
12. DEC. 2011 
MESTO PREŠOV 

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
poslanecká schránka 
MsÚ, Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / linka Prešov: 

M/4826/2011 Ing. J. Adam/3100212 01.12.2011 

Vec: 
Odpoveď na požiadavku MsZ XI/2011/96 

Problematika prevodu pozemkov pod mestskými cestami, ktoré sú v správe Lesov SR 
je zo strany MsÚ - OSMM dlhodobo riešená. Je potrebné však pripomenúť, že v prípade 
akceptácie zámeny, je v súlade s teraz platnou legislatívou potrebné ponúknuť nehnuteľností 
v rovnakej finančnej hodnote, ktorá sa stanovuje na základe vypracovaných znaleckých 
posudkov. V takomto prípade hodnota pozemkov pod miestnymi komunikáciami bude 
pravdepodobne vyššia ako 35 €/m2, kým hodnota lesných pozemkov bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou menšia než 1 €/m2, čo by mohlo znamenať, že mesto Prešov takýmto 
spôsobom príde o podstatnú časť svojich lesov. 

Z tohto dôvodu je snahou MsÚ - OSMM riešiť danú problematiku bezodplatným 
prevodom (delimitáciou) pozemkov zastavaných miestnymi komunikáciami z vlastníctva SR 
v správe Lesov SR na mesto Prešov. Pre zdokumentovanie krokov mesta Prešov v prílohe 
zasielame kópie listov s korešpondenciou k danej problematike z roku 2011 podľa rozpisu. 

M E S T ® P R E Š O V 
S pozdravom MESJ&KÝ UÄAD 

u\Aý&&£f. 73 
Ing. Bränko'Benko, MBA 

prednosta Mestského úradu v Prešove 

Prílohy: 
1 x žiadosť na Lesy SR - OZ Prešov z 31.03.2011 s prílohou špecifikujúcou pozemky 
lx list s doplnením materiálov na Lesy SR -OZ Prešov z 10.05.2011 
lx oznámenie z Lesov SR - OZ Prešov z 20.07.2011 
lx potvrdenie z Lesov SR š. p., GR z 10.08.2011 
lx list na Lesy SR - OZ Prešov z 22.11.2011 - žiadosť o podanie informácie 
lx list na Lesy SR š. p., GR z 22.11.2011 - žiadosť o podanie informácie 
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MESTO PREŠOV 

Odbor správy mestského majetku 

Lesy SR, š. p. 
Odštepný závod Prešov 
Obrancov mieru 6 
080 01 Prešov 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / linka Prešov: 

M/4826/2011 Ing. J. Adam/3100212 31.03.2011 

^Vec: 
Žiadosť o prevod pozemkov na mesto Prešov 

V súvislosti s ukončením ROEP-u v k. ú. Prešov a na základe toho realizovanou 
novou pasportizáciou mestského majetku sme zistili, že viaceré komunikácie v k. ú. Prešov, 
resp. ich časti, nie je vo vlastníctve mesta Prešov, ale ich vlastníkom je Slovenská republika, 
pričom správu vykonáva Vaša organizácia. 

Na základe toho s prihliadnutím na doterajší spôsob užívania týchto pozemkov ako 
časti miestnych komunikácií a s odvolávkou na zákon č. 138/1993 Z. z. v úplnom znení, 
obraciame sa na Vás so žiadosťou o ich delimitáciu, resp. inú formu bezplatného prevodu 
z vlastníctva SR do majetku mesta Prešov. Pre zdokumentovanie uvedeného Vám v prílohe 
zasielame príslušnú dokumentáciu. 

V prípade potreby bližšie informácie Vám budú poskytnuté osobne na MsU - OSMM, 
Jarkova 24, Prešov, alebo telefonicky na č. t. 051/3100212. 

S pozdravom 

{.'KU f) í Í- '< t . č C V / 

Iág. Miroslav Hudák 
vedúci odboru 

Prílohy: 
11 x snímok z mapy - gisplan s vyznačením dotknutého pozemku v súbore „C" 

l x L V č . 5981 
lx príloha č. 1 - špecifikácia pozemkov 
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Príloha č.l - špecifikácia pozemkov 

P. č. 
1 
2 
o 
J 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Spolu 

Parcela KNC č. 
9465 
9467 
9468/1 
9468/2 
9468/3 
9470/1 
9470/2 
9475 
9488 
9489 

Výmera (m2) 
2 130 
9 661 
4 968 

674 
863 

2 432 
1 801 
3 792 
7 593 
1 364 
35 278 

Druh pozemku 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 

Spôsob využívania 
Ulica Súľovská 
Ulica Terchovská 
Ulica Za Kalváriou 
Ulica Za Kalváriou 
Ulica Za Kalváriou 
Ulica Ku Kyslej vode 
Ulica Ku Kyslej vode 
Horárska a Dúhová 
Zimný potok 
Pod Wilec hôrkou 
Mestské komunikácie 

LV 
5981 
5981 
5981 
5981 
5981 
5981 
5981 
5981 
5981 
5981 



MESTO PREŠOV 

Odbor správy mestského majetku 

Lesy SR, š. p. 
Odštepný závod Prešov 
Obrancov mieru 6 
080 01 Prešov 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / linka Prešov: 

M/4826/2011 Ing. J. Adam/3100212 10.05.2011 

Vec: 
v 

Žiadosť o prevod pozemkov na mesto Prešov - doplnenie materiálov 

Vychádzajúc z predchádzajúcej korešpondencie a následných rokovaní o možnostiach 
prevodu tých pozemkov vo vlastníctve SR a v správe Vašej organizácie, ktoré sú zastavané 
miestnymi komunikáciami, do majetku mesta Prešov v súlade s platnou legislatívou, Vám 
v prílohe v jednom vyhotovení zasielame materiál - grafickú a textovú identifikáciu parciel 
KNC z LV č. 5981 v k. ú. Prešov vypracovanú firmou Progres GEO, s. r. o., Prešov. 

Na základe toho žiadame Vás o prerokovanie spôsobu bezodplatného prevodu 
príslušných pozemkov na mesto Prešov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení zmien a doplnkov, ako aj o vypracovanie delimitačného protokolu o ich prevode na 
mesto Prešov. 

V prípade potreby bližšie informácie Vám budú poskytnuté osobne na MsÚ - OSMM, 
Jarkova 24, Prešov, alebo telefonicky na č. t. 051/3100212. 

S pozdravom 

Ing. Miroslav Hudák 
vedúci odboru 

Prílohy: 
lx identifikácia - originál 
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Ó p. ŕíms^il Syiff.'t) 

L e s y Slovenskej republiky, štátny podnik 
O d š t e p n ý z á v o d P r e š o v 

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov 

W r r Je M 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vaša značka 
. M/4826/2011 

Naša značka 
1742/120/2011 

Vybavuje 
120 

Dátum 
20.7.2011 

V E C : Žiadosť o prevod pozemkov na mesto Prešov - stanovisko 

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica OZ Prešov Vás týmto oznamujú že Vaša „Žiadosť o prevod 
pozemkov na mesto Prešov" bola postúpená na GR Banská Bystrica. 

O ďalšom postupe Vás budeme informovať. 

S pozdravom 
Odšíepsý závrt f" 

ťmmv 

i) 

Ing. Ján Štefánik 
riaditeľ OZ 

Fax: 051 7711 151 Bankové spojenie: 
VÚB Prešov 3309-572/0200 

ICO: 36038351 



Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo 
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica 

L.ESY Sft i 
Š.p. Banská Bystrica £ I Gísio 

i! Dcšio 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešov* 

r. s 
i i 

í Reqisí. značka 
;-sk i lehota | 

2 3-08- 2011 | "**" '« 

\/ybavuM 

Mesto Prešov 
Odbor správy mestského 
majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Váš list značky/zo dňa 
K č.M/4826/2011/10.5.2011 

Náš list 
7811/11-140-3 

Vybavuje/ linka 
Ing.Dobiš/0484344125 

B .Bystrica 
10.8.2011 

Vec : Žiadosť o prevod pozemkov - potvrdenie o prijatí. 

S odkazom na zákon č. 138/1991 Zb. Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
ste sa obrátili na našu organizáciu so žiadosťou o majetkopravne usporiadanie pozemkov, 
ktoré sú zastavané komunikáciami v k.ú. Prešov, ktoré sú zapísané na LV č. 5981 nasledovne: 

- parcela C KN č. 9465, ost.pl. o výmere 2130 m2, 
- parcela C KN č. 9467, ost.pl. o výmere 9661 m2, 
- parcela C KN č. 9468/1, ost.pl. o výmere 4968 m2, 
- parcela C KN č. 9468/2, ost.pl. o výmere 674 m2, 
- parcela C KN č. 9470/1, ost.pl. o výmere 2432 m2, 
- parcela C KN č. 9470/2, ost.pl. o výmere 1801 m2, 
- parcela C KN č. 9475, ost.pl. o výmere 3792 m2, 
- parcela C KN č. 9488, ost.pl. o výmere 7593 m2, 
- parcela C KN č. 9489, ost.pl. o výmere 1364 m2, 
vo vlastníctve SR, v správe Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. 
Oznamujeme Vám, že Vaša žiadosť bola prijatá a zaevidovaná. Po preskúmaní 

podkladov a priloženého protokolu o odovzdaní a prevzatí vlastníctva majetku Vám zašleme 
naše stanovisko, resp. podpísaný protokol. 

S úctou 

•' / - '4! 

Ing. Igor Viszlai 
generálny riaditeľ 

Kópia: OZ Prešov 

http://ost.pl
http://ost.pl
http://ost.pl
http://ost.pl
http://ost.pl
http://ost.pl
http://ost.pl
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m m MESTO PREŠOV 

Odbor správy mestského majetku 

Naše číslo: 

M/4826/2011 

Lesy SR, š. p. 
Odštepný závod Prešov 
Obrancov mieru 6 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka Prešov: 

Ing. J. Adam/3100212 22.11.2011 
Váš list číslo / zo dňa: 

Vec: 
Prevod pozemkov na mesto Prešov - žiadosť o podanie informácie 

V súvislosti s ukončením ROEP-u v k. ú. Prešov a v súlade s platnou legislatívou 
požiadali sme Vás o prevod pozemkov zastavaných miestnymi komunikáciami z vlastníctva 
SR v správe Lesov SR na mesto Prešov. K uvedenému sme doložili príslušnú dokumentáciu. 

Listom zo dňa 20.7.2011 (viď príloha) ste nám oznámili, že našu žiadosť o prevod 
pozemkov ste postúpili na GR do Banskej Bystrice. Nakoľko do dnešného dňa nedošlo 
k prevodu týchto pozemkov na mesto Prešov, obraciame sa na Vás so žiadosťou o oznámenie, 
v akom štádiu riešenia je naša žiadosť. K uvedenému chceme ešte zdôrazniť, že takýto stav, 
kde vlastníkom telesa cesty je mesto Prešov, kým vlastníkom pozemkov zastavaných 
komunikáciami sú Lesy SR (resp. Slovenská republika), je dlhodobo neudržateľný, pretože to 
znemožňuje vykonávanie rozsiahlejších opráv a investícii na týchto miestnych komunikáciách 
a sťažuje vlastníkom susedných nehnuteľností ich bezproblémové užívanie. 

S prihliadnutím na vyššie uvedené obraciame sa na Vás so žiadosťou o oznámenie 
spôsobu a predpokladaného časového obdobia potrebného na riešenie našej žiadosti. 

S pozdravom 

/ V / / Ijftg. Miroslav Hudák 
vedúci odboru 

Prílohy: 
lx list - oznámenie Vašej organizácie z 20.7.2011 

/fcw 
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MESTO PREŠOV 

Odbor správy mestského majetku 

Lesy SR, š. p., 
Generálne riaditeľstvo 
Námestie SNP č. 8 
975 66 Banská Bystrica 

Váš list číslo / zo dňa: Naše číslo: Vybavuje / linka Prešov: 

M/4826/2011 Ing. J. Adam/3100212 22.11.2011 

Vec: 
Prevod pozemkov na mesto Prešov - žiadosť o podanie informácie 

V súvislosti s ukončením ROEP-u v k. ú. Prešov a v súlade s platnou legislatívou 
požiadali sme Vás prostredníctvom Odštepného závodu v Prešove o prevod pozemkov 
zastavaných miestnymi komunikáciami z vlastníctva SR v správe Vašej organizácie na mesto 
Prešov. K uvedenému sme doložili príslušnú dokumentáciu. 

Listom zo dňa 10.8.2011 (viď príloha) ste nám potvrdili prijatie tejto žiadosti o prevod 
pozemkov. Nakoľko do dnešného dňa nedošlo k ich prevodu na mesto Prešov, obraciame sa 
na Vás so žiadosťou o oznámenie, v akom štádiu riešenia je naša žiadosť. K uvedenému 
chceme ešte zdôrazniť, že takýto stav, kde vlastníkom telesa cesty je mesto Prešov, kým 
vlastníkom pozemkov zastavaných komunikáciami sú Lesy SR (resp. Slovenská republika), je 
dlhodobo neudržateľný, pretože to znemožňuje vykonávanie rozsiahlejších opráv a investícii 
na týchto miestnych komunikáciách a sťažuje vlastníkom susedných nehnuteľností ich 
bezproblémové užívanie. 

S prihliadnutím na vyššie uvedené obraciame sa na Vás so žiadosťou o oznámenie 
spôsobu a predpokladaného časového obdobia potrebného na riešenie našej žiadosti. 

S pozdravom 

M 

Ing.̂ Mfiroslav Hudák 
vedúci odboru 

Prílohy: 
lx list - oznámenie Vašej organizácie z 10.8.2011 
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