . plnohodnotnú kuchyňu pocll"a 
najnovších hyg ienických noriem,. ce lkovej investí cii 30.000.- EU R. Po otvorení a ch,·á lení 
kuchyne. sme začal i podá,·ať aj obedy a rozš írili sme našu ponuku o ďalš i e jed lá. hlavne z gri lu 
a pivné špec ial ity. 

Keďže navi zákazníc i sú hla,·nc v letných mes iacoch vo ve l'kej miere aj rodiny s deťm i . (naša 
hlavná ča ťj c nefaj čiarsk a) zača l i sme u\·ažovaľ o zriadení de tského ihriska a oddychovej zóny. 
Preto sme sa rozhod li uchádzať sa o prenájom nevyužívaného á tri a. kde by táto zóna mohla 
vzniknúť. Predmetné átrium sme v mesiaci j úl 20 14 do ta li do v)r pož ičky na l rok . akoľko 

átrium, ktoré bolo d lhé roky nevyžívané. vyžaduje dos( veľkú investíciu (cca 15.000.- EU R). 
preto žiadame o prenájom na dobu minimálne l O roko \·. Úprava bude obsaho\ a ť č i as toč né 
prestrešcnic. pokládku zámkovej dlažby na čas( átri a. vybudo va nie detského ihri ska. úpravu 
a v)·menu trávnika, odvodnenie do jestv uj úcej kana li zácie a v) sadb u vzrastlej ze lene. Celkovú 
investíci u budeme hrad i ť z \'l astn)·ch zdrojov. V prevádzke Pi,·árel'l a reštaurácia Sla,·ia je 
momentálne zriadcn)'ch 6 pracovn)·ch miest a rozší rením o átrium by ·a poče t z,·)·š il. 

Príloha : , ·izua lizác ia 1.ámcru 

Martin V~Ško ·•' 
Lm:ncľ :pc l oť;'flvsti 

KArHiJRKA?O, ;i • .-.:J. 
·JOO Y :>re~w. Jar!l.ov~ ,p 

.cc ,- •9:. <€ 3 
:8 ')Ph 3"'2G::J2-f.'·"'·;: · P 
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Váš list N~a značka: 

7::, /2015 

. Vec: Ž iadost' o stan ovisko k pren á jmu 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. . 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail sekretariat@presovreal sk 
vvww presovrea!sk 

i\ !est sh úrad 
Oddelenie n1 cstsh:ého majetku 

Hla\llá 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 

Kašpriš ino' á 
V Prešove d1'ía 
2.3 .2015 

KANTORKAPO, s. r.o so sídlom na Ja1·kovej 41, 080 01 Prešo v - žiadosť zo dt1a 24 .2.2015 
o prenájom. 

Spol. KANTORKAPO, s .r.o., zastúpená konatel'om Martinom Vaškon1, uz1 va Atrium 
nachádzajúce sa v areáli C Družba na Nám . Král'ovnej pokoja č. 3, za účelom vybudovania 
detskéh o ih.ri ska a oddychovej zóny pre obyvateľov Mesta Prešov za podmi enok uvedených v súhlase 
č . M/! 1450/ 2014 zo dňa 11.7.2 014 na uzatvorenie výpožičky . 
Zmlu va o výpožičke č . 3154 bola uzatvorená na dobu určitú l 1·ok, a to od 1.8.2014 do 31.7.2015. 

Spo l. KANTORKAPO, s r. o . vo svoj om liste ž iada o prenájom a reá lu Á tria na dob u min. 
10 rokov, za účelom vybudovan ia oddychovej zóny, letn ej te1·asy a d ets kého ihris ka , nakoľko 
rea li zácia tohto projektu bude s táť dosť veľkú in vestíc iu. Žiadateľ prikladá aj štúd iu priestoru. 
Stanovisko správcu: 

Prešov Real s .r.o. nemá výhrady k real izácii zámeru obch. spo l očnosti KANTORKAPO, s.r.o. na 
vlastné náklady, za predpokl ad u splnenia nasledovn)>ch požiadaviek: 
- O súh las na realizáciu stavby je nutné požiadať Stavebn)' úrad v Prešove, v zmys le stav. 

Zák. č.S 0/ 1976 , o s tavebné povolenie podľa§ 66 v plnom znení, tiež je nutná zmena úče lu 

využitia v zmysle sta v . zák. č. 50/76, § 85 v plnom zne ní, s posúdením hlavného architekta 
(s vypracovaním zjednodušenej dokume ntác ie), 

- Pri realizác ii j e potrebné dodržať platné STN, 
- vyžiadať vyjadren ie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
- práce real izovať tak, aby nedošlo k porušeniu s tatiky objektu a k o bmedzova niu čin ností 

ostatných náj o mcov objektu, 
- získat' klad né stanoviská dotknut)'rc h orgánov štátnej správy, od boru požiarnej ochrany, 
- techno log ické postupy stavebných prác konzultovať so stavebným dozorom spol. P rešov 

Real s.r.o . (Arpád Czinke), 
- po rea li zácii prestavby doručiť správcovi revíznu správu EU a kolaudačné rozhod nutie. 

S pôsob p 1·e n ájmu, u1·čenie podmienok a dobu nájmu ponechávame na rozhod nutí vlastníka. 

S pozdravom 

Prílohy: stud ia 

IČO : 31722814 
DIČ 2020521393 
lé DPH: Sk2020521393 

lt. A - .• r\ ..... . r'\ • • 

JV1_E,i . rVU.;i DVlii-

kona tel' 

Ing . Juraj Hudfx _, 
konatel ' / 

Bankové spoj en ie 
UniCreditBank Slovakia a s . é.ú .. 1019764005/11 11 



Váš list: 
M/5052/2015 

Vec 

Naša značka : 

78/2016 

Žiadosť o poskytnutie stanoviska 

Mesto Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje: V Prešove dňa : 

12.02.2016 

Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie stanoviska zo dňa 10.2.2016 k žiadosti 
KANTORKA PO, s.r.o. a STIGA TRADE, s.r.o. ohľadom prenájmu časti Átria 
nachádzajúceho sa v objekte NS Družba uvádzame nasledovné. 

Navrhujeme predmetné Átrium rozdeliť tak, ako je to uvedené v prílohe (viď výkres) , 
čím sa umožní splnenie podmienok prevádzky oboch nájomcov a vytvorí sa aj možnosť 
zásobovania pre ďalšiu susediacu prevádzku bývalú predajňu second handu (kde je 
záujem zriadiť prevádzku lekárne). Uvedené rozdelenie bolo konzultované s oboma 
majitel'mi vyššie uvedených funkčných prevádzok. 

Týmto rozdelením spoločných priestorov a Átria dôjde k nasledovným zmenám: 

1. KANTORKA PO, s.r.o.- súčasná plocha nájmu 215,13 m2 sa zväčší na 444,11 m2
, 

to znamená o 228,98 m2
. 

2. STIGA TRADE, s.r.o. -súčasná plocha nájmu 63,73 m 2 sa zväčší na 84,52 m2
, to 

znamená o 20,79 m2
. 

3. Bývalá predajňa second hand - súčasná plocha nájmu 131,30 m2 sa zväčší na 
138,23 m2

, t.j . o 6,93 m2
. 

Na predelenie novo rozdelených priestorov navrhujeme použiť materiál 
z demontovaných mreží z prevádzky bývalého second handu, ktoré máme k dispozícii. 

S pozdravom 

Príloha: 1xpodľa textu 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav Buzogáň 
konateľ 



l l 
j l ,,, ll ~ 
~ -

- l 

[ 'tp_ruH 

1 '/)j$0 

~ 
'lš 

~ 
') 

~ 
' ::> 

·~~!ri- . -
'; 

• '""'o 
..._,_ 

T< 



. ' 

J\ '1 ESTO PREŠO\' 
Odbor územného plánovania a sta'"·chného úradu 

oddel enie ilzem nélto pláno\'ania a urbanizmu 

MsÚ Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

M/5052/2015 B/20 1 S/12221 Ing. arch Katarína štofanová 
~ 051 /3100230 

30.1 1 2015 

katanna stofan ova@presov sk 

PrešoV{P. Sídlisko 111. , Volgogradská ulica, NS Družba, prenájom átria pre účely letnej 
terasy, KANTORKAPO, s.r.o. 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č . M/5052/2015 a po jej prehodnotení zauj íma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná plocha určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. Pre danú lokalitu platí regulatív RL C.3 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v zneni VZN 
mesta Prešov č . 11/2013. 

Prekrytá časť plochy átria je vydláždená /bývalá terasa NS/ a v súčasnej dobe užívaná 
časť ako letná terasa prevádzky Café Družba a časť ako sklad mreží a iných nepotrebných 
vecí , otvorená - neprekrytá časť átria je zatrávnená, nachádza sa tam kamenná fontána . Po 
spevnenej ploche je možné zásobovanie prevádzky Café Družba /ktorá tam má vedl'ajší vchod/ 
a je po nej prístup k trávnatej čast i átria z verejnej spevnenej plochy východnej časti terasy NS 
Družba. Predmetná plocha je zabezpečená odomykate l'nou mrežou a je pre verejnosť 
neprístupná. 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu zaujalo k zámeru prestavby átria na letnú 
terasu stanovisko č. B/2015/4935 dňa 24.4.2015 pre žiadatel'a spoločnosť KANTORKAPO, kde 
v bode 2. žiadalo predložený investičný zámer doplniť , čo nie je dokumentované v predloženej 
žiadosti oddelenia mestského majetku. Na základe tejto žiadosti nesúhlasíme s prenájmom 
át ria žiadatel'ovi. 

Príloha: Stanovisko č. B/2015/4935 

... 

Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

·~ 



Vec 

\JESTO PREŠO\' 
Odbor hlavného architekta mesta 

N<tSe ČISIO 

B/2015/17589 

KANTORKAPO, s.r .o. 
Jarková 41 
080 01 Prešov 

VyiJ<~vu1e Imka 

Ing . arch. Katarína Štefanová 
~ 051/3100230 
katanna stofanova@~ 

Prešov 

12.1 2016 

Prešov, Sídlisko 111. , Volgogradská ulica, NS Družba, investič ný zámer využitia átria 
pre účely letnej terasy, KANTORKAPO, s .r.o. 
- stanovisko 

Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania 
v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov, v súlade s čl. 9 
Prílohy k VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013 a čl. 2 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove , dáva k predloženému návrhu toto 
stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná plocha určená ako plocha obči anskej 
vybavenosti . Pre danú lokalitu platí regulatív RL C.3 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení 
VZN mesta Prešov č. 11 /2013. 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu zaujalo k zámeru prestavby átria na 
letnú terasu stanovisko č . B/2015/4935 dňa 24.4.2015, kde v bode 2. žiadalo predložený 
i nvesti čný zámer doplniť , čo nie je dostatočne dokumentované v predloženom doplnenom 
investičnom zámere. Zámer využitia átria pre úče ly letnej terasy je potrebné doplniť 
o zdokumentovanie širších vzťahov , väzieb na vnútornú prevádzku reštaurácie a pivárne so 
zdokumentovaním zázemia a potrebného počtu hygienických zariadení pre . kapacitu 
navrhovanej letnej terasy a jestvujúcej prevádzky reštaurácie a pivárne /prepočtom a graficky 
v dispozičnom riešen í/. Dokumentáciu je potrebné spracovať kva lif ikovanou osobou . 

Doplnený invest ičný zámer využitia jestvujúceho átria v NS Družba žiadame pred ložiť 
na odbor hlavného architekta mesta za účelom posúdenia. 

Ing. arch. Mana Cutková 
vedúca odboru HAM 

hlavný architekt mesta 

\./ Na vedomie: Msú Prešov, OSMM, majetko-právne oddelenie 
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1:;1 Nävrh Strana 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

Komisia 10. 2. 2016- bod č. 19 
P. č. 8 (Ing. Benčíková) 

11/15 

Al Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na prenaJom nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu zachovania voľného prechodu z nebytových priestorov a 
zásobovania prevádzky Café Družba, a to: 

čast' pozemku parc. č. KNC 9204/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20,79 m2
, 

nachádzajúceho sa v Átriu v objekte NS Družba so súp. č. 4791, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Námestie Kráľovnej pokoja č. 3, na dobu neurčitú pre spoločnosť STIGA TRADE, s. 
r.o., J. Béreša 31, 080 Ol Prešov, IČO: 44090617. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom časti Átria (prechod spájajúci zadnú časť nebytových priestorov, ktoré má 
žiadateľ v nájme s vonkajšími priestormi nákupného strediska) za účelom zásobovania a núdzového 
východu z nebytových priestorov. 

Cl Stanovisko správcu PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 12. 3. 2015 a zo dňa 12. 2. 2016: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s prenájmom časti Átria pre žiadateľa STIGA TRADE, s. r. o .. 

El Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 30. 11. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM predkladá zámer prenájmu nehnutel'ností špecifikovanej v bode Al tohto materiálu spôsobom 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v zneni neskorších zmien a doplnkov z dôvodu zachovania voľného prechodu a 
zásobovania prevádzky Café Družba. 
Zároveň upozorňujeme, že evidujeme aj žiadosť iného žiadatel'a (spoločnosť KANTORKA PO, s. r. 
o.) na prenájom Átria situovaného v objekte NS Družba, ktorá je predložená na zasadnutie komisie 
pod por. č. 7. 
Navrhovaná cena žiadateľom je formulovaná popisne, mesto Prešov pre určenie výšky nájmu 
pozemkov má spracované odborné stanovenie výšky nájomného za pozemky resp. nebytové priestory 
vo vlastníctve mesta. V tejto lokalite je stanovená výška nájmu pozemku 4,70 €/m2/rok a nebytových 
priestorov 40 €/m2 /rok. 
Na základe požiadavky Komisie pre disponovanie s majetkom mesta bolo vyžiadané nové stanovisko 
správcu, ktoré je v prílohe materiálu. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 2. 2016: 
Dopracovať o rovnakú cenu 12 €/ m2/rok a doplniť nové stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. 

H/Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: v zmysle príslušného VZN mesta Prešov. 



Návrh 1;:;1 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

1/ Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 6. 3. 2015 s prílohou 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 12. 3. 2015 a zo dňa 12. 2. 2016 
Stanovisko žiadateľa zo dňa 21. 4. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 30. ll. 2015 

Návrh na uznesenie: 

Príloha č 03 k SP- Ol 
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Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prlpad hodný osobitného ueteľa z dôvodu 
zachovania voľného prechodu z nebytových priestorov a zásobovania prevádzky Café Družba, a to: 
- časť pozemku parc. č. KNC 9204112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20,79 m2 

nachádzajúceho sa v Átriu v objekte NS Družba so súp. č. 4791, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Námestie Kráľovnej pokaja č. 3, na dobu neurčitú pre spoločnosť STIGA TRADE, 
s.r.o., J. Bereša 31, 080 Ol Prešov, IČO: 44090617 

- za cenu 12 €1 m2/rok. 



STIGA TRADE, s.r.o., J. Béreša 31, 08001 Prešov, prevádzka: Café Družba park 
Ing. Andrej Gnap- kon ate l' 

Vec: Žiadosť o prenájom. 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 

Týmto vás žiadam o prenájom priestorov, náchadzajúcich sa v časti Átria NS Družba, Nám. 
Král'ovnej pokoja 3, Prešov- viď. Príloha. 

Nakol'ko zadná časť mojich priestorov Café Družba park nemá vstup na zadný dvor resp. 
rampu pri uzatváraní nájomnej zmluvy v roku 2006 som mal ústnu dohodu s pracovníkmi 
PREŠOV REAL, s.r.o., že táto časť Átria, kde je prechod medzi mojim zadným východom 
a vonkajšími priestormi NS, mi má slúžiť na zásobovanie a núdzový východ. 

Átrium v tom čase bolo dlhodobo neudržiavané, zarastené divými stromami a kríkmi, ktoré 
som na vlastné náklady vyrezal a vypratal a doteraz som trávnatú plochu pravidelne 
udržiaval kosením, taktiež na moje náklady. 

Keďže tento priestor dostala do užívania iná firma na dobu určitú o čom som sa dozvedel až 
po uzatvorení zmluvy s ňou, preto teraz žiadam o prenájom tohto prechodu spájajúceho môj 
zadný východ zo zadnou časťou nákupného strediska, podl'a ceny za m

1
, ktorú mi určí 

prenajímatel' v zmysle príslušného VZN mesta Prešov. 
Táto odplata bude účtovným prínosom pre mesto Prešov. Mám záujem podiel'ať sa na 
zvel'aďovaní týchto priestorov Átria. 

STIGA TRADE, s. 

S úctou Ing. Andrej Gnap . Jána Béreia 6(4?,131, 080 01 '•·,·.s,, · 

V Prešove, 6.3.2015. 
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Váš list: 

OV REALs.r.o. 

\~r~~r~:rf·· 
Naša značka: 

/2015 

y 

Vec: Žiadost' o stanovisko k prenájmu časti Átria 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

or:<; vedeny IV! os v Prešove, oddiel: Sro, vložka Č. 2847/P 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 

12.3.2015 

STIGA TRADE, s.r.o. so sídlom naJ. Béreša 31, 080 Ol Prešov -žiadosť zo dňa 6.3.2015 
o prenájom časti Átria. 

Obchodná spoločnosť zastúpená konateľom Ing. Andrejom Gnapom uztva v areáli NC Družba 
na Nám. Kráľovnej pokoja č. 3 na l. NP priestory o výmere 65,73 m' za účelom prevádzkovania 
espressa "Café Družba Park" a stávkovej kancelárie. NZ č. 3146 je uzatvorená na dobu neurčitú 
s komerčným nájmom 46,4 7 €/m'/rok. 

Spol. STIGA TRADE s.r.o. vo svojom liste žiada o prenájom priestorov nachádzajúcich sa 
v časti Átria - prechod spájajúci zadnú časť NC Družba súvisiacu so zadným vchodom 
do predmetného nebytového priestoru o výmere cca 2xl5 m, za cenu v zmysle príslušného VZN 
Mesta Prešov. 
Nájomca sa vo svojom liste odvoláva na ústnu dohodu s pracovníkmi správcovskej spoločnosti 

Prešov Real s.r.o. na možnosť zásobovania a núdzový východ v priestoroch Átria do prenajatého 
nebytového priestoru v zadnej časti a tiež poukazuje na skutočnosť, že na vlastné náklady tieto 
priestory Átria udržiaval. 

O dlhodobý prenájom celého priestoru Átria požiadala aj obch. spol. KANTORKAPO, s.r.o. 
zastúpená konatel'om Martinom Vaškom, za účelom vybudovania oddychovej zóny, letnej 
terasy a detského ihriska. (stanovisko správcu zo dňa 2.3.2015) 

Správca ponecháva rozhodnutie na vlastníka o spôsobe prenájmu, výške a dobe nájmu 
časti Átria, a to chodník o výmere cca 2x15m (podl'a vyznačenia na priloženej mapke) na 
zásobovanie a núdzový východ pre nájomcu STIGA TRADE, s.r.o .. 

S pozdravom 

!CO: 31722814 
OIC: 2020521393 
iC DPH. Sk2020521393 

Mgr. Peter Bob ko 
kona tel' 

Ing. Juraj Hudáť 
kona tel' 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., c.ú.: 101976400511111 



Vaš list 
M/5052/2015 

Vec 

Naša značka: 
78/2016 

Žiadosť o poskytnutie stanoviska 

Mesto Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje V Prešove dňa 

12 022016 

Na základe Vašej žiadosti o poskytnutie stanoviska zo dňa 10.2.2016 k žiadosti 
KANTORKA PO, s.r.o. a STIGA TRADE, s.r.o. ohl'adom prenájmu časti Átria 
nachádzajúceho sa v objekte NS Družba uvádzame nasledovné. 

Navrhujeme predmetné Átrium rozdeliť tak, ako je to uvedené v prílohe (viď výkres), 
čím sa umožní splnenie podmienok prevádzky oboch nájomcov a vytvorí sa aj možnosť 
zásobovania pre ďalšiu susediacu prevádzku bývalú predajňu second handu (kde je 
záujem zriadiť prevádzku lekárne). Uvedené rozdelenie bolo konzultované s oboma 
majitel'mi vyššie uvedených funkčných prevádzok. 

Týmto rozdelením spoločných priestorov a Átria dôjde k nasledovným zmenám 

1. KANTORKA PO, s.r.o. -súčasná plocha nájmu 215,13 m2 sa zväčš i na 444,11 m2
, 

to znamená o 228,98 m2 

2. STIGA TRADE, s.r.o.- súčasná plocha nájmu 63,73 m 2 sa zväčší na 84,52 m2
, to 

znamená o 20,79 m2
. 

3. Bývalá predajňa second hand- súčasná plocha nájmu 131,30 m2 sa zväčší na 
138,23 m2

, t. j. o 6,93 m2
. 

Na predelenie novo rozdelených priestorov navrhujeme použiť materiál 
z demontovaných mreží z prevádzky bývalého second handu, ktoré máme k dispozícii. 

S pozdravom 

Príloha: 1xpodl'a textu 

Mgr. Peter Bobka 
kon ate l' 

Ing. Jaroslav Buzogáň 
kon ate l' 



L!-iJIO't IL. A -r O 's r cx 
p VhJW 

® 



STIGA TRADE, S.R.O., J. Béreša 31, 080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 

Odbor správy majetku 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

Vec: Stanovisko k možnej budúcej dohode so žiadatel'om KANTORKAPO, s.r.o. 

Nakol'ko sa mi nepodarilo skontaktovať so zástupcom firmy KANTORKAPO, s.r.o., trvám 
na mojej žiadosti o prenájom zadného prechodu vedl'a Átria, ktorý spája moje prenajaté 
priestory (zmluva č. 3146) zo zadnou časťou NS Družba, ako je uvedené v mojej žiadosti zo 
dňa 6.3.2015. Uvedené priestory žiadam do prenájmu na dobu neurčitú od doby keď mi 

budú pridelené. 

S pozdravom, Ing. Andrej Gnap 
Konatel' STIGA TRADE, s.r.o. 

STIGA TildAOE s.r . 
lána Béreš~ _6244)31. oáo~v 

V Prešove, 16.4.2015. 
ICO: 44 090 ~W 
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M/5066/2015 

MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

MsÚ Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

B/2015112229 
·.fybaJ~_;e ':-· ť? _ 

Ing. arch. Katarína Stofanová 
'1'5 05113100230 
katarina.stofanova@presov sk 

30.11.2015 

PrešovY"Sídlisko 111., Volgogradská ulica, NS Družba, prenájom časti átria pre účely 
zásobovania, STIGA TRADE, s.r.o. 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/5066/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná plocha určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. Pre danú lokalitu platí regulatív RL C.3 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN 
mesta Prešov č. 11/2013. 

Prekrytá časť plochy átria je vydláždená /bývalá terasa NS/ a v súčasnej dobe užívaná 
časť ako letná terasa prevádzky Café Družba a časť ako sklad mreží a iných nepotrebných 
vecí, otvorená - neprekrytá časť átria je zatrávnená, nachádza sa tam kamenná fontána. Po 
spevnenej ploche je možné zásobovanie prevádzky Café Družba a je po nej prístup k trávnatej 
časti átria z verejnej spevnenej plochy východnej časti terasy NS Družba. Predmetná plocha je 
zabezpečená odomykatel'nou mrežou a je pre verejnosť neprístupná. 

Nemáme námietky k zachovaniu vol'ného prechodu vedúceho do átria v NS Družba pre 
účely zásobovania prevádzky Café Družba, ktorá má do átria na spevnenú plochu vedl'ajší 
vchod. V prípade zámeru umiestnenia letnej terasy na časti spevnenej plochy je potrebné 
požiadať o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, resp. o povolenie 
na osobitné užívanie verejného priestranstva /záberu/, Msú Prešov, odbor dopravy, životného 
prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia. Súčasne je 
potrebné zachovať časť spevnenej plochy v dÍžke cca 5 m vol'ne prechodnú pre prístup 
k trávnatej ploche átria. 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru ÚP a Sú 
hlavný architel<t mesta 
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Mesto Prešov 

P. č. 9 (JUDr. Andrejková) 

Al Mestu Prešov bola doručená ponuka firmy RoTTeL Energy, s. r. o., Jarková 42, 080 Ol Prešov 
na spoluprácu pri výstavbe nájomných bytov na Ul. Solivarskej 1/A v Prešove, IČO: 38815615. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ o spoluprácu uvažuje stavebne upraviť prevádzkovú stavbu postavenú na par. č. 1483518 
a zrealizovať bytové domy na pozemkoch : 

parc. č. KNC 1483518, zast. plochy a nádvoria, o výmere! 173 mz, 
parc. č. KNC 14835125, zast. plochy a nádvoria, o výmere .• mz, 
parc. č. KNC 14835154, zast. plochy a nádvoria, o výmere 152 mz, 
parc. č. KNC 14835164, zast. plochy a nádvoria, o výmere 214 mz, 
parc. č. KNC 14835165, zast. plochy a nádvoria, o výmere 452 mz, 
parc. č. KNC 14835/71, zast. plochy a nádvoria, o výmere 653 mz, 
parc. č. KNC 14835172, zast. plochy a nádvoria, o výmere1 633 mz, zapísané na liste vlastníctva č. 

7529 a zabezpečiť ich kolaudáciu ako samostatné stavby- bytový dom A a bytový dom B spolu so 
103 bytovými jednotkami o celkovej podlahovej ploche všetkých bytov: 4089,36 mz s priemernou 
podlahovou plochou bytov: 39,71 mz, odstavnú plochu, t.j. parkovacie plochy v počte 103 
parkovacích miest. Za týmto účelom požiadal mesto o spoluprácu spočívajúcu v zmene územného 

plánu. 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 2. 2. 2016: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Žiadateľ požiadal mesto o spoluprácu - súčinnosť pri pripravovanej zmene Územného plánu mesta 
Prešov. Žiadateľ navrhuje od Solivarskej ul. po pravej strane od vjazdu do bývalého areálu Krížik 
zmeniť na funkčnú plochu občianskej vybavenosti (z prechodného bývania na trvalé bývanie). 
Následnú spoluprácu požaduje vo forme súčinnosti pri vydani územného a stavebného konania. 
Na základe týchto skutočnosti navrhujeme postúpiť žiadosť na príslušný odbor MsÚ Prešov, ktorý je 
kompetentný vec riešiť. 

El Prílohy: 
Žiadosť z 27.1.2016 a 12.2.2016 
Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 2. 2. 2016: 

Návrh na uznesenie: 
Komisia odporúča žiadosť postúpiť odboru hlavného architekta mesta na prerokovanie. 



- . .. 
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Primátorka mesta Prešov 
Ing. Andrea Turčanová 
Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

L 

V Prešove. dňa 27 .1. 2016 

Vec: Žiadost' o prerokovanie spolupráce pri výstavbe nájomných bytov na ulici Solivarskej liA 
v Prešove 

Vážená pani primátor ka. 

na základe nášho osobného stretnutia Vám predkladám žiadosť o spoluprácu medzi Mestom Prešov 
a spoločnosťou RoTTeL Energy, s.r.o . pri výstavbe nájomných bytov na ulici Solivarskej l iA v Prešove. 

Zároveň Vás touto cestou žiadam o predloženie poskytnutého písomného materiálu k prerokovaniu 
odborným komisiám, mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Prešove. 

S pozdravom 

Prílohy: 

l . Vizualizácia projektu 

2. Technick ' t-'ráva 
3. Prehľad bytových jednotiek (tabuľka) 

Pavol Pancurákl 
konatel' spoločnosti 

l 

_j 

UmCreditBank ~ ú~! u. 1112901000111 11 
IČO 36 815 616 

DIČ 202 242 7770 
IC pre DPH SK202 242 7770 

OR OS Pre~ov. oddiel Sro 
v/ot ka t 189491 P 

RoTTeL Energy, s.r o 
Jarková 42 

080 01 PreSov 
Mobil.- +421 905 291 851 



RoTTel Energy, s.r.o. Jarková 42, oso 01 Prešov 

.. 
Guor. Viera Andrejková l 
Sekcia majetkova a ekonomická 
Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

L _j 

V Prešove, dňa 12.2.2016 

Vec: Žiadost' o prerokovanie spolupráce pri výstavbe nájomných bytov na ulici Solivarskej liA 
v Prešove 

Vážená pani JUDr. Andrejková, 

na základe mojej žiadosti pani primátorke Mesta Prešov Vám predkladám špecifikovanú žiadosť 

o spoluprácu medzi Mestom Prešov a spoločnosťou RoTľeL Energy, s .r.o. pri výstavbe nájonmých 
bytov na ulici Solivarskej 1/A v Prešove. 

Spolupráca by predstave>vala súčim1osť pri pripravovanej zmene Územného plánu mesta Prešov, kde 
navrhujem časť od Solivarskej ulice po pravej strane od vjazdu do bývalého areálu Krížik zmeniť na 

funkčnú plochu občianskej vybavenosti (z prechodného bývania na trvalé bývanie). Následná 
kooperácia by spočívala v súčinnosti pri vydaní územného a stavebného povolenia. 

S pozdravom 

Prílohy: 

Pavol Pancurá')i 
konatel' spoločnosti 

l . Kópia pripomienkového listu mestu Prešov zo di'la 18.8.2015 

Un/Credi/Bank., t . útlu: 111290100011111 
IČO: 36 815 616 

DIČ: 202 242 7770 
Jé pre DPH: SK202 242 7770 

OR OS Presov, oddiel Sro 
v/otka t .: 18949/ P 

RoTTeL Energy, s.r.o. 
Jarková 42 

080 01 Pre$ov 
Mobil: +421 905 291 851 
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Identiflkačné označenie a né.zov dokumentácie: 

Prerokovanie Návrhu. zmien a dopfnkov 201§ Územného plán u mesta Prešov 
v zmysle§ 22 ods. 1 Stavebného zákona (v termíne od 21.7.2015 do 20.8.2015) 

Pripomienkujúci, meno, priezvisko, adresa: ol / 

Vydanie: 

--~l 
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K predloženému Návrhu zmien a dop lnkov 20151Územného plánu mesta Prešov má111 
ňasledovné pripomierdcy: 
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Collo: 
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19 ·08- 2015 
Znak a lehota 
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l# :iiííl PLOCHY OBČ IANSKEJ VYBAVEN 

PLOCHY POL YFUNKČNÉ OV+ BÝVANIE 

PLOCHY POLYFUNKČNÉ OV+ VÝROBA 

~:.ZZ! PLOCHY URBANISTICKEJ ZELENE 

> ,g 
l ~ 
(f) 

V NÁVRHU ZMIEN A DOPLNKOV 2015 UZEMNÉHO PLÁNU MESTA PREŠOV JE LOKALITA D2 ZMENENÁ Z 
NÁVRHU POLYFUNKCIA OBČIANSKA VYBAVENOSŤ + VÝROBA NA EXISTUJÚCI STAV, ČO NEZODPOVEDÁ 
REALITE. 

NÁŠ NÁVRH JE ABY SA ČASf, KTORÁ ZODPOVEDÁ VÝROBNÝM HALÁM BÝVALÉHO AREÁLU KRfŽIK OSTALA V 
"EXISTUJÚCOM STAVE" POLYFUNKCIA OV + VÝROBA A NEZASTAVANÁ ČASf OD SOLIVARSKEJ ULICE SA 
ZMENILA NA FUNKČNÚ PLOCHU POL YFUNKCIA OV+ BÝVANIE PO PRAVEJ STRANE VJAZDU DO AREÁLU A PO 
ĽAVEJ STRANE NA FUNKČNÚ PLOCHU OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI 



MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

RoTTeL Energy s.r.o. 
Jarková 42 

Váš list číslo l zo dňa Naše čís lo 

29. 01 . 2016 D/1573/2016 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
2 3100 276 

Vec Nájomný bytový dom Križik, Solivarská 1/A, Prešov 
- stanovisko k zámeru výstavby 

Prešov 
02. 02. 2016 

Dňa 29. 1. 2016 bola na Odbor hlavného architekta mesta doručená požiadavka o stanovisko 
k štúdii výstavby nájomných bytov na ulici Solivarskej 1/A, ktorú vypracoval Stavoprojekt s.r.o. 
Prešov - Ing. arch. Ján Krasnay v januári 2016. Štúdia predstavuje zámer zmeny účelu využitia 
pôvodného objektu administratrvnej budovy na bytový dom so 114 bytovými jednotkami, so 
stavebnými úpravami a nadstavbou dvojpodlažnej časti objektu. 

Mesto Prešov- Odbor hlavného architekta mesta, ako orgán územného plánovania v zmysle 
§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, a v súlade s čl. 9 Závaznej časti 
Územného plánu mesta Prešov vyhlásenej VZN mesta Prešov č. 5/2013 vznenf VZN č. 11/201 3, 
dáva k predloženej štúdii toto stanovisko: 

Podľa platného Územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Prešove uznesením č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, v znení Zmien a doplnkov, schválených 
uznesením MsZ v Prešove č. 468/2013 zo dňa 25. 11 . 2013, sa predmetná stavba týka pozemkov 
parc. č. 14835/1 , 14835/8, 14835/25, 14835/59, 14835/64, 14835/65, 14835/71 a 14835/72 k.ú. 
Prešov, ktoré sú súčasťou plochy funkčne určenej ako polyfunkčné plochy občianska vybavenosť/ 
výroba, pre ktorú platr regulatív RL A.4. 

Pre polyfunkčné (funkčne zmiešané) územie platí regulatív RL A: Polyfunkčná zástavba 
vytvára podmienky pre rozvoj minimálne dvoch hlavných funkcif. 

Regulatív RL A.4: 
a) hlavná funkcia: 

základná a vyššia občianska vybavenosť, výroba priemyselná nezávadná, dopravné 
zariadenia, strešné fotovoltické elektrárne 

b) prfpustná funkcia (je doplnkovou funkciou k hlavnej funkcii) : 
ubytovacie zariadenia prechodného typu, splňajúce požiadavky pre bývanie v priestoroch 
splňajúcich požiadavky pre bývanie 

c) neprfpustné funkcie: 
lôžkové zdravotnícke zariadenia, priemyselná výroba ťažká , poľnohospodárska a živočíšna 
výroba, zariaden ia na zneškodňovanie odpadov s kapacitou nad 1000 t za rok 

d) ostatné podmienky: 
- zastavanosť pozemkov budovami minimálne 25%. Podlažnosť bez obmedzení pri 

dodržaní normy na osvetlenie budov na bývanie 
- parkovanie musr byť riešené na pozemku jednotlivých objektov, počet odstavných miest 

musí byť dostatočný pre ich zamestnancov aj návštevníkov a pre daný počet bytov. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421 (51 )7733665 1 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



V zmysle ustanoveni uvedeného regulativu navrhovaný zámer nie je v súlade s platným 
Územným plánom mesta Prešov. 

Z tohto dôvodu Odbor hlavného architekta mesta nesúhlasí s navrhovaným zámerom 
realizácie nájomných bytov v objekte na Solivarskej ul. č . 1/A podľa predloženej štúdie. 

Z uvedeného dôvodu neposudzujeme urbanistické a architektonické riešenie stavby z hradiska 
súladu s príslušnými STN a vyhlášky ML:P č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu. 

V súčasnosti prebieha spracovanie Zmien a doplnkov 2015 územného plánu mesta Prešov 
s predpokladaným termínom schválenia v septembri 2016. Mesto Prešov neuvažuje o zmene 
funkčného využitia predmetného územia. 

Stanovisko obce, ktoré je vydané v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) 
v znení neskoršfch predpisov a VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN č. 11/2013, ktorými je 
vyhlásená Závazná časť územného plánu mesta Prešov, má charakter závazného stanoviska 
v zmysle § 140b uvedeného zákona. Obsah závazného stanoviska je pre správny orgán v konani 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. závazný a bez zosúladenia závazného stanoviska s inými závaznými 
stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

S pozdravom f'HnES""'14~ ll$ l.l-.. · l~ ..o-'tltr ~' --- ~.\. <! )..._..-'i ~ ~ 

rv:~:c.;tsky úrad v r)r.::;ove 

Na vedomie: 

Ovi:iGľ: HW;;~ťHO ARCPnEnA Pt(EHh 
080 0 1 Prešov !]] 

Ing. Andrea Turčanová , primátorka mesta Prešov 

VMC č. 4, Ing. Renáta Fedorčiková, predsedníčka 

Msú Prešov, Stavebný úrad 

{, 

Ing. arch. Mária Čutková 
hlavná architektka mesta 



Príloha č 03 k SP- OJ 

::;: Návrh Strana 

na schválenie majetkových prevodov 14115 

Mesto Prešov 

P. č. 10 (JUDr. Andrejková) 

Al Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva nehnuteľnosti - nebytové priestory nachádzajúce sa 
v stavbe s. č. 7072 stojacej na parcele č. KNC 2600115, LV č. 2469, k. ú. Solivar, Ul. Švábska, Prešov, 
a to: 
- zdravotnícka prevádzka - ambulancia, miestnosť č. 18 v podiele 2154166334, 
-zdravotnícka prevádzka - ambulancia, miestnost' č. 19 v podiele 2003166334, 
-zdravotnícka prevádzka - ambulancia, miestnosť č. 20 v podiele 2521166334, 
-zdravotnícka prevádzka - ambulancia, miestnost' č. 21 v podiele 1788166334, 
bezodplatným prevodom od Denisy Pavlovičovej, r. Lamačovej, Chmel'ov 128, 082 15 Chmel'ov 

BI Účel majetkového prevodu: 
Účelom majetkového prevodu je vysporiadanie vlastníckeho práva k časti nehnuteľnosti stavby 
s. č.7072 na parcele č. KNC 2600115 zapísanej na L V č. 2469 k. ú. Solivar v súlade s právoplatným 
rozsudkom Okresného súdu v Prešove 9C 1012005 zo dňa 21.2.2011. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Rozsudkom Okresného súdu v Prešove č. 9C 1012005 zo dňa 21. 2. 2011 sa mesto Prešov stalo 
vlastníkom podielu 8466166334-tin na spoločných častiach a zariadeniach stavby s. č. 7072, na par. č. 
KNC 2600115 , zapísanej na LV č. 2469, k. ú. Solivar. Tento rozsudok Okresný úrad Prešov, 
katastrálny odbor nezapísal, ale požiadal mesto Prešov o vyhotovenie znaleckého posudku na 
rozčlenenie stavby na jednotlivé nebytové priestory. Po vypracovaní znaleckého posudku sme 
požiadali OÚ Prešov, katastrálny odbor o vykonanie zápisu vlastníckeho práva v prospech mesta 
Prešov. Tento zápis nemohol byť vykonaný z dôvodu, že vlastník, s ktorým bol vedený súdny spor, 
previedol nehnuteľnosť na ďalšiu osobu. Pretože uvedený rozsudok na základe týchto skutočností už 
nie je zapísateľný, sú dve možnosti riešenia veci: 

buď sa budeme súdiť s terajším vlastníkom o tú istú nehnuteľnosť, 
alebo po vzájomnej dohode zrealizujeme to bezodplatným prevodom tak, ako je to navrhované 
v materiáli a pôvodnom rozsudku, s čím terajší vlastník súhlasí. 

Dl Cena: 
Bezodplatný prevod, pričom náklady prevodu uhradí mesto Prešov. 

El Prílohy: 
Grafická časť nebytových priestorov 

Návrh na uznesenie: 
Nadobudnutie do vlastníctva nehnuteľnosti- nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe s. č. 

7072 stojacej na parcele č. KNC 2600115, LV č. 2469, k ú. Solivar, a to: 
-zdravotnícka prevádzka -ambulancia miestnosť č. 18 v podiele 2154/66334, 
- zdravotnícka prevádzka - ambulancia miestnosť č. 19 v podiele 2003/66334, 
-zdravotnícka prevádzka -ambulancia miestnosť č. 20 v podiele 2521/66334, 
-zdravotnícka prevádzka -ambulancia miestnosť č. 21 v podiele 1788/66334, 
bezodplatným prevodom od Denisy Pavlovičovej, r.Lamačovej, Chmeľov 128, 082 15 Chmeľov. 
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Príloha č 03 k SP- Ol 

š Návrh Strana 

na schválenie majetkových prevodov 15115 

Mesto Prešov 

P, č. ll (Ing. Dol há) 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja vodohospodárskych stavieb na časti územia mesta Prešov (verejné 
vodovody, kanalizácie a príslušenstvo) podľa prílohy č. l, spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu zabezpečenia ich prevádzkovania a údržby držitel'om licencie a vlastníkom väčšej časti týchto 
rozvodov na území mesta pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnost', a. s., Komenského 50, 042 48 
Košice, IČO: 36570460, 
s podmienkou zriadenia vecného bremena na pozemky, na ktorých sú uložené vodovodné a kanalizačné 
potrubia a ich príslušenstva podľa prílohy č. l, za účelom údržby, prevádzky, investícií, s právom prechodu 
a vstupu na dotknuté pozemky v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 
50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 (in personám). 

BI Účel majetkového prevodu: 
Mesto Prešov je vlastníkom predmetných vodohospodárskych stavieb na území mesta, ktoré sú v správe 
VVS, a. s. Na základe viacerých pracovných rokovaní došlo k dohode, že Mesto Prešov odpredá VVS, a. s., 
vodohospodárske stavby uvedené v prílohe č. l tohto materiálu, ktoré sú súčasťou verejných vodovodov 
a kanalizácií vo vlastníctve VVS, a. s., na území mesta Prešov. Príjmy z predaja tohto majetku budú 
započítavané s platbami za zrážkovú vodu, ktoré Mesto Prešov uhrádza VVS, a. s., vo výške cca 600 tis. Eur 
ročne. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov odporúča odpredať majetok uvedený v bode AJ v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
1381!991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s poukázaním na skutočnosť, že ide majetok, ktorý 
mesto nemôže inak využívať, len za účelom zabezpečenia dodávky vody a odvádzania odpadových vôd. 
Celková dÍžka rozvodov vody je 256 km, z toho vo vlastníctve Mesta Prešov je 17,29 km (t.j. 6,75 %), 
celková dÍžka kanalizácie je 238 km, z toho vo vlastníctve Mesta Prešov je 17,5 km (t.j. 7,35 %). 

Dl Cena: 
VVS navrhuje cenu: minimálne vo výške 2.800 tis. Eur, ktorá bude započítavaná s výdavkami na úhradu 
platieb za zrážkovú vodu. 

El Príloha: 
Tabuľkový prehľad vodohospodárskych stavieb- príloha č. l 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja vodohospodárskych stavieb na časti územia mesta Prešov (verejné vodovody, kanalizácie 
a príslušenstvo) podl'a prt1ohy č. l, spôsobom ako prípad hodný osobitného uetel'a z dôvodu zabezpečenia 
ich prevádzkovania a údržby držiteľom licencie a vlastn/kom väčšej časti týchto rozvodov na územi mesta 
pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnost', a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 

-za cenu minimálne vo výške 2.800 tis. Eur 
s podmienkou zriadenia vecného bremena na pozemky, na ktorých sú uložené vodovodné a kanalizačné 
potrubia a ich príslušenstva podl'a prt1ohy č. l, za účelom údržby, prevádzky, investícii, s právom prechodu 
a vstupu na dotknuté pozemky v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Komenského 
50, 042 48 Košice, ICO: 36570460 (in personám)- bezodplatne. 
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73 514,74 € 
23 536,82 € 

212 882,19€ 

6 256,72 € 
~1~7,60€ 

2 

161 731,70~ 

17 19108,83~ 

13 37 296,25 E 

55091,69€ 

37 519,31 € 

182,93 € 

3372, 15~-

14 15971,79€ 6845,05€ 

19 190880,17€ 10046,32€ 

19 16517,21 € 869,33€ 

14 195 919,90 € 83 965,67 € 

14 544 843,32 € 233 504,28 € 

14 180743,89€ 77461,67€ 

14 107778,95€ 46190,98€ 

14 1 771, 12€ 759,05 € 

16 10968,90€ 1220,99€ 

18 37 725,91 € 4191,77 € 

18 78396,34€ 8710,93€ 

18 502,04€ 55,78€ 

19 35434,66€ 1864,98€ 

19 36 670,96 € 1 930,05 € 

19 90 219,76 € 4 748,41 € 

17 15870,84€ 2800,74€ 

16 133224,18€ 33306,05€ 

19 

" 1E 
11 
11 
19 

19 

- € 28 060,91 € 
13 318,38 € 700,97 € 

14 029,89 € 2 475,86 € 

1149,36 € 127,71 € 

7 556,98 € 924,05 € 

41 889,72 € 15 765,52 € 

52237,63~ 2749,35€ 

3675,74€ 

19 22 359,98 € 
19 202 238,08 € 

1176,84 € 

10644,11€ 

~~~318,21€ 
19 4 899,72 € 
16 1627,83 € 

16 44 426,74 € 

938,51 € 

257,88€ 

406,96€ 

1 

15 

4oe 11 1174,19€ 
1~ 106,69€ 

207,21 € 

2345,34€ 

162,82€ 

107,67€ 

5072,83€ 
15 341,06€ 

47 829,58€ 

1 
1 

16~ 

511: 

" 

iO€ 17 13290,26€ 
7€ 17 922,65€ 

4 € 18 969,07 € 

14 11836,59 € 

14 35 795,60 € 

~~1602,34€ 

-1-

93 807,66 

~ 
10 676,53 

3 382,98 

85~ 
'463,• 

84682 

1391,27 

5492,99 

18 862,27 

39198,06 

249,18 
15 850,50 

. 16 403,26 

40 360,46 

8 867,55 

83 262,U 

15 433,33 

5 957,5E 

7 839,7~ 

572,62 

7 854,43 

70 944,01 

:3 368,61 

11244,01 

lO 002,23 

90 473,57 

2 971,64 

2117,41 

2 034,79 

27765,39 

656,16 

7 425,29 

513,94 

482,47 

9 298,59 
28124,62 

~7 682,29 

43,75 

29,1 

26,45 

/ v 

PRILOHA C;.1 

l Rok l Počet rokov 

ukončenia lodoisovania fOdDisv 

cena 

WSa.s.k 
31.12.2015- kúpna 

cena 

- 2001F -- 8 - 9945,09€ 14917,63€ 

2001 14 205294,54€ 87983,37€ 

2001 14 72257,15€ 30967,35€ 

2002 13 34 806,92 € 18 742,19 ( 

2001 14 23 899,96 € lO 242,84 € 

1996 19 20 140,91 ( l 060,05 € 

1996 19 129 951,12 € 6 839,53 ( 

1999 16 220366,75€ 55091,69€ 

2001 14 131317,58€ 56 278,96€ 

1999 16 731,70€ 182,93€ 

~ 17 19108,83€ 3372,15€ 
2001 14 40165,20( 17213,66€ 

2001 14 15971,79€ 6845,05€ 

1996 19 190 880,17 € lO 046,32 € 

1996 19 16 517,21€ 869,33 € 

2001 14 195 919,90 ( 83 965,67 € 

2001 14 544 843,32 € 233 504,28 € 

2001 14 180 743,89 € 77 461,67 € 

2001 14 107778,95 € 46 190,98 € 

2001 14 l 771,12 € 759,05 ( 

1997 18 10 988,90 € l 220,99 € 

1997 18 37725,91€ 419l,n€ 

1997 18 78 398,34 ( 8 710,93 ( 

1997 18 502,04 ( 55,78 € 

1996 19 35 434,66 € 1864,98 € 

1996 19 36 670,96 € 1930,05 € 

1996 19 90219,76( 4748,41€ 

1996 19 17738,00€ 933,58€ 

1999 16 133 224,18 ( 33 306,05 € 

2001 14 19 642,64 ( 8 418,27 € 

1996 19 13318,38€ 700,97€ 

1998 17 14 029,89 € 2 475,86 € 

1997 18 1149,36€ 127,71€ 

1996 19 17556,98€ 924,05€ 

1997 18 141889,72 ( 15 765,52 € 

1996 19 52 237,63 € 2 749,35 € 

1996 19 69839,00€ 3675,74( 

1996 19 22 359,98€ 1176,84€ 

~- 19 202 238,08 ( 10 644,1~ 
1998 17 s 318,21 € 938,51 ( 

1996 19 4899,72€ 257,88€ 

1999 16 1627,83 ( 406,96 ( 

1999 16 44426,74€ 11106,69€ 

1998 17 1174,19€ 207,21€ 

1998 17 13290,26€ 2345,34€ 

1998 17 922,65 € 162,82 € 

1997 18 969,07€ 107,67€ 

~ --- 14 11836,59 ( 5 072,83 ( 
~ 14 35 795,80 € 15 341,06 € 

2001 14 111602,34€ 47829,58€ 



P.č. Názov 

Zostatková 

Obstarávacia l l !Zostatková l cena Mesto účtol [Rok [Počet rokov 
Druh - číslo zmluvy !cena odpisy cena_ WS vná_k 31.122015 ukončenia odpisovomia ]odpisy 

Zostatkovii cena 
WSa.s. k 
31.12.2015- kUpna 
cena 

51. /7. st. sidi Sekčov 2013 /Prešov-vodovod-166917112005/PO-dodatok 225 686,32 € l 14] 157 980,42 € l 67 705,90€ l 124127,121 20011 141 157 980,42€ l 61705,90€ 
52. /4.st.sidiSekéov 2013 /Prešov-vodovod-167017512005/PO-dodatok 4379,57€ l 14[ 3065,70€ l 1313,87€ l 2407,94] 2001[ 14[ 3065,70€ l 1313,87€ 
53. /Murárska l 2013 /Prešov-vodovod-891/1712004/PO-dodatok 9841,27€ j Oj - € j 9841,27€ j 5411,26] j 2001] 14] 6888,89€ j 2952,38€ 
54./Šidloveckanalizácia 2011 /Prešov-kanalizác::ia-684114120011/PO / 2459871,19€/ 5/ 614967,80€/ 1844903,39€/ 2040230,041 / 2007/ aj 983948,48€/ 1475922.71€ 
55./Niinášebastová,časťvodovodu 2003 ]Prešov-vodovod-bezzm~ 65192_,81€1 121 39115,69€1 26077,12€1 38462,281 2003[ 12[ 39115,69€[ 26077,12€ 
56. 1Solivarská6-12,rod.vodovodu l 2003 lPrešov-vodovod·bezzmluyy 29547,69€ l 121 17728,61€ l 11819,08€ l 17432,27] l 20031 12[ 17728,61€ l 11819,08€ 
57. ISurdok,l.et.vodovod l 2003 /Prešov-vodovod-bezzmluvy 14749,22€ l 121 8649,53€ l 5899,69€ l 8700,711 l 20031 121 8849,53€ l 5899,69€ 
58. Surdok, l.et. Kanalizácia Prešov, kanalizácia- bez zmluvy 92 152,54 € 138 228,82 € 92152,54 € 
59. Kanalizácia Hruny Šalgovík _ 2008 PreŠ(Iv- kanalizácia- bez zmluvy 30 674,49€ 17 893,45€ 33 230,70 € 
60. Šidtovec, Autimatická čs Prešov- ACS -bez zmluvy 8 818,93€ 20 S77,51 € 8818,93 € 
61. Holländerova, VaK Kra rova hora Prešov- vodovod, kanalizácia -bez zmluvy 86 963,38 € 23 190,23 € 92 760,94 € 
62./0SŠidlovecPustádolinal.et. 2002 /Prešov·vodovod.kanát-bezzmtuvy l 80475,23€1 131 52308,90€1 28166,33€! 47479,29] l 2002] 13] 52308,90€] 28166,33€ 
63. INiZnášebastováiBV,éasťvodovodu 2004 jPrešov-vodovod-bezzmluvy 36499,80€ l 111 20074,89€ l 16424,91€ l 21534,38] l 20041 11] 20074,89€ l 16424,91€ 
64. /NižnášebastováiBV,časťvodovodu l 2005 lPrešov-vodovod-bezzmluvy 45096,01€ l 10] 22548,01€ l 22548,01€ l 31679,081 20051 101 22548,01€ l 22548,01€ 
65 Ul. Stavbárska Prešov-kanalizácia--beZ zmluvy 2529,32€ l 3793,98€ 4847,30 3793,98€ 2529,32€ 
66 Rek. Kanalitácie Ro a-Solivar Prešov-kanaltzác::ia- bez zmluvy 21 288,18 € 31 932,28 € 40 801,86 21 288,18 € 31932,28 € 
67 Kanalizácia Sabinovská 116-120 Prešov-kanalizácia-bez zmjiJvy B 767,04 € 20 456,43 € 8 767,04 € 20 456,43 € 
68 /ULOkružná 2009 /Prešov-kanalizácia-bezzmluvy 19212,87€ 22461,06 8234,09€ 19212,87€ 

Celkovj- Súčet 3 630 459,39 E 4 897 052,61 2 909 856,19 € 

Vnútroblokové rozvody- prosím o definitívne stanovisko k prevzatiu 
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