
1/4 
Strana1;;;1 Mestské zastupiterstvo v Prešove 

Mesto Prešov 
_ ........ _--_ ........ _-

UZNESENIE 

zo XVI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove 

dňa: 7.3.2012 číslo: 171/2012 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 

l. Infonnáciu o neúspešnom výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na 
základe uznesenia MsZ v Prešove č. 14012011 bod Č. 5 zo dňa 14.12.2011, ktorým bol 
schválený zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku parc. Č. KNC 304/23 o výmere 6998 m2

, 

ostatná plocha, k. ú. Záborské. 

schval'uje 

2. Predaj nehnuteľností: 


- pozemku parc. Č. KNC 651 o výmere 4 m2
, zastavaná plocha a nádvorie, vedený na LV 


Č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, 

- pozemku parc. Č. KNC 652 o výmere 49 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, vedený na L V 

Č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, 

priamym predajom Rastislavovi Puchovi, Záborské 137,08253 Petrovany 

- za cenu 2 009 € 


3. Predaj nehnutel'nosti - pozemku parc. Č. KNC 14310/65 o výmere 5 m2
, zastavaná 


plocha a nádvorie, vedený na LV č. 6492, k. ú. Prešov, priamym predajom 

Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361 

- za cenu 350 € 


4. Predaj nehnuteľnosti - časti pozemku parc. Č. KNE 1143/7, orná pôda, ktorému 

v súčasnosti zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15461/22, trvalý trávnatý porast, z ktorého bol 

geometrickým plánom Č. 71/2011 vytvorený pozemok parc. Č. KNC 15461/45 o výmere 47 m2

, 


vedený na LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, priamym predajom Martinovi Borguľovi, 


bytom Levočská 8, 080 O l Prešov 

- za cenu 846 € 
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5. Zámer predaja pozemkov parc. č. KNE 1095/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 
m2 a parc. Č. KNE 1095/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere II m2 (spolu pozemky 
o výmere 101 m2

), vedených na LV Č. 6492, ktorým zodpovedajú pozemky parc. Č. KNC 
1575l/2, zastavaná plocha a nádvorie a parc. Č. KNC 15752/2, záhrada, bez založeného listu 
vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita Vydumanec, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

6. Zámer predaja pozemku parc. Č. KNE 1095/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
72 m2

, vedeného na LV Č. 6492, ktorému zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15755/2, 
zastavaná plocha a nádvorie, bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita 
Vydumanec, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

7. Zámer predaja časti pozemku parc. Č. KNC 1102, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
cca 150 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), k. ú. Nižná Šebastová, L V 
Č. 1192, lokalita Ul. Slanská, spôsobom priameho predaja, 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou bezodplatného 

zriadenia vecného bremena uloženia inžinierskych sieti a práva vstupu na pozemok za 
úlelom ich údržby 

nes c h val' uje 

8. Predaj: 

- nebytového priestoru č. 3 nachádzajúceho sa v bytovom dome na Pavlovičovom námestí 

27-33, súpisné číslo 3860, umiestneného na parc. Č. KNC 5534, č. vchodu: 31, Č. poschodia: 

-1, o výmere 16 m2

, vedený na LV Č. 9245, k. ú. Prešov, 

• spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v podiele 

16/3902, vedeného na LV č. 9245, k. ú. Prešov, 

• spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. Č. KNC 5534 o výmere 1282 m2

, zastavaná 

plocha a nádvorie, v podiele 16/3902, vedeného na LV Č. 9550, k. ú. Prešov, na základe 

obchodnej verejnej súťaže Bc. Jaroslavovi Kušnírovi a Bc. Margite Kušnírovej, Pavlovičovo 


nám. 31, 080 O l Prešov 

• za cenu 1 600 € 


9. Zámer dlhodobého nájmu nehnuteľností na dobu 30 rokov spôsobom ako prípad hodný 

osobitného zretel'a z dôvodu výstavby moderného tenisového športového areálu pre výučbu 


mládeže, a to: 

- pozemok parc. č. KNC 94181109 o výmere 13236 m2

, ostatná plocha, 

- pozemok parc. č. KNC 9418/110 o výmere 972 m2

, ostatná plocha, 

- pozemok parc. č. KNC 9418/111 o výmere 6996 m2

, ostatná plocha, 

spolu pozemky o celkovej výmere 21204 m2

, ktoré sú vedené na LV Č. 6492, k. ú. Prešov, 

pre Tenisovú akadémiu Prešov, Justičná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 42027977 

- za cenu l € za celé obdobie nájmu, s podmienkou vybudovania športového tenisového areálu 

na predmete nájmu v rozsahu minimálne: 
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- 8 tenisových antukových kurtov v hodnote 1.5 mil. € do dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy, 

- dvojkurtová krytá tenisová hala s tvrdým povrchom kurtov v hodnote 1.5 mil. € do šiestich 

rokov od uzatvorenia zmluvy, 

- tri cvičné tenisové ihriská v hodnote 150 tis. € do dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy. 


10. Zámer dlhodobého nájmu nehnuteľností na dobu 25 rokov spôsobom ako prípad 

hodný osobitného zretel'a z dôvodu prevádzkovania základnej umeleckej školy so 

zachovaním študijných odborov výtvarný a hudobný, a to: 

- pozemok parc. č. KNC 9310/596 o výmere 5678 m2

, ostatná plocha, 

- pozemok parc. č. KNC 9310/597 o výmere 78 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. KNC 9310/598 o výmere 284 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. KNC 9310/599 o výmere 343 m2

, zastavaná plocha a nádvorie 

- pozemok parc. č. KNC 9310/600 o výmere 341 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

- pozemok parc. č. KNC 9310/601 o výmere 343 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

spolu pozemky o celkovej výmere 7067 m2

, 


a 
stavby súp. l. 4841 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 9310/60 l, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, vrátane prislúchajúceho hnuteľného majetku, pre Juraja VoIlka, Námestie l. mája 3, 
080 01 Pre§ov 
- za cenu 100 €/mesačne za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania účelu využitia 
(prevádzkovanie základnej umeleckej školy - študijné odbory výtvarný a hudobný) 
a vynaloženia investícií do predmetu nájmu v rozsahu minimálne 50 000 € za celé obdobie 
nájmu bez nároku na ich refundáciu zo strany prenajímateľa, pričom nájomca zabezpečí 
prevádzkyschopnosť predmetu nájmu na vlastné náklady, vrátane vykonávania všetkých opráv. 

11. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a, týkajúci 

sa pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov v lokalite: 

a) Ul. Vajanského: 

~ časť parc. č. KNE 1193 o výmere cca 33 m2 (presná výmera bude máma po vypracovaní 

GP), ostatná plocha, 

- parc. č. KNC 4110 o výmere 48m2

, zast. plochy a nádvoria, 

- parc. č. KNC 4111 o výmere 56 m2

, zast. plochy a nádvoria, 

parc. č. KNC 4112 o výmere 229 m2

, zast. plochy a nádvoria, 

- parc. č. KNC 4113 o výmere 138 m2

, zast. plochy a nádvoria, 

parc. č. KNC 4114 o výmere 228 m2

, zast. plochy a nádvoria, 

- parc. č. KNC 4118 o výmere 188 m2

, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere cca 

920 m2

, k. ú. Prešov, LV č. 6492 

b) Ul. Mirka Nešpora: 


2- časť parc. č. KNC 16272/1 o výmere cca 300 m (presná výmera bude máma po 

vypracovaní GP), zastavané plochy a nádvoria, k. Ú. Prešov, LV č. 6492 

za 
pozemky vo vlastníctve SR - Krajské riaditel'stvo Policajného zboru v Prešove, Štúrova 7, 

08001 Prešov, v lokalite Ul. Štúrova: 

- parc. č. KNC 5332/3 o výmere 1442 m2

, zast. plochy a nádvoria, 
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- parc. Č. KNC 5332/4 O výmere 676 m2
, zast. plochy a nádvoria, o celkovej výmere 


2118 m2
, k. ú. Prešov, zapísané na L V Č. 6782, 


z dôvodu využitia na verejnoprospešný účel (zriadenie parkoviska pre motorové vozidlá OO 

PZ Sever Prešova KR PZ Prešov). 


~ 
9. MAR. 1011 JUDr. Pavel HAGYARI 

primátor mesta 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

Overovatelia: 

doc. PhDr. Štefánió Andrašč~H 
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