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Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z pokračovania XXXVI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 14.5.2013 číslo: 37612013 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

berie na vedomie 

l. Informáciu o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na 
základe umesenia MsZ v Prešove č. 281/2012 bod Č. 21 zo dňa 30.10.2012, ktorým bol 
schválený zámer predaja nehnuteľností: 
- stavby súpisné číslo 304, stojacej na pozemku parc. Č. KNC 1026, 
- pozemkov - parc. Č. KNC 1026 o výmere 121 m2

, zastavaná plocha a nádvoria, 
- parc. Č. KNC 1025/2 o výmere 575 m2

, ostatné plochy, 
všetko na LV Č. 534, k. Ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord. 

zrušuje 

2. Uznesenie MsZ v Prešove č. 306/2012 zo dňa 10.12.2012 

v časti schvaľuje 


bod 2 

2Predaj pozemku parc. Č. KNC 110212 o výmere 73 m , zastavané plochy a nádvoria, 

vytvorený GP Č. 2540112012 vyhotoveným dňa 20.6.2012 ISPO, spol. s r. o., inžinierske 
stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, overeným dňa 27.6.2012 Správou katastra 
v Prešove, odčlenením od pozemku parc. Č. KNC 11 01, LV Č. 1192, k. Ú. Nižná 
Šebastová, lokalita Ul. Slanská, priamym predajom Ing. Ľubomírovi Blichárovi, Ľubotická 
3,08006 Prešov 
- za cenu 3020 € (41,31 €/m2

) s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného 
bremena uloženia inžinierskych sietí a práva vstupu na pozemok za účelom 
vykonávania ich údržby, kupujúcim ako povinným z vecného bremena v prospech 
vlastníkov inžinierskych sietí ako oprávnených z vecného bremena. 
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meni 

3. Uznesenie MsZ v Prešove č. 182/2012 zo dňa 28.3.2012 
v časti schvaľuje 
bod 7 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 14302/139 o výmere cca 100 m2 (do 2 m po 
obvode stavby stojacej na pozemku parc. č. 14302/300), zastavané plochy a nádvoria 
(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), k. ú. Prešov, vedený na L V č. 6492, 
lokalita Ul. Ďumbierska, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

Zámer predaja pozemkov parc. č. KNC 14302/352 o výmere 33 m2
, zastavané plochy 

a nádvoria a parc. č. KNC 14302/353 o výmere 23 m2
, zastavané plochy a nádvoria, ktoré 

boli vytvorené GP č. 128/2012 vyhotoveným Pavol Sedlák - GEOID, Geodetická 
kancelária, Smetanova 12, 080 05 Prešov, zo dňa 19.10.2012, odčlenením od pozemku 
parc. č. KNC 14302/139, zast. plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, vedeného na LV č. 6492, 
lokalita Ul. Ďumbierska, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

4. Uznesenie MsZ v Prešove č. 306/2012 zo dňa 10.12.2012 
v časti schvaľuje 
bod 8 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
cca 150 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 1192, k. ú. Nižná 
Šebastová, lokalita Ul. Včelárska, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3311/2 o výmere 116 m2
, zastavané plochy 


a nádvoria, vytvoreného GP Č. 1612013 vyhotoveným GEOKART Prešov, s. r. o., 

Konštantínova 3, 080 01 Prešov, zo dňa 7.2.2013, odčlenenim od pozemku parc. č. 


KNC 3311, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nižná Šebastová, LV č. 1192, lokalita 

Ul. Včelárska, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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sch val' uje 

5. Odkúpenie pozemku 	 parc. č. KNC 1396/18 o výmere 472 m2
, ostatné plochy, k. ú. 

Prešov, L V č. 7302, lokalita Ul. Murárska, od SR - Slovenského pozemkového fondu, 
Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11, IČO: 17335345 
- za cenu 18974,40 € (40,20 €/m 2

). 

6. Predaj pozemku parc. č. KNE 417 o výmere 63 m2
, zastavané plochy a nádvoria, L V 

č. 426, k. ú. Lipovce, Róbertovi Tkáčikovi, Arm. gen. Svobodu 40, 080 01 Prešov, 
v podiele ~ a Beáte Tkáčikovej, Sibírska 10, 080 01 Prešov, v podiele ~, ako 
spoluvlastníkom stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu 600 € (9,52 €/m 2

). 

7. 	 Predaj pozemkov parc. č. KNC 9206/13 o výmere 305 m2
, zast. plocha, ktoré boli 

vytvorené GP č. 36484172-03/2013 vyhotoveným Agill, s. r. o., Prešovská 149/1,09431 
Hanušovce nad Topľou, zo dňa 9.1.2013, overeným dňa 14.1.2013 Správou katastra 
Prešov, odčlenením od pozemku parc. č. KNC 9206/4, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Sídl. HIIB pri Kauflande, priamym predajom PaedDr. Anne Palšovej, Pod 
hradom 686, 082 12 Kapušany 
- za cenu 25723,70 € (84,34 €/m 2

) s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného 
bremena uloženia inžinierskych sietí a práva vstupu na pozemky za účelom 

vykonávania údržby v prospech vlastníkov inžinierskych sietí. 

m28. 	Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3328/1 o výmere cca 71,50 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), zast. plocha a nádvorie, k. ú. Nižná Šebastová, 
LV č. 1192, lokalita Ul. Limbová, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

9. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3328/1 o výmere cca 11,50 m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), zast. plocha a nádvorie, k. ú. Nižná Šebastová, . 
LV č. 1192, lokalita Ul. Limbová, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

10. 	Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 14792/14 o výmere 83 m2
, zastavané plochy 

a nádvoria, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Zimná, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

11. 	 Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 16065/25 o výmere 25 m2
, záhrada, bez 

založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 
3465/12 o výmere 25 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 7250, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Malkovská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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12. Zámer predaja pozemkov: 
- parc. Č. KNC 16065/27 o výmere 75 m2

, záhrada, bez založeného listu vlastníctva, 
ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 3465/14 o výmere 75 m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 7250, k. ú. Prešov, 
- parc. Č. KNC 16067/2 o výmere 10m2

, záhrada, bez založeného listu vlastníctva, 
ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 3465/15 o výmere 10 m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 7250, k. ú. Prešov, lokalita UL Malkovská, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

13. 	Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 16065/26 o výmere 49 m2
, záhrada, bez 

založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. Č. KNE 
3465/13 o výmere 49 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 7250, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Malkovská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

14. Zámer predaja pozemkov parc. Č. KNC 14792/12 o výmere 164 m2
, zastavané plochy 

anádvoria, parc. Č. KNC 14792/34 o výmere 49 m2
, ostatná plocha a parc. Č. KNC 

14792/35 o výmere 68 m'l, ostatná plocha, spolu o výmere 281 m2
, LV Č. 6492, k. ú. 

Prešov, lokalita UL Zimná, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou bezodplatného 
zriadenia vecného bremena strpenia inžinierskych sieti uložených na pozemkoch 
v prospech vlastníka inžinierskych sietí. 

15. 	Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu zabezpečenia verejnoprospešných činností - udržiavania nehnutel'nosti 
nájomcom na vlastné náklady, a to pozemku parc. č. KNC 7465, záhrada o výmere 
467 m2

, k. ú. Prešov, LV č. 6492, lokalita UL Jabloňová, na dobu neurčitú pre Máriu 
Čekanovú, bytom Jabloňová 16,080 Ol Prešov 
- za cenu 5 € ročne, s podmienkou možnosti výpovede zo strany prenajímatel'a bez 
udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 mesiac. 

16. 	Zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní nehnutel'ností 
v súvislosti s líniovou stavbou: ,,111/068 15 Prešov, Kuzmányho ulica, prestavba", 
a to nasledujúcich nehnuteľností zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Kuzmányho: 

- pozemku parc. č. KNC 5063/2 o výmere 54 m2
, zast. plocha, 


- pozemku parc. č. KNC 5063/3 o výmere 154 m2
, zast. plocha, 


- pozemku parc. č. KNC 5063/4 o výmere 414 m2
, zast. plocha, 


- pozemku parc. č. KNC 5063/5 o výmere l ml, zast. plocha, 

- pozemku parc. č. KNC 5063/6 o výmere 67 m2

, zast. plocha, 

- pozemku parc. Č. KNC 5063/18 o výmere 1382 m2

, zast. plocha, 

- stavby súpisné číslo 13704 na pozemku parc. č. KNC 5063/4, zast. plocha, 

- stavby súpisné číslo 13705 na pozemku parc. č. KNC 5063/3, zast. plocha, 

- stavby súpisné číslo 13706 na pozemku parc. Č. KNC 5063/2, zast. plocha, 
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- stavby súpisné číslo 13707 na pozemku parc. č. KNC 5063/5, zast. plocha, 

- stavby súpisné číslo 13708 na pozemku parc. č. KNC 5063/6, zast. plocha, 

- pozemku parc. č. KNC 5085/6 o výmere 35 m2

, zast. plocha, 

- pozemku parc. č. KNC 5085/7 o výmere 40 m2

, zast. plocha, 

- stavby súpisné číslo 13771 na pozemku parc. č. KNC 5085/4, zast. plocha, 

- stavby súpisné číslo 13771 na pozemku parc. č. KNC 5085/6, zast. plocha, 

- stavby súpisné číslo 13772 na pozemku parc. č. KNC 5085/5, zast. plocha, 

- stavby súpisné číslo 13772 na pozemku parc. č. KNC 5085/7, zast. plocha, 

- pozemku parc. č. KNC 9434/1 o výmere 9 m2

, ostat. plocha, 

- pozemku parc. č. KNC 5086/3 o výmere 802 m2 zast. plocha, 

- pozemku parc. č. KNE 3309/8 o výmere 41 m2

, záhrada, 

- pozemku parc. č. KNE 3309/108 o výmere 41m2

, záhrada, 

- pozemku parc. č. KNE 3309/208 o výmere 133 m2

, záhrada, 

- pozemku parc. č. KNE 3536/1 o výmere 55 m2

, ostat. plocha, 

- pozemku parc. č. KNE 3536/2 o výmere 308 m2

, ostat. plocha, 

- časť pozemku parc. Č. KNC 9707 o výmere cca 453 m zast. plocha, 

- čast' pozemku parc. č. KNC 9708/6 o výmere cca 2 m2

, zast. plocha, 

- časť pozemku parc. č. KNC 9708/3 o výmere cca 77 m2

, zast. plocha, 

- časť pozemku parc. č. KNC 9708/4 o výmere cca 86 m2

, zast. plocha; 

pozemky o celkovej výmere cca 4154m1 (presná výmera bude známa po vyhotovení OP), 

pre PreJovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 

- za cenu 1 € za všetky nehnutel'nosti. 


neschvaľuje 

17. 	Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNE 350l/1O o výmere cca 130 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní OP), ostatná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Masarykova, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

m218. 	Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204/6 o výmere cca 403 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní OP), ostat. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Matice slovenskej (za OD Kaufland) 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia 

19. Zmenu 
Uznesenia MsZ v Prešove č. 281/2012 zo dňa 31.10.2012 
v časti schvaľuje 
bod 28 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností v areáli tenisových kurtov na Ulici 
Nábrežnej 5, nasledovne: 
- pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatná plocha o výmere 2135 m2

, 

- stavba s. Č. 4420 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463, 
všetko v k. ú. Prešov, L V č. 6492 

F -	 MsÚ/SP-0l/27/1 
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- spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia 

a zároveň 

Uznesenia MsZ v Prešove č. 351/2013 zo dňa 18.3.2013 
v časti schvaľuje 
bod 9 
Zámer dlhodobého prenaJmu nehnuteľností vareáli tenisových kurtov na Ulici 
Československej armády 20A, na obdobie 10 rokov nasledovne: 
- pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2785 m2

, 

- pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2
, 

- stavba sociálno-prevádzkovej budovy s. č. 7532, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 
8369, 

všetko v k. ú. Prešov, LV č. 6492 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe 
tohto uznesenia 

na 

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností v areáloch tenisových kurtov nasledovne: 
11 na Ulici Nábrežnej 5 v Prešove: 


- pozemok parc. č. KN C 8464/12, ostatná plocha o výmere 2135 m2
, 


- stavba s. č. 4420 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463, 

2/ 	na Ulici Československej armády 20A v Prešove: 


- pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2785 m2
, 


- pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2
, 


- stavba s. č. 7532 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 

všetko vk. ú. Prešov, L V č. 6492, spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej 
podmienky sú stanovené v prílohe tohto uznesenia. 

~=-.~ 
JUDr. Pavel H A G Y A R I 

21 05. 2013 primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 

MUDr. Vasiľ Janko 

PhDr. Ivan Benko 

F - MsÚ/SP-O 1127/1 



Príloha k bodu ~ 18 

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,08001 Prešov 


vyhlasuje 

podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 


OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na predaj časti pozemku parc. č. KNC 9204/6 o výmere cca 403 m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovani GP)~ ostat. plocha~ k. ú. Prešov~ LV č. 6492~ lokalita Ul. 
Matice slovenskej (za OD Kaufland), 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY~ NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRVÁ: 
1. 	 predmetom návrhu zmluvy je pozemok identifikovaný vyššie (ďalej len 

nehnuteľnosť")·" 	 ~ 
2. 	 súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť~ pričom ponúkne kúpnu cenu 

minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom, teda minimálne XXXX~- €; 
3. 	 súťažiaci prijíma podmienku~ že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 

vklad do Katastra nehnuteľností, najneskôr však do jedného mesiaca od podpísania 
zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy; 

4. 	 súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
1. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že: 

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku 
minimálne vo výške xxxx € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej 
zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci~ ktorého ponuka bola 
prijatá podľa odseku 9, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 
kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijati jeho návrhu, 50 % zábezpeky 
prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy; 

-	 preukáže doklad o solventnosti výpis z bankového účtu~ resp. inú hodnovernú 
garanciu finančných prostriedkov vo výške nim ponúkanej kúpnej ceny za 
predmet kúpy; 

2. 	 technické informácie o nehnuteľnosti poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ 
v Prešove, Jarková 24~ tel.: 051/3100226; 

3. 	 návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou~ alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia majetková 
a ekonomická, Hlavná 73, 080 01 Prešov, s výrazným označením 

"MsÚ - OMM - Obchodná verejná sút'až - nehnutel'nost' č. xx - neotvárat'". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov~ právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, 



prie2Vigko, adrega, rodné číglo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o solventnosti, doklad o zloženi zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej 
navrhovateľom a pod.; 

4. 	 lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhláseni 
obchodnej verejnej súťaže, teda do xxxx 2013 do 15.30 hod; 

5. 	 vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych 
dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže 
bude oznámený účastm'kom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 
kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ 
vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

6. 	 návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7. 	 predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. 	 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
9. 	 prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 

zastupiteľstvom v Prešove; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy 
sa vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu. 
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Príloha k bodu č. 19 

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,08001 Prešov 


vyhlasuje 

podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 


OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

al na Ulici Nábrežnej 5 v Prešove: 
- pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatná plocha o výmere 2135 m2

, 

- stavba s. Č. 4420 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463, 
bi 	na Ulici Československej armády 20A v Prešove: 

- pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2785 m2
, 

- pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2
, 

- stavba s. Č. 7532 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
všetko v k. ú. Prešov, LV č. 6492, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 
1. 	 predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností na obdobie najviac 20 rokov v areáloch 

tenisových kurtov zapísaných na LV č. 6492, k. Ú. Prešov, nasledovne: 
al na Ulici Nábrežnej 5 v Prešove: 

- pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatná plocha o výmere 2135 m2
, 


- stavba s. Č. 4420 umiestnená na pozemku parc. Č. KNC 8463, 

bi 	na Ulici Československej armády 20A v Prešove: 


- pozemok parc. Č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2785 m2
, 


- pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2
, 


- stavba s. Č. 7532 umiestnená na pozemku parc. Č. KNC 8369; 

2. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že v predmetných areáloch sa bude vykonávať športová činnosť 

s dôrazom na tenis, pričom v areáli na Ulici Československej armády 20A v Prešove sa bude 
realizovať aj výučba detí a výchova tenisovej mládeže v spolupráci so Základnou školou 
Československej armády s tým, že tento účel a činnosť musia byť zachované počas celej doby 
nájmu; 

3. 	 súťažiaci uvedie ním navrhovanú ročnú výšku nájomného, ako aj celkovú výšku investícií do 
predmetu nájmu, vrátane vecného a časového rozpisu ich realizácie tak, aby minimálne 50 % 
ním navrhovaných finančných prostriedkov na investície bolo preinvestovaných v časovom 
rozsahu do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy; 

4. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že preinvestuje ním uvedené finančné prostriedky podľa vecného 
a časového rozpisu uvedeného vodseku 3 bez nároku na ich refundáciu zo strany 
vyhlasovateľa a bude riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 3, a to 
k 15.1. každého roka vopred na príslušný kalendárny rok, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť 
od nájomnej zmluvy; 

5. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že po ukončení rekonštrukcie každej zo stavieb tvoriacich 
predmet nájmu v zmysle odseku 3, zabezpečí vypracovanie energetického certifikátu podľa 
osobitného predpisu na vlastné náklady; 

6. 	 súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu zabezpečí na vlastné 
náklady, vrátane vykonávania všetkých jeho opráv; 

1 



OSTAM SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
1. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že: 

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku 
minimálne vo výške 3 000 € na účet č. 35 - 0000423572/0200, variabilný symbol 
"xxx13", inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení 
nájomnej zmluvy použije na úhradu nájomného; ak súťažiaci odmietne uzatvoriť 
nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupiteľstvom podľa odseku 9, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo 
dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 

-	 preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu, resp. inú hodnovernú 
garanciu finančných prostriedkov vo výške ním ponúkanej sumy investícií do 
predmetu nájmu; 
v prípade, ak má voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh bude 
zo súťaže vylúčený; 
osobitne predloží zámer ďalšieho užívania každého z predmetných areálov, ako aj 
zabezpečenia rozvoja a podpory mládežníckeho športu za týmto účelom, vrátane 
informácií o svojej členskej základni, dosiahnutých výsledkoch v domácich 
i medzinárodných súťažiach, počte a kvalifikácii trénerov apod.; 

2. 	 technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ 
v Prešove, Jarková 24, tel.: 051/3100217 alebo 051/3100212, resp. správca areálov 
spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 051/7732084; 

3. 	 návrhy na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme budú podané písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia 
majetková a ekonomická, Hlavná 73, 080 01 Prešov, s výrazným označením 

"MsÚ - OMM - Obchodná verejná sút'až - nehnutel'nost' č. xx - neotvárat'''. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné 
číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad o zložení 
zábezpeky, zámery užívania predmetných areálov podľa odseku l, návrh nájomnej zmluvy 
podpísanej navrhovateľom a pod.; 

4. 	 lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej 
verejnej súťaže, teda do xxxx 2013 do 15.30 hod; 

5. 	 vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po 
uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený 
účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia 
obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí 
v súťaži neuspeli; 

6. 	 návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7. 	 predložené návrhy možno meniť a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie 
návrhov; 

8. 	 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
9. 	 prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 

v Prešove; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou 
správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia 
mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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