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NÁVRH 


NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÉHO PREVODU AKO PRÍPADU 

Vydanie:HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA A NA SCHVÁLENIE 

ÚČASTI MESTA PREŠOV V ZDRUŽENí PRÁVNICKÝCH OSÔB Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXIX. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiterstva v Prešove 

dňa: 17. 12.2012 číslo: .../2012 

k návrhu na schválenie majetkového prevodu ako pripadu hodného osobitného zreteľa 
a na schválenie ú~asti !Desta Prešov v združení právnických osôb 

Mestské zastupiterstvo v Prešove 

schvaľuje 

v súlade s článkom IX., bod 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa 
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, prerokovanie majetkového . 
prevodu ako pripadu hodného osobitného zreteľa, ktorý bol predložený na rokovanie Mestského • 
zastupiteľstva v Prešove dňa 10.12.2012 ako bod II materiálu prerokovaného pod por. Č. 10. 

\ \ /1, • G ( 
d "-"-)

Strana 111 
\MsÚ/SP-Ol/19/1 

\ \ 



CJ NÁVRH 
NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÉHO PREVODU AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA A NA SCHVÁLENIE Vydanie: 
Mesto Prešov ÚČASTI MESTA PREŠOV V ZDRUŽENi PRÁVNICKÝCH OSÔB 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXIX. mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 


dňa: 17.12.2012 
 číslo: .../2012 

k návrhu na schválenie majetkového prevodu ako pripadu hodného osobitného zrete)'a 
a na schválenie úlasti mesta Prešov v združeni právnických osôb 

Mestské zastupiterstvo v Prešove 

schva)'uje 

zámenu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúcu sa nasledujúcich pozemkov 

vo vlastníctve mesta PreJov: 

- parc. č. KNC 9204172 o výmere 2696 m2

, zastavaná plocha, parc. č. KNC 9204/91 o výmere 289 ' 

2 2m , zastavaná plocha a parc. č. KNC 9204/92 o výmere 2501 m , zastavaná plocha, ktoré sú 

zastavané stavbou súp. č. 6631 - Obchodný dom vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné 
družstvo, parc. č. KNC 9204/90 o výmere 160 m2

, zastavaná plocha, ktorá tvorí vjazd k stavbe 
súp. č.6631, všetky v k. ú. Prešov, LV č.6492, lokalita Sídl. III/A, Ul. Levočská, 

• parc. č. KNC 16272/5 o výmere 1157 m2
, zastavaná plocha, ktorá je zastavaná stavbou súp. č. 

6604 • Nákupné stredisko vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, parc. Č. KNC 
216272/6 o výmere 55 m2

, zastavaná plocha, parc. Č. KNC 16272/7 o výmere 835 m , zastavaná 
plocha a parc. č. KNC 16272/8 o výmere 252 m2

, zastavaná plocha, ktoré tvoria prístupové 
komunikácie a vstupy k stavbe súp. č. 6604, všetky v k. ú. Prešov, LV Č. 6492, lokalita Ul. Mirka 
NeŠp0ra, 

- parc. č. KNC 8592/1 o výmere 593 m2, zastavaná plocha, ktorá je zastavaná stavbou súp. č. 4759 -
Nákupné stredisko vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, k. ú. Prešov, LV č. 
6492, lokalita UJ. Marka ČUlena, 

2- parc. č. KNC 2600/16 o~ere 1431 m , zastavaná plocha, vpodiele 1216/1981 (na ktorý 
\ prislúcha výmera 878,35 m ), ktorá je zastavaná stavbou súp. č. 7071 - Nákupné stredisko vo 

vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, k. ú. Solivar, LV č. 2065, lokalita Ul. 
,š(lábska,\ 

\' 




NÁVRH 

NA SCRVÁLENIE MAJETKoVÉHo PREVODU AKO PRíPADU 
 Vydanie:ltJ HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA A NA SCRV ÁLENIE 
ÚČASTI MESTA PREŠOV V ZDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB Mesto Prešov 

celkom o výmere 9416,35 mZ, 
za 
nehnutel'nosti vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 
77 Prešov, IČO: 00169111, a to: 
- stavbu súp. č. 3346 - predajňa a reštaurácia Veža, nachádzajúcu sa na pozemkoch parc. č. 
KNe 4603/1 a parc. č. KNC 4603/2, 


a pozemky: 

- parc. č. KNe 460311 o výmere 395 m2

, zastavaná plocha, 

- parc. Č. KNC 4603/2 o výmere 38 m2

, zastavaná plocha, 

- parc. Č. KNe 4603/3 o výmere 55 mZ, zastavaná plocha, 

- parc. č. KNe 4603/4 o vpn,ere 46 m2

, zastavaná plocha, 

o celkovej výmere 534 m , všetko v k. ú, Prešov , LV Č. 51, lokalita Ul. Metodova, z dôvodu 


majetkovoprávneho usporiadania stavieb vo vlastníctve žiadateľa, nachádzajúcich sa na 

pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov 


-	 bez finančného vyrovnania s podmienkou uhradenia náhrady za užívanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta Prellov za obdobie dvoch rokov spätne vo výške 100 000 e. 
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tO NÁVRH 
NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÉHO PREVODU AKO PRíPADU 

Vydanie:HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA A NA SCRVÁLENIE 
ÚČASTI MESTA PREŠOV V ZDRUŽENí PRÁVNICKÝCH OSÔB Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XXIX. mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 17.12.2012 čislo: •••12012 

k návrhu na schválenie majetkového prevodu ako pripadu hodného osobitného zretel'a 

a na schválenie účasti mesta Prešov v združeni právnických osôb 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

sehval'uje 


účasť Mesta Prešov 

v združen! právnických osôb, ktoré bude založené Zmluvou o združeni podľa § 829 a nasl. 

Občianskeho zákonníka uzatvorenou medzi Mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom za . 

účelom rekonštrukcie a užívanÍa nelmuteľného majetku - stavby tzv. "vodárenskej veže" 

nachádzajúcej sa v k. tÍ. Prešov (ďalej len "združenie") za nasledovných podmienok: 


a) Prešovský samosprávny kraj poskytne na účely združenia fmančné prostriedky minimálne vo 
výške 100 000,· € (slovom: stotisíc eur) so splatnosťou najneskôr do 31.12.2012, 

b) Mesto Prešov nadobudne na spoločnou čírmosťou zrekonštruovanom nelmuteľnom majetku 
(tzv. "vodárenskej veži'') vlastnícky podiel minimálne vo výške 7/8. . 

poskytnutie finanlnýeh prostriedkov 
do združenia zo strany Mesta Prešov vo výške tOO 000,· € (slovom: stotisíc eur) so splatnosťou do 
31.12.2012 za predpokladu, že finančné prostriedky budú poukázané na osobitný účet založený 
Mestom Prešov za účelom združenia finančných prostriedkov s tým, že podpisové právo k 
predmetnému účtu bude mať jeden zástupca za Mesto Prešov a jeden zástupca za Prešovský 
samosprávny kraj a všetky fmančné operácie na danom účte budú podmienené súhlasom oboch 
účastnikov združenia. 
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NÁVRH 


NA SCRV ÁLENIE MAJETKOVÉHO PREVODU AKO PRÍPADU 
 Vydanie:HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA A NA SCRV ÁLENIE 
ÚČASTI MESTA PREŠOV V ZDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSÔBMesto Prešov 

zmenu rozpočtu Mesta Prešov na rok 2012 - rozpočtové opatrenie č. 9 takto: 

Zvýšenie 70woltU prOmov 
292027 Iné - náhrady za užívanie pozemkov 100 000,00 € 
Zvýšenie rozpočtu výdavkov 
Kapitola strategického rozvoja - Sekcia strategického rozvoja 
370620719001 Na združené prostriedky na investície 100000,00 € 
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NÁVRH 
NA SCHVÁLENIE MAJETKoVÉHo PREVODU AKO PRÍPADU fUj Vydanie:HODNÉHO OSOBITNÍHO ZRETEĽA A NA SCRV ÁLENIE , 

\ 


ÚČASTI MESTA PREŠOV V ZDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom zasadnutí dňa 10.12.2012 prerokovalo majetkový 
prevod ako prípad hodný osobitného zreteľa pod bodom I I materiálu prerokovaného pod por. č. IO, 
ktorého predmetom bola zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov za nehnuteľnosti Vej 
vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo (stavba vodárenskej veže vrátane pozemkov 
pod ňou) pričom k nemu nebolo prijaté žiadne uznesenie. 

V zmysle ustanovenia článku IX., bodu 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .. 
9120l I, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, v prípade, ak 
MsZ prijme uznesenie, ktorým neschváli predložený návrh realizácie prevodu majetku mesta alebo' 
neprijme žiadne uznesenie, o tej istej veci možno začať konať najskôr po uplynutí 6 mesiacov, ak 
MSZ neurčí inak. 

ZO vzájomných rokovani medzi PSK a mestom Prešov vyvstala dohoda na spoločnom postupe' 
pri fmancovanf revitalizácie vodárenskej veže. Zastupiteľstvo PSK na svojom zasadnutí dňa 
11.12.2012 schválilo účasť PSK na združeni finančných prostriedkov na vyššie uvedený účel, 
pričom podmienkou je nadobudnutie vlastníckeho práva mesta Prešov k 'Vodárenskej veži 
a poskytautie finančného vkladu mesta vo výške 100 000 EUR v lehote do 31.12.2012. 

Vzhľadom na to, že tieto fmančné prostriedky mesto Prešov ziska z vyplatenia náhrady od. 
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo v prípade schválenia predmetného majetkového prevodu 
zámeny, navrhujeme MsZ schváliť prerokovanie tohto majetkového prevodu na svojom zasadnutí 
dňa 17.12.2012 tak, že navrhovaným uznesenim prelomí zásadu ustanovenú v článku IX., bod 5 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 912011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov. 

V zmysle vyššie uvedeného sa zároveň predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh 
uznesenia, ktorým sa schváli účasť mesta Prešov v združeni právnických osôb, ktoré bude založené 
Zmluvou o združen! podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenou medzi Mestom Prešov 
a Prešovským samosprávnym krajom za účelom rekonštrukcie a užívania nehnuteľného majetku 
stavby tzv. "vodárenskej veže" nachádzajúcej sa v k. Ú. Prešov a poskytautie finančných 
prostriedkov do tohto združenia zo strany mesta Prešov vo výške 100 000,- €. 

Podľa § II ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších 
predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu 
vyhradené schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach, ako aj 
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového Jandu. 

V súvislosti s navrhovaným poskytautím finančných prostriedkov do združenia právnických osôb 
a príjmom z náhrady od COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo z titulu navrhovanej zámeny je 
potrebné schváliť aj rozpočtové opatrenie v zneni uvedenom v návrhu uznesenia. 

Qdôvodnenie účasti mesta Prešo~eni právnických osôb: 
V súvislosti s prípravou projektov v rámci kandidatúry mesta Prešov na titul Európske 

hlavné mesto kultúry 2013, Mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj dňa 29.10.2012 podpísali 
Memorandum o spoločnom postupe, z ktorého okrem iného vyplýva spoločný záujem oboch 
s~ospráv o revitalizáciu technickej pamiatky tzv. "vodárenskej veže" v Prešove za účelom rozvoja 
cestovného ruchu. 
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NÁVRH 

NA SCRVÁLENIE MAJETKOVÉHO PREVODU AKO PRÍPADU
lj/ Vydanie:

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA A NA SCRV ÁLENIE 
ÚČASTI MESTA PREŠOV V ZDRUŽENi PRÁVNICKÝCH OSÔBMesto Prešov 

Mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj sa predbežne dohodli na založení združenia 
právnických osôb bez právnej subjektivity podl'a § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka za účelom 
rekonštrukcie a užívania nehnuteľného majetku· stavby tzv. "vodárenskej veže" nachádzajúcej sav 
k. ú. Prešova to aj za splnenia podmienok uvedených v návrhu uznesenia. 

Dôvodom spolupráce medzi Mestom Prešov a Prešovským samosprávnym krajom v tejto 
veci je skutočnosť, že "vodárenská veža" je nepochybne dominantou mesta Prešova v minulos~i 
okrem reštaurácie lákala predovšetkým svojou panoramatickou kaviarňou, ktorá hola v 70. a 80. 
rokoch minulého storočia vyhl'adávaným miestom obyvateľova návštevnikov Prešova. 

Úspešná realizácia tohto spoločného projektu zvýši atraktivitu mesta Prešov nielen pre jeho 
obyvateľov ale aj hľadiska rozvoja cestovného ruchu v meste. 
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NÁVRH Vydanie;
NASCHVÁLENffiNUUETKOVÉHOPREVODUAKOPRWADUCil 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA A NA SCHVÁLENm Strana 
Mesto Prešov ÚČASTIMESTA PREŠOV V ZDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB 1/2 

P. č.l 

AI Mesto Pre§ov zamieĎa nehnutel'nosti ako prípad hodný osobitného zreteľa, týkajúci sa pozemkov 
vo vlastníctve mesta Prešov, a to: 

- parc. Č. KNC 9204/72 o výmere 2696 m2
, zastavaná plocha, parc. č. KNC 9204/91 o výmere 289 m2

, 

zastavaná plocha a parc. č. KNC 9204/92 o výmere 2501 m2
, zastavaná plocha, ktoré sú 7..astavané 

stavbou súp. Č. 6631 - Obchodný dom vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné ~stvo, 
parc. č. KNC 9204/90 o výmere 160 m2

, zastavaná plocha, ktorá tvorí vjazd k stavbe súp. č. 6631, 
všetky v k. Ú. Prešov, LV č. 6492, lokalita Sídl.llIIA, Ul. Levočská, 

- parc. Č. KNC 1627215 o výmere 1157 ml, zastavaná plocha, ktorá je zastavaná stavbou súp. č. 6604 -
Nákupné stredisko vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, parc. č. KNC 1627216 
o výmere 55 ml, zastavaná plocha, parc. Č. KNC 16272/7 o výmere 835 m2

, zastavaná plocha a parc. 
č. KNC 16272/8 o výmere 252 m2

, zastavaná plocha, ktoré tvoria prístupové komunikácie a vstupy 
k stavbe súp. č. 6604, všetky v k. Ú. Prešov, LV č. 6492, lokalita Ul. Mirka Nešpora, 

- parc. č. KNC 8592/1 o výmere 593 m2
, zastavaná plocha, ktorá je zastavaná stavbou súp. č. 47:59 -

Nákupné stredisko vo vlastníctve COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, k. Ú. Prešov, LV č. 
6492, lokalita Ul. Marka Čulena, 

- parc. č. KNC 2600/16 o výmere 1431 m2
, zastavaná plocha, v podiele 1216/1981 (na ktorý prislúcha 

výmera 878,35 m2
), ktorá je zastavaná stavbou súp. Č. 7071 - Nákupné stredisko vo vlastnktve 

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, k. Ú. Solivar, LV Č. 2065, lokalita Ul. Švábska, 
celkom o výmere 9416,35 mZ, 

za 
nehnutel'nosti vo vlastníctve COOP Jednota PreJov, spotrebné družstvo, Konštantfnova 3, 

081 77 Prešov, IČO: 00169111, a to pozentky: 

- parc. č. KNC 4603/1 o výmere 395 m2

, zastavaná plocha, 

- parc. č. KNC 4603/2 o výmere 38 m2

, zastavaná plocha, 

2 - parc. č. KNC 4603/3 o výmere 55 m , zastavaná plocha, 

- parc. Č. KNC 4603/4 o výmere 46 m2
, zastavaná plocha, 

o celkovej výmere 534 ml, 
a stavbu $Úp. Č. 3346 - predajňa a reštaurácia Veža, nachádzajúcu sa na pozemkoch parc. č. KNC 
4603/1 a parc. č. KNC 4603/2, všetko v k. Ú. Prešov, LV Č. 51, lokalita Ul. Metodova. 

BI 	Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ č. 281/2012 zo dňa 31.10.2012 bol schválený zámer zámeny nehnuteľno$tí 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

CI 	Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uvedeného UZnesenia MsZ boli zo strany OMM zabezpečené všetky kroky vedúce 
k jeho naplneniu. Zámer zámeny nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta, na 
www.stránkemestaavregionálnejtlačivdňochl3.11.2012až28.11.2012. V zmysle VZN 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, 
predkladáme tento majetkový prevod priamo na schválenie MSZ bez opätovného prerokovania 
v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta a MsR. 

DI CIlU podľa schváleného a zverejneného zámeru: 
Bez fmančného vyrovnania s podmienkou uhradenia náhrady za užívanie pozemkov vo vlastníctve 
mesta Prešov za obdobie dvoch rokov spätne vo výške 100 000 €. 
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tJ NÁVRH Vydanie:
NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÉHO PREVODU AKO PRÍPADU 

HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA ANA SCHVÁLENIE Strana
ÚČASTI MESTA PREŠOV V ZDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSÔB Mesto Prešov 2/2 

El Stanovisko komisie MsZ v Pre§ove pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 24. 9. 2012: 

Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa, s podmienkou finančného vyrovnania zodpovedajúceho náhrade za užívanie pozemkov vo 

vlastníctve mesta Prešov za obdobie 3 rokov spätne v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov, a to vo výške 189673,11 €. 

F/Pnlohy: 
0111-5 Mapa z GIS 

0112-2 Stanovisko SSR zo dňa 20.4.2012 

0113 Stanovisko SSR zo dňa 9.7.2012 

0114-3 Statický posudok - Veža 

0115 List COOP Jednota, s. d. zo dňa 12.10.2012 

0116-2 Memorandum o spoločnom postupe 


F - MsÚ/SP-01l1211 
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PtiLOHA t, 01) e-1 
MESTO PREŠOV 

Sekcia strategického rozvoja 

- oddelenie projektového manažérstva-

Oddelenie mestského majetku 

JUD" Katarína Juricová 

vedúca oddelenia 

08001 Prešov 

Vas lis~ čislo i zo d:ia. Naše tislo: VybaúJje i linka PrI?SOv. 
Č. záz. R/S8098/2012/6·! Mgr. Ivana !!Iašová 20.04.2012 
Č. spisu Rj2281/2012-1 OS 1/3100135 

Vec: Vyžiadanie doplňujúcich stanovísk k zámene nehnuteľností - stanovisko odd. PM 

V súvislosti s Vašou požiadavkou Vám oznamujeme nasledujúce skutočnosti: 

- oddelenie PM na základe predložených materiálov nedisponuje dostatočnými informáciami 

a projektovou dokumentáciou kde by bolo jasnejšie uvedené, na čo chcete žiadať finančné 

prostriedky, aby bolo možné nájsť vhodný zdroj financovania, takže máme za to, že sa musia 

nájsť finančné prostriedky na celú rekonštrukciu 

- na základe súčasných harmonogramov jednotlivých operačných programov nie je možnosť, 

aby mesto Prešov mohlo žiadať finančné prostriedky na stavbu - "reštaurácia Veža" 

Stanovisko odd. PČ, CR a MIC k možnému zámeru vyulltia predmetnej stavby: 

"Odd. PČ, CR a MIC po prehliadke priestorov predmetnej stavby zo dňa 04.04.2012 n a vrh uje 
z a ť h o v a ť pôvodný predmet činnosti, t.j. reštauračné a kaviarenské služby vrátane doplnkovej 
činnosti, ktorou je možnosť vyhliadky Z veže. Vzhľadom k momentálnemu stavebno-technickému 
stavu objektu, jeho členitosti a momentálnej materiálno-technickej vybavenosti je pred začatím 
podnikaterskej činnosti nevyhnutné celú stavbu rekonštruovať a uviesť do prevádzkovania schopného 
stavu v zmysle platnej legislatívy. Nový predmet podnikania je potrebné prerokovať na Komisii MsZ 
pre PČ, CR a MIC, vrátane dotknutých orgánov." 

podľa stanoviska odd. PČ, CR a MIC ak by išlo o obnovu pôvodnej činnosti, vedeli by sa 

zabezpečiť čiastočne finančné zdroje samozrejme po Vyhlásení výziev, a to: 

ak by bol žiadateľom - mesto Prešov - je tu možnosť žiadať finančné prostriedky v rámci 

Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu alebo 

program ceZhraničnej spolupráce ENPI 

Mestsk9 ufad \' Prdové I HIaVf'lá 731 09001 Pre:§ov 1 I Tel.; ~421(S1)31001111 Fax: +421(51)77330051 E-mail: m&5Io.radrúca@presov.sl<: I www.prcsQv.sk 

http:www.prcsQv.sk
mailto:m&5Io.radr�ca@presov.sl


PRílOHA Č. 01J2-2
ak by bol objekt daný Co prenájmu resp. predaný - je tu možnosť žiadať finančné \ 

prostriedky v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, 

Prioritná os 3 - Cestovný ruch, Program cezhraničnej spolupráce EN PI a l vlastných 

nákladov prenajímatefa resp. kupujúceho 

S pozdravom 

v I 

jluAlrv 
Mgr. Ivana tliašov,; 


vedúca oddelenia PM 

Sekcie strategického rozvoja MsÚ 
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PR\LOHA e,. 01/) 

Sekcia strategid..ťJlO rozvoja 
(oddelenie investičnej výstavby) 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia MaE 
oddelenie mestského majetku 
Jarkova 24 
Prešov 

Vás lis! čislo} zo dňa: Nas€ čfslo: Vybavuje I linka Prešov 

9608/2012 R-703/2012 p.Fabul'a'1l!\'051 /31 00258 09.07.20 \: 
M/15205/20 IO e~rnall sJavomir.fabula@presov.sk 

Č.Z. 67042/2012 

VEC 
Reštaurácia Veža COOP Jednota, Bytový dom Slánska č,6 a asanácia bytových dom· 
v l(ll,alite Pod hrá<lkolll_~ ~'Vžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu - o d P ov e ď 

Na Vašu žiadosť tykajúcu sa vyčíslenia náJdadov na rekonštrukciu vyššie uvedený 

stavebných objektov Vám dávame nasledovné stanovisko: 

Výpočet nákladov na predmetné rekonŠtrukcie si vyžiada vypracovanie odbon 

technickej analýzy pre určenie technického stavu týchto objektov príslušnou odbornou firm 

Nakoľko nedisponujeme finančnými prostriedkami na tento predmet služby nie je možné V 

z našej strany poskytnúť Vami požadované údaje. 

Zároveň konštatujeme, že objekt reštaurácie Veža COOP Jednota nie je majetk 

mesta a byty na ulici Slanskej č.6 sú postavené na pozemku nie vo vlastníctve mesta. 

Čo sa týka asanácie bytov v lokalite Pod Hrádkom v súvislosti s výstavbou cÍIitor 

nie je možné odhadnúť časový horizont jej realizácie, nakoľko nemáme vydané stave 

povolenie z dôvodu neukončenia archeologického výskumu.~~ESTO I"REŠOV 
Mest~:k:~! 1:,' ':;8 

S úctou ki:t);:;:~:;,:OZ""~ 
Mgr. Katarína Kireta 

riaditeľka sekcie strategického rozvoja 

Priloha: Ix PD zameranie skutkového stavu bytov Slánska Č. 6 al4 

Mestský urad v Pndove I Htavná 73 108001 Pre!ov tj Tel.: 1'421(51)31001111 Fax: +421{S1)7733665 l E-mail: ITI6Slo.radnlca@presov.sklwww.presov 
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ING. KESLER ĽUDOVÍT, POPRADsKÁ 3, 080 01 PREŠOV 

, 	 'v 

AUTORIZOVANY STAVEBNY INZINIER 

Registračné číslo: 4880 * SP * I3 


STATICKÝ POSUDOK 


*************************************************************************** 

Stavba: 	 BUDOVA JEDNOTY - VEŽA, Metodova 19,080 Ol PREŠOV 

Investor: 	 COOP JEDNOTA PREŠOV, s. d., Konštantínova c. 3, 
08077 PREŠOV 

Objekt: 	 SO 01- VLASTNÝ OBJEKT 

Diel: STATIKA 
Časť: E - Dokumentácia a stavebné výkresy 
Stupeň: Stavebno-technický a statich'Ý posudok 
Č. zákazky: 5212 

Dátum: 	 september 2012 

*~**~**************************************h******************************* 
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1. ÚVOD - PREDMET POSUDKU 

Predmetom statického a stavebno-technického posudku je posúdenie mechanickej 
odolnost, stability a spoľahlivosti stavby v zmysle paragrafu 43 d, odstavec 1, plsmeno a, 
zákona Č. 50/1976 Zb v zneni neskorších predpisov. 

Statický posudok bol spracovaný na základe objednávky: JEDNOTA, spotrebné družstvo, 
KonštaTltlnova č. 3, 08001 PREŠOV 

Posudok hodnoti stavebno-technický stav nosných konštrukcií budovy jednoty, predajňa 
potravin a reštaurácia na Metodovej ulici s.č. 33461 budova známa pod menom Veža, 

2. PODKLADY PRE VYPRACOVANIE STATICKÉHO POSUDKU 

Podkladmi pre vypracovanie odborného a statického posudku boli: 

- mierna obhliadka spojená s miestnym šetrením za účasti zástupcov objednávatel'a 
- fotodokumentácia jestvujúceho objektu 
- znalecký posudok budovy stanovenia hodnoty 

- technické normy STN jednotlivých konštrukcií: 

- STN EN 1991-1-1 Zaťaženie konštrukcií 
- STN EN 1992-1-1 Navrhovanie betónových konštrukcii 
- STN 73 10 O l " Zakladanie stavieb a základová pôda pod plošnými základmi 
- STN EN 1996-1-1 Navrhovanie murovaných konštrukcií 
- STN EN 1993-1-1 Navrhovanie oceľových konštrukcií 

" "".':;; 

3. DISPOZIČNÉÁ'kONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE OBJEKTU 

Predmetná budova sa nachádza v meste Prešov na Metodovej ulíci v jej hornej 
Ivýchodnej! časti pred Moyzesovou ulicou. 

Budova sa nachádza v zastavanom územi mesta Prešov, v jeho centrálnej mestskej zóne. 
Jedná sa o samostatné stojací objekt, ktorý má dve nadzemné podlažia, je čiastočne 

podpivničený. Súčasťou objektu je aj vyhliadková veža, ktorá má šesť poschodí nad strechou 
budovy. 

Vlastná budova má v pôdoryse trojuholníkový tvar, ktorý je plošne zastavaný. V suteréne 
objektu je sklad, chodba schodisko a šachta výťahu. 

V prízemí objektu sú priestory predajne potravín a lahôdok s ich zázemím /skladové 
priestory a sociálne priestory/o V strede zo západnej strany je vstup do objektu, kde je 
umiestnené schodisko na poschodie a výťahová šachta do vyhliadkovej veže. 

Na poschodí na západnej straTle sú priestory reštaurácie so svojím zázemím a vstupným 
schodiskový priestorom do vyhliadkovej veže. 

Vyhliadková veža má šesť poschodí nad úrovňou strechy objektu. Vyhliadková veža je 
štvorcového pôdorysu s výťahovou šachtou v strede veže a schodiskovými ramenami po 
obvode výťahovej šachty. V uroni prvého a tretieho poschodia je po obvode konzola so 
zábradlím slúžiaca na obhliadku mesta . 

• V poslednom šiestom poschodí je uzavretý vyhliadkový priestor, oplaštený po obvode 
ocel'ovou presklenou stenou. 
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Nosný systém objektu je postavený v klasickej technológii tj. Objekt je murovaný 
v kombinácii s monolitickým skeletom. Predná trojuholníková časť objektu je celá postavená 
ako monolitický železobetónový atypický skelet, ktorý pokračuje do vyhliadkovej veže. Zadná 
skladová časť je murovaná z CDm tehál. Schodisko je monolitické železobetónové v tvare 
štvrťkruhu. Ostatné schodiska sú tiež z monolitického železobetónu, 

Nosný skelet vyhliadkovej veže je tvorený štyrmi nárožnými stÍpmi prepojenými 
v jednotlivých poschodiach vodorovnýnú prievlakmi. Všetky tieto nosné konštrukcie a steny 
výťahovej šachty sú z monolitické železobetónu. 

Obvodové schodisko veže má nosnú časť tvorenú z valcovaných oceľových profilov. 
Jednotlivé schodiskové stupne a podesty sú z oceľových pozinkovaných pororoštov. Tieto 
konštrukcie schodiska sú nové, zrekonštruované v poslednej dobe. 

4. STAVENO-TECHNICKÝ STAV OBJEKTU 

Pri obhliadke objektu bol zistený nasledovný stavebno-technicky stav objektu: 

1. 	 Nosné konštrukcie suterénu, prízemia a poschodia sú v dobrom stave. Na 
konštrukciách nie sú viditeľné žiadne statické poruchy alebo trhliny. 

2. 	 Vonkajšia omietka je dobrom stave, čiastočne je opadaná pokrytia vstupu vplyvom 
vody a mrazu. 

3. 	 Strecha nad budovou je v dobrom stave, strecha bola zrekonštruovaná v poslednej 
dobe. . 

4. 	 Nosné oceľové konštrukcie schodiska sú v dobrom stave, zrekonštruované v poslednej 
dobe. ~._ 

5. 	 Nosná monolitická železobetónová konštrukcia je v dobrom stavebno-technickom 
stave. Zvislé stipy a vodorovné prievlaky m~Jú miestami bodovo narušenú nárožnú 
časť betónu. Tieto poškodenia konštrukcie sú vypravené cementovou maltou, preto 
nedochádza ku korodovaniu nosnej výstuže. " 

5. ZHODNOTENIE STAVU OBJEKTU ro STATICKÉHO HLADISKA 

Zo statického hľadiska môžme budovu hodnotiť nasledovné: 

Nosná konštrukcia budovy, podzemná i nadzemná čast' je v dobrom stavebno
technickom stave. 

V dobrom stave sú nosné konštrukcie veže - stipy a prievlaky. Drobné narušenia 
rohov betónových prvkov nenarušia celkovú stabilitu veže. V budúcnosti bude 
potrebne, pri celkovej rekonštrukcií objektu tieto kazy opraviť. 

Budova v súčasnej dobe po statickej stránke je stabilná a nehrozí v budf1n," 
strata stability pri riadnej starostlivosti o budovu. :ť/ 

V Prešove, september 2012 Ing. KESLERĽUovít 
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COOP Jednota PREŠOV, spotrebné družstvo 
Konštantínova 3, 081 77 Prešov 

PR.lLOHA C:. 0115' 

Dátum: 12.10.2012 

Vaša značka: Mestský úrad v Prešove 

Naša značka: 
Sekcia majetková a ekonomická 

1/ 14 /2012 Oddelenie mestského majetku 
Vybavuje: Kušnir Hlavná 73 

Vec: 080 01 Prešov 

Zámena nehnutel'ností - zaslanie stanoviska 

COOP Jednota Prešov v súvislosti s riešením vzájomnej zámeny nehnutel'nosti, reštaurácie 
Veža Prešov a mestských pozemkov, ku návrhu Komisie pre disponovanie s majetkom mesta podáva 
nasledovné stanovisko. 

S podmienkou zaplatenia trojročného spätného nájomného vo výške 189673,11 € nesúhlasíme 
a to z dôvodov: 
• 	 podl'a § 107 Ol?čianskeho zákonníka anašej internej smernice môžeme spätne účtovať 

nájomné iba 2 roky dozadu. 
• 	 aj keď existuje všeobecný záväzný predpis mesta Prešov podl'a ktorého Je stanovená výška 

nájmu za jednotlivé lokality, Váš návrh nájmu za zastavané časti pozemkov je neprimerane 
vysoký a to aj preto, že nezastavané časti pozemkov'sú využivané aj obyvateľmi mesta Prešov 
na parkovanie. 

• 	 vzhl'adom na to, že ide o pozemky, ktoré sú vo väčšej časti zastavané, výška nájmu 
189 673,11 € je neprimerane vysoká._ 

,- Na základe vyššie uvedených dôvodov Vás žiadame o výnimku zo všeobecného záväzného 
predpisu mesta Prešova zniženie výšky nájmu pozemkov. 

Sme si vedomi, že reštaurácia VEŽA, ktorá ie,predmetom zámeny, sí vyžaduje vstupné 
náklady pred začatím jej prevádzkovania a preto náš návrh je pri podpise zámennej zmluvy zaplatiť 
mestu čiastku 100 000 €, 

S ~BSTO PR.BS2Vpozdravo stský úrad v Pre ova I 6 
ČISIO sp!su: IRegIsIr. matka: 

00110: 	 Znak a lehota 
v~8nia:1 5 -10- 2012 

Ing. Ján PlučiPrftolly: IVyl>ayu~ 
predseda predstavenstva 

---~-

Zapfsané v Obchodnom registri Dkresného s údu v Prešove, oddiel: Dr., vložka čisla 1901P 

8~nkové spqienie; IČO: 00169111 
VUB. a, s. 
Pf'e!ov 

e~mail; jednota-po@stonline.sk IČ DPH: SK2020517741 
TeL: + 421 51 77 23851.7460801 

člsla účtu: 116-57210200 Fax: + 421 51 7460899,7460898 
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Memorandum 

o spoločnom postupe 


medzi 

Mestom Prešov 
v zastúpení JUDr. Pavlom Hagyarim, 

primátorom mesta 

a 

Prešovským samosprávnym krajom 
v zastúpení MUDr. Petrom Chudíkom, 

predsedom Prešovského samosprávneho kraja 

Preambula 

Týmto memorandom deklarované aktívne partnerstvo samosprávy mesta Prešov 
(ďalej .mesto") a Prešovského samosprávneho kraja (ďalej "PSK") vychádza z bývalých 
zmluvných záväzkov a nadväzuje na doteraj~ju spoluprácu medzí mestom il PSK. 
Dokumentuje vôl'u zmluvnýchstr~n ďalej toto partnerstvo rozširovať. 

Pri dosahovaní tohto cieľa .dáva partnerstvo záruky, že jeho výsledok ocenia nielen 
obyvatelia mes.ta Pre!ov, ale aj všetci ti. ktorým záleží na rozvoíí a perspektívach 
Prešovského kraja . 
• 

~ _.~.~.~...•...- _ ... _ .._. 



PRílOHA Č. o~IG-2. 


Článok 1 


1. Mesto Prešov a spoločnosť COOP Jednota Slovensko na základe vzájomnej dohody 
plánujú prevod vlasmíckych práv. ktorých predmetom je dominanta mesta Prešov· 
objekt vodárenskej veže. Okrem re!taurácle l;ákala predovšetkým svojou 
panoramatickou kaviarnou, ktorá bola v 70. II 80. rokoch minulého storočia 

vyhľadávaným miestom obyvateľov a návštevníkov Prešova. V súvislosti s prípravou 
projektov v rámci kandidatúry na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 má Mesto 
Prešov a Prešovský samosprávny kraj spoločný záujem o revitalizáci u technickej 
Ilamiatky vodárenskej veže za účelom rozvoja cestovného ruchu. 

2. Mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj v záujme rozvQja v oblas[j cestovného 
ruchu deklarUjÚ vzájomnú spoluprácu pri vytvorení Krajského informačného centra 50 

sídlom v Pr~šove (ďalej len "Kle"). Kle bude naplňať podstatu vznikajúcej Krajskej 
organizácie cestovného ruchu, pričom podmienky vzniku a spósohu prevádzkovania Kle 
budú predmetom schvaľov'lnía II Mestskom zastupiteľstve )' Prešove a v Zastupitel'stve 
Prešovského samOsprávneho kraja. 

tl~nok2 

1. Spoločný postup a partnerská spolupráca Je postavená na principe vzájomnosti. 
2. Toto memorandum sa uZiltvára v dobrej viere a nadobúda platnosť odo dňa podpisu 
obidvomi zmluvnými stranami. 
3. Právne úkony vyvolané podpísaním tohto memoranda nadobuonú platnosť 

mQmentom ich schválenia príslušnými orgánmi mesta a samosprávneho kraja. 

V Prešove, dňa 29. októbi'a 2012 

/{Í~~ 
JUDr. Pavel Hagyari MUDr. Peter C/(:dík . 

primátor mesta Prešov predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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