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Mestské zastupitel'stvo v Prešove

Mesto Prešov

UZNESENIE

z XXXVI. riadneho zasadnutia
Mestského zastupitel'stva v Prešove
dna: 15.7.2009

císlo: 409/2009

k návrhu na schválenie majetkových prevodov

Mestské zastupitel'stvo v Prešove
mení
1. Uznesenie c. 321/2008 zo dna 11.12.2008
bod 4
Odkúpenie pozemku parc.c. KN 830, zast. plocha o výmere 1303 m2, Ul. Strážnická, ktorý
tvorí cast' mestskej komunikácie na Ul. Strážnickej v k. ú. N. Šebastová, ktorý bol
vytvorený na základe GP c. 76/2008 zo dna 10.3.2008 nasledovne:
2. z dielu 12, zast. plocha o výmere 130 m2, odclenený od parc.c. KN 946 vedenej na LV
c. 1468 a priclenený k parc. c. KN 830 .Vlastníkom parc. c. KN 946 je Milan Leško a manž.
Mária, Strážnická 19, Prešov
- za cenu 708,- Sk (23,50 €)
na
Odkúpenie pozemku parc. c. KN 830, zast. plocha o výmere 1303 m2, Ul. Strážnická, ktorý
tvorí cast' mestskej komunikácie na Ul. Strážnickej v k. ú. N. Šebastová, ktorý bol vytvorený
na základe GP c. 76/2008 zo dna 10.3.2008 nasledovne:
2. z dielu 12, zast. plocha o výmere 130 m2, odclenený od parc.c. KN 946 vedenej na LV
c. 1468 a priclenený k parc. c. KN 830. Vlastníkom parc. c. KN 946 je Milan Leško a manž.
Mária, Strážnická 19, Prešov
za cenu 1 510,32 € (45500,- Sk)

-

s c h val' u j e
2. Odkúpenie pozemku registra C, parcelné císlo 251, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 431 m2, nachádzajúci sa v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne
územie Solivar, ktorý je zapísaný v katastri nehnutel'ností na LV c. 172, lokalita
Ul. Solivarská od SR v správe Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A.Reimana Prešov,
Hollého 14,081 81 Prešov, ICO: 610577
za cenu 8 000 € (240 000,- Sk)

-
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3. Odkúpenie pozemku registra C, parcelné císlo 55, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 138 m2, nachádzajúci sa v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne
územie Prešov, ktorý je zapísaný v katastri nehnutel'ností na LV c. 1962, lokalita Ul.
Jarková 26 od SR v správe Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A.Reimana Prešov,
Hollého 14,081 81 Prešov, ICO: 610577
- za cenu 12300 € (370 000,- Sk)
4. Odkúpenie casti pozemku parc. c. KNC 2665 diel 1 o výmere 6 m2 , záhrada, ktorý
vznikol GP c. 372/08 vypracovaným spolocnostou GEOPLÁN- Ing. Cudovítom Bakonom
zo dna 8.12.2008 z parc.c. KNC 2665 k. ú. Solivar, zapísanej v katastri nehnutel'ností na
LV c. 1582, lokalita Ul. Royova od Jaroslava Dudeka, bytom Antona Prídavka 30,08001
Prešov a Zlatici Holczovej r. Dudekovej, bytom Royova 36, 080 06 Prešov
- za cenu 35 € /m2 (1 054,41 Sk/m2)
5. Zriadenie vecného bremena uloženia a údržby inžinierskych sietí k pozemku parc. c.
9406/25, ost. plocha, k.ú. Prešov, zapísaný na LV c. 6492, v rozsahu cca. 60 bm,
k pozemku parc. c.9626/2, ost. plocha, k.ú. Prešov, zapísaný na LV c. 6492, v rozsahu cca.
15 bm a k pozemku parc. c. 9416/2 , ost. plocha, k.ú. Prešov, zapísaný na LV c. 6492,
v rozsahu cca 25 bm (presné dížky budú urcené po vyhotovení geometrického plánu) v
prospech oprávneného:
Východoslovenská distribucná, a.s. , Mlynská 31, 042 91 Košice, ICO: 36 599 361
-za jednorazovú náhradu v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je 3,65 €/bm (110,- Sk/bm)
6. Zriadenie vecného bremena uloženia a údržby inžinierskych sietí k pozemku parc. c.
9547, ostatná plocha, k.ú. Prešov, zapísaný na LV c. 6492, v rozsahu cca 90 bm (presná
dížka bude urcená po vyhotovení geometrického plánu) v prospech oprávneného:
Východoslovenská distribucná, a.s., Mlynská 31,04291 Košice, ICO: 36 599 361
- za jednorazovú náhradu v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je 10,29 €/bm
(310,- Sk/bm)
7. Zriadenie vecného bremena uloženia a údržby inžinierskych sietí k pozemku parc. c.
9721/3, zast. plocha a nádvorie, k.ú. Prešov, zapísaný na LV c. 6492, v rozsahu cca 550 bm
a k pozemku parc. c. 9696/2, k.ú. Prešov, neknihovná parcela mpc. 3045, v rozsahu cca 90
bm (presné dížky budú urcené po vyhotovení geometrického plánu) v prospech
oprávneného: Východoslovenská distribucná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, ICO:
36599361
- za jednorazovú náhradu v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je 5,64 €/bm
(170,- Sk/bm)
8. Zriadenie vecného bremena uloženia a údržby inžinierskych sietí k pozemku parc. c.
8523/1, ostatná plocha, k.ú. Prešov, zapísaný na LV c. 6492, v rozsahu 28,73 bm podl'a GP
c.l08/2009 zo dna 12.6.2009 vyhotoveného fa GEOPLÁN Prešov, s.r.o. v prospech
oprávneného: Východoslovenská distribucná, a .S., Mlynská 31, 042 91 Košice, ICO:
36599361
za jednorazovú náhradu v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je 5,97 €/bm (180,- Sk/bm)

-
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9.

Zriadenie
vecného bremena
v prospech oprávneného (investora) QUEEN
INVESTMENT, s.f.o., Robotnícka 6, 974 00 Banská Bystrica, ICO: 36040312, a to
nasledovne:
- plynová prípojka k pozemkom parc. c. KN 16336/1 v rozsahu cca 30 bm a parc. c. KN
14669/1 v rozsahu cca 10 bm,
- VN prípojka k pozemkom parc. c. KN 16336/1 v rozsahu cca 30 bm a parc. c. KN
14669/1 v rozsahu cca 250 bm,
- vodovodná prípojka k pozemkom parc. c. KN 16336/1 v rozsahu cca 30 bm a parc. c.
KN 14669/1 v rozsahu cca 10 bm,
- telefónnaprípojka k pozemkomparc. c. KN 16336/1v rozsahucca 60 bm, k parc. c.

KN 14736/5 v rozsahu cca 100 bm a parc. c. KN 14727/18 v rozsahu cca 130 bm,
- prepojovacie káble CSS k pozemku parc. c. KN 14727/18 v rozsahu cca 120 bm,
všetko v k. ú. Prešov, zapísané na LV c. 6492 za jednorazovú náhradu za vecné bremeno
v zmysle VZN c. 142/2005, ktoráje nasledovná:
- plynová prípojka v rozsahu cca 40 bm (3,98 €/bm, 120,- Sk/bm),
- VN prípojka v rozsahu cca 280 bm - ( 3,98 €/bm, 120,- Sk/bm),
- vodovodná prípojka v rozsahu cca 40 bm - ( 3,98 €/bm, 120,- Sk/bm),
- telefónna prípojka v rozsahu cca 290 bm - ( 3,98 €/bm, 120,- Sk/bm),
- prepojovacie káble CSS v rozsahu cca 120 bm - (3,98 €/bm, 120,- Sk/bm).
(Presné dížky budú urcené po porealizacnom zameraní.)

-

10.

Zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného (investora) QUEEN
INVESTMENT, s. r. o., Robotnícka 6, 974 00 Banská Bystrica, ICO: 36040312, a to
nasledovne:
- plynová prípojka k pozemkom parc. c. KN 16336/1 v rozsahu 30 bm, parc. c. KN
14735 v rozsahu 8 bm, parc. c. KN 14737/2 v rozsahu cca 5 bm, parc. c. KN 14737/1
v rozsahu cca 18 bm a parc. c. KN 14777 v rozsahu cca 1 bm,
- VN prípojka k pozemkom parc. c. KN 16336/1 v rozsahu cca 32 bm, parc. c. KN
14735 rozsahu cca 8 bm, parc. c. KN14737/2 v rozsahu cca 16 bm a parc. c. KN 14777
v rozsahu cca 14 bm,
- vodovodná prípojka k pozemkom parc. c. KN 16336/1 v rozsahu cca 34 bm, parc. c.
KN 14735 v rozsahu cca 11 bm, parc. c. KN 14737/2 v rozsahu cca 5 bm a parc. c. KN
14737/1 v rozsahu cca 12 bm,
všetko v k. ú. Prešov, zapísané na LV c. 6492 za jednorazovú náhradu za vecné bremeno
v zmysle VZN c. 142/2005, ktoráje nasledovná:
- plynová prípojka v rozsahu cca 62 bm - (3,98 €/bm, 120,- Sk/bm),
- VN prípojka v rozsahu cca 70 bm - (3,98 €/bm, 120,- Sk/bm),
- vodovodná prípojka v rozsahu cca 62 bm - (3,98 €/bm, 120,- Sk/bm).
(Presné dížky budú urcené po porealizacnom zameraní.)
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11. Zriadenie vecného bremena k pozemkom parc. c. KN 14385/10, 14385/11, 14385/1,
16333,144415,144424, k. ú. Prešov, zapísané na LV C. 6492 v rozsahu cca 170 bm
(presné dížky budú urcené po vyhotovení geometrického plánu) v prospech oprávneného:
SPP - distribúcia, a.s, ICO : 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- za jednorazovú náhradu
v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je 4,32 €/bm
(130,- Sk/bm)
12. Zriadenie vecného bremena za úcelom uloženia daždovej kanalizácie s ORL k
pozemkom parc. C. KN 14835/142 ostatné plochy v rozsahu cca 38 bm, parc. C. KN
14835/187 ostatné plochy v rozsahu cca 32 bm, parc. C. KN 14835/141 orná pad a
v rozsahu cca 2 bm nachádzajúcich sa medzi riekou Sekcov a priemyselným parkom
Technoinvent (bývalé ZPA Krížik) v k. Ú. Prešov, zapísané na LV C. 6492 (presná
výmera bude urcená po porealizacnom zameraní) v prospech oprávneného (investora)
RoTTeL Energy, s.r.o., Petrovanská 34,08001, Prešov ICO: 36815616
- za jednorazovú náhradu za vecné bremeno v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je
5,31 €/bm (160 Sk/bm)
13. Zriadenie vecného bremena za úcelom uloženia teplovodu k pozemkom:
- parc. c. KN 16286, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 41 bm,
- parc. C.KN 16287, ostatné plochy, v rozsahu cca 33,30 bm,
- parc. C.KN 16311, ostatné plochy, v rozsahu cca 34,70 bm,
- parc. C.KN 16302, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 2,80 bm,
- parc.C.KN 16310,ostatnéplochy,v rozsahucca 10,40bm,

- parc. C.KN 16315, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 34,70 bm,
- parc. C.KN 16314, ostatné plochy, v rozsahu cca 66,30 bm,
- parc. C.KN 9310/301, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 21 bm,
- parc. C.KN 9310/564, ostatné plochy a nádvoria, v rozsahu cca 159,90 bm,
- parc. C.KN 9310/573, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 5,30 bm,
- parc. c. KN 9310/581, ostatné plochy, v rozsahu cca 9,70 m,
v k. ú. Prešov, zapísané na LV C. 6492 (presná výmera bude urcená po porealizacnom
zameraní) v prospech oprávneného SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Volgogradská 88,
08001 Prešov, ICO: 31718523
- za jednorazovú náhradu za vecné bremeno v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je
5,64 €/bm (170,- Sk/bm)
14. Zriadenie vecného bremena za úcelom uloženia teplovodu k pozemkom:
- parc. c. KN 9310/297, ostatné plochy, v rozsahu cca 39,60 bm,
- parc. c. KN 931O/343,zastavanéplochy a nádvoria, v rozsahu ccall,60 bm,
- parc. c. KN 9310/491,ostatné plochy, v rozsahu cca 137,50 bm,
- parc. c. KN 9310/521, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 3 bm,
- parc. c. KN 9310/519, ostatné plochy, v rozsahu cca 112,30 bm,
- parc. c. KN 9310/520, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 73 bm,
- parc. c. KN 9310/500, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 30,50 bm,
- parc. c. KN 9310/508,ostatné plochy, v rozsahu cca 25,70 bm,
- parc. c. KN 9310/507, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 12,20 bm,
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- parc. c. KN 9418/1OO,ostatnéplochy, v rozsahu cca 54,60 bm,
- parc. c. KN 9310/603, ostatné plochy, v rozsahu cca 158,50 bm,
- parc. c. KN 9310/602, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu cca 4,60 bm,
- parc.c. KN 9310/593,ostatnéplochy,v rozsahucca 27,40bm,
- parc.c. KN 9310/573,zastavanéplochya nádvoria,v rozsahucca 5,30bm,

- parc. c. KN 9310/554, ostatné plochy, v rozsahu cca 26,40 bm,
- parc. c. KN 9310/564, ostatné plochy, v rozsahu cca 29,60 bm,
v k. Ú. Prešov, zapísané na LV c. 6492 (presná výmera bude urcená po porealizacnom
zameraní) v prospech oprávneného SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Volgogradská 88,
08001 Prešov, ICO: 31718523
- za jednorazovú náhradu za vecné bremeno v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je
5,64 €/bm (170,-Sklbm)
15. Zriadenie vecného bremena k pozemku parc. c. KN-E 3465, ostatné plochy v k. Ú.
Prešov, zapísaný na LV c. 7250 v rozsahu cca 300 bm
a
k pozemkom:
- parc. c. KN-C 15087/1, lesné pozemky v rozsahu cca 460 bm,
- parc. c. KN-C 15091, lesné pozemky v rozsahu cca 4 bm,
- parc. c. KN-C 15092/1, lesné pozemky v rozsahu 200 bm,
všetko v k. Ú. Prešov, zapísané na LV c. 649 (presná výmera bude urcená po
porealizacnom zameraní) za úcelom umiestnenia podzemného elektrického vedenia
a jeho príslušenstva k líniovej stavbe "Elektrifikácia záhradkárskej osady Prešov Vydumanec" v prospech oprávneného Východoslovenskej distribucnej, a.s. Mlynská 31,
04291 Košice,ICO: 36599361
- za jednorazovú náhradu za vecné bremeno v zmysle VZN c. 142/2005, ktorá je
3,65 €/bm (110,- Sklbm)
16. Bezodplatný prevod troch stojísk prislúchajúcich k trom novým bytom, nachádzajúcich
sa na parc. c. KN 3338, k. ú. Nižná Šebastová, Ul. Slánska 14 od realizátora stavby Slavomíra
Mikolaja, Vranovská 55, Prešov.
nes c h val' u j e
17. Odpredaj casti pozemkov parc. c. KN 14306/1, parc. c. KN 14306/66, parc. c. KN
14306/67, parc. c. KN 16341/16 v k.ú. Prešov vedených na LV c. 6492 o celkovej výmere
cca 2 400 m2 (lokalita Ul. Sekcovská - Pod Šalgovíkom) Ing. Pavlovi Ferencovi a manž.
Márii, bytom Sekcovská 37, Prešov.
18. Odpredaj pozemku parc. c. KN 14727/20 o výmere 41 m2 zast. plocha, k. Ú. Prešov,
ktorý bol vytvorený GP c. 1/2007 z parc.c. KN 14727/1, LV c. 6492, lokalita Ul. Martina
Benku spolocnosti KAPA DAB, s.r.o., Strojnícka 6, Prešov.
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schvaluje

19. Zámenu pozemku parc. c. KN 6616/104 zastavané plochy o výmere 800 m2 , ktorý
vznikol GP c. 31688560-85-09 vypracovaným spolocnostou Progres GEO, s.r.o.,
Ing. J. Kluciarom zo dna 9.7.2009 z parc.c. KN 6616/4 zast. plochy a z parc.c. KN
6616/11 ost. plochy, všetko v k. ú. Prešov vedeného na LV c. 6492, ktorý je vo
vlastníctve Mesta Prešov, nachádzajúci sa v lokalite Mestskej športovej haly na
Ul. Športovej v Prešove
za
pozemok parc. c. KN 5833/8 zastavané plochy o výmere 800 m2, ktorý vznikol GP
c.31688560-84-09 vypracovaným spolocnostou Progres GEO, s.r.o., Ing. J. Kluciarom
zo dna 9.7.2009 zparc.c. KN 5833/1 zast. plochy vk. ú. Prešov vedený na LV c. 1413,
nachádzajúci sa na Ul. 17. novembra, ktorý je vo vlastníctve Prešovskej univerzity
v Prešove, Námestie legionárov 3 v Prešove, ICO: 17070775

/,~~
JUDr.Pavel HA G Y A R I
primátor mesta
Dostanú:

Overovatelia:

podla rozdelovníka

MUDr. Jozef Baláži
Ján Cižmár
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