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UZNESENIE 

z pokračovania XXV. riadneho zasadnutia 

Mestského zas tupitel's tv a v Prešove 

dňa: 26.9.2012 číslo: 272/2012 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

sťahuje z rokovania 

l. Infonnáciu o prijatí uznesenia komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
č. 1612012 zo dňa 20.8.2012, ako výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej mestom 
Prešov dňa 28.12.2011 na odpredaj pozemku parc. č. KNC 304/24 o výmere 4718 m2

, 

ostatné plochy, ktorý bol vytvorený GP č. 98/2011 vyhotoveným spoločnosťou GP 3 
s. r. o., zo dňa 7.10.2011, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 304/1 o výmere 112015 m2

, 

ostatné plochy, LV č. 721, k. ú. Záborské, na základe návrhu kúpnej zmluvy predloženého 
spoločnosťou AHP, s. r. o., Budovatel'ská 55, 080 01 Prešov, IČO: 46020977. 

schvaľuje 

2. Predaj pozemku parc. Č. CKN 9310/212 o výmere 19 m2
, zastavaná plocha, zapísaný na 


LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Bajkalská, Ing. Antonovi Hlaváčovi, Karpatská 1, 

08001 Prešov, ako vlastníkovi stavby stojacej na tomto pozemku 

- za cenu l 260 € (66,55 €/m 2

). 


3. Predaj pozemku parc. č. EKN 416 o výmere 43 m2
, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 


Lipovce, vedený na LV č. 426, Ing. Marekovi Oravcovi, Západná 286/3, 044 31 Kostoľany 


nad Hornádom, ako vlastníkovi stavby stojacej na tomto pozemku 

- za cenu 390 € (9,05 €/m 2

). 


4. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, a to: 

- časti pozemku parc. č. KNC 30411, ostatná plocha o výmere cca 10 000 m2 (presná 

výmera bude stanovená po vypracovaní GP), zapísaného na L V č. 721, k. ú. Záborské, pre 

TRA V AGLINI SK, s. r. o., Záborské 504, 082 53 Záborské, IČO: 46442979 

- za cenu 40 €/m 2

• 
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5. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 

zretel'a z dôvodu revitalizácie obytnej plochy s cieľom vybudovať oddychovú 

a multi športovú zónu a zvýšiť bezpečnosť bývania, týkajúci sa časti pozemku parc. Č. CKN 

9310/297 o výmere cca 650 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), ostat. 

plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Bajkalská, na dobu 10 rokov pre Spoločenstvo 


vlastníkov bytov "Bajkal", Bajkalská 13330,08001 Prešov, IČO: 42084598 

- za cenu 0,1 €/m 2/rok, s podmienkou vybudovania oddychovej a multišportovej zóny do 

dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy a vykonávania jej údržby za celé obdobie nájmu na 

vlastné náklady. 


6. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 

zretel'a z dôvodu rozvoja a podpory mládežníckeho športu v Solivare, týkajúci sa pozemkov: 

- parc. č. KNC 2027, záhrada o výmere 2356 m2

, 


- parc. Č. KNC 2029, ostatná plocha o výmere 7992 m2
, 


- parc. Č. KNC 2030, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 116 m2
, LV Č. 2065 


a rozostavanej stavby na pozemku parc. Č. KNC 2030, všetko v k. ú. Solivar, 

na dobu 10 rokov pre Športový klub SLOV AN SOLIV AR, Zborovská 10, 080 05 Prešov, 

IČO: 42235618 

- za cenu l € ročne, s podmienkou začatia výstavby do dvoch rokov a dopracovania 

zmluvných vzt'ahov a ich opätovného predloženia na schválenie mestským 

zastupitel'stvom. 


neschvaľuje 

7. Zámer predaja časti pozemku parc. Č. CKN 9112/24 o výmere cca 25 m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), zast. plocha, k. ú. Prešov, LV Č. 6492, lokalita 
Ul. Volgogradská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

o4 OKI 2012~ 
JUDr. Pavel H A G Y A R I 

primátor mesta 

Dostanú: Overovatelia: iJ;;l s< 
podľa rozdeľovníka Ing. Igor Andrejčák 1t.r .. /,L., I ') 

MUDr. Karol Kyslan,ihD. ) f ~ 
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Ing. Ľudovít Malaga 
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