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Návrh na zrušenie časti uznesenia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 288/2012 
z 21.11.2012 k informatívnej správe 

Vydanie: 
Mesto Prešov o finančnom a materiálnom zabezpečení 

ABC - Centra vol'ného času v roku 2012 s návrhom 
riešenia udržatel'nosti tohto účelového zariadenia 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XL. riadneho zasadnutia 
- -- - ----

Mestského zasadnutia v Prešove 

dňa: 25.06.2013 číslo: .. ./2013 

k návrhu na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupitel'stva 
v Prešove č. 288/2012 z 21.11.2012 k informatívnej správe o finančnom 
a materiálnom zabezpečení ABC - Centra vol'ného času v roku 2012 
s návrhom riešenia udržatel'nosti tohto účelového zariadenia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 288/2012 z 21.11.2012 k informatívnej 
správe o finančnom a materiálnom zabezpečeni ABC- Centra vol'ného času v roku 2012 
s návrhom udržatel'nosti tohto účelového zariadenia v časti "schva/'uje odňatie 
hnuteľného a nehnutel'ného majetku zo správy a/okovaného pracoviska (Ekopark) ABC -
Centra vol'ného času, Októbrová 30, Prešov a jeho prenechanie do nájmu obchodnej 
spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s., s účinnosťou od 01.01.2013". 

Strana 1/1 

F- MsÚ/SP-01/20/1 



Mesto 
Prešov 

dňa: 18.09.2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

UZNESENIE 

z 20. riadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 

školstva a telesnej kultúry 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

Strana 

111 

čislo: 35/2012 

po prerokovani lnformatlvnej správy o finančnom a materiálnom zabezpečeni ABC -
Centra varného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržaternosti tohto účelového 
zariadenia 

prljlma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

dňa: 18.09.2012 

berie na vedomie 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

~islo: 33/2012 

informatlvnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečeni ABC -Centra varného 
času v roku 2012 s návrhom riešenia udržaternosti tohto účelového zariadenia, 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

odľ:leniť hnuterný a nehnuterný majetok atakovaného pracoviska (Ekopark) ABC -
Centra varného času a následne ho previesť na niektorú právnickú osobu založenú 
mestom Prešov (prlspevkovú alebo rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom 
Prešov) k 01.01.2013, 
- eventuálne ponúknuť na prenájom so zachovanlm účelu využitia fonnou verejnej 
obchodnej súťaže. 

················~········ 
doc. PhDr. Stefánla Andraščlková, P ., 

predsednlčka komisie 

Dostanú: Overovatelia zápisnice: 
podra rozderovnlka 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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Mesto Prešov 

dňa: 3.10.2012 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

z 9. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
112 

číslo: 73/2012 

k informatívnej správc o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC - Centra vol'ného 

času v roku 2012 s návrhom riešenia udržatel'nosti tohto účelového zariadenia 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC - Centra voľného 

času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariad~nia s pripomienkou; 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 

l. zobrať na vedomie informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC- Centra 

voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia; 

2. schváliť 

Alternatíva 2.1: 

odňatie hnuteľného a nehnuteľného majetku alokovaného pracoviska (Ekopark) ABC- Centra 

voľného času, Októbrová 30, Prešov a prenechať ho s účinnosťou k !.1.2013 

a) spoločnosti Prešov REAL, s.r.o., 

alebo 

b) spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.; 

F- MsÚ/SP-O 1128/1 



9 Mestská rada v Prešove 
Strana 
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Mesto Prešov 

Alternatíva 2.2: 

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na ponúknutie majetku alokovaného pracoviska· 

(Ekopark) ABC- Centra voľného času, Októbrovä 30, Prešov do prenäjmu s podmienkou 

zachovania účelu využitia. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-O 1128/1 

-~ ~ ~-~ -------- ___ ::===--
--~-----

- 8. 1 O. 2017. 
JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Overovatelia: ~ 
Ing. Andrea Turčanová ~L 
PhDr. Mikuläš Komanický ~ c.--0 l 

doc. PhDr. Štefänia Andraš~"1/ 



~ 
Mesto Prešov 

dňa: 21.ll.2012 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

UZNESENIE 

z XXVII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Strana 
l /l 

číslo: 288/2012 

k informatívnej správe o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC - Centra vol'ného 
času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 
informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení Ekoparku ABC - Centra 
voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia; 

schval'uje 
odňatie hnuteľného a nehnuteľného majetku w správy alokovaného pracoviska (Ekopark) 
ABC- Centra voľného času, Októbrová 30, Prešov a jeho prenechanie do nájmu obchodnej 
spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., s účinnosťou od 1.!.2013. 

JUDr. Pavel H A G Y AR l 

3 .Q 11. 2012 primátor mesta 

Dostanú: 

podľa rozdeľovnika 
Overovatelia: ttl~ 
PaedDr. Miroslav Be _ o . w__ , 
Ing. Andrea Turčan. vá · 1)!,. .. 

PhDr. Ivan Benko ~ kťj} 

F- MsÚ/SP-01/27/1 



~ 
Mesto Prešov 

dňa: 19.03.2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

UZNESENIE 

z 28. riadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 

školstva a telesnej kultúry 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

Stnna 

ll l 

číslo: 11/2013 

k návrhu na zrušenie uznesenia č. 288/2012 z XXVII. riadneho zasadnutia MsZ 
vPrešove, ktoré sa konalo dňa 21.11.2012 klnformatlvnej správe ofinančnom 
a materiálnom zabezpečení ABC CVČ v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti 
tohto účelového zariadenia 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujima toto 

STANOVISKO 

dňa: 19.03.2013 číslo: 10/2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
školstva a telesnej kultúry 

odporúča 
Mestskému zastupiterstvu v Prešove 

uznesenie č.28872012z XXVII. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove, ktoré sa konalo 
dňa 21.11.2012 k lnformatlvnej správe o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC 
CVČ v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia 
zrušiť. 

Mgr. Peter Haas 
sekretár komisi 

Dostanú: 
podľa rozderovnfka 

F- MsÚ/SP-O 1/29/1 

doc. PhDr. $tefánia Andraäčfková, PhD .. MPH 
predsednička komisie 

Overovatelia zápisnice: , 

Mgr. Peter Kvaäi\ák .... ~~s 
Mgr. Marek Gernát... ..... .... .. . ......... . 



1;:;1 
Mesto Prešov 

dňa: l 0.6.2013 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
III 

číslo: 3112013 

k návrhu na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 288/2012 
z 21.11.2012 k informatívnej správe o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC- Centra 
voľného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového zariadenia 

Mestská rada v Prešove 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 
umesenie Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 288/2012 z 21.11.2012 k informatívnej správe 
o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC - Centra voľného času v roku 2012 s návrhom 
udržateľnosti tohto účelového zariadenia v časti "schvaľuje odňatie hnuteľného a nehnuteľného 
majetku zo správy alokovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centra voľného času, Októbrová 30, 
Prešov a jeho prenechanie do nájmu obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., 
s účinnosťou od 01.01.2013" zrušiť. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-0112811 

1 4. 06. 2013 

Overovatelia: 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Ing. Ľudovít Malaga"S~~~rr_-
Ing. Richard Drutaro ( 

PhDr. Milan Laca ~ ~ 



š 
Návrh na zrušenie časti uznesenia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 288/2012 
z 21.11.2012 k informatívnej správe 

Vydanie: 
Mesto Prešov o finančnom a materiálnom zabezpečení 

ABC- Centra vol'ného času v roku 2012 s návrhom 
riešenia udržatel'nosti tohto účelového zariadenia 

Dôvodová správa 

Predkladáme Vám návrh na zrušenie časti uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Prešove č. 288/2012 k informatívnej správe o finančnom a materiálnom zabezpečení 
ABC -Centra vol'ného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržateľnosti tohto účelového 
zariadenia z XXVII. riadneho zasadnutia Mestského zastupitel'stva v Prešove, zo dňa 
21.11.2012. 

Pôvodný materiál bol prerokovaný na 20. riadnom zasadnutí komisie Mestského 
zastupitel'stva v Prešove školstva a telesnej kultúry dňa 18.09.2012, kde bolo prijaté 
stanovisko č. 33/2012 v takomto znení: 
- komisia MsZ v Prešove školstva a telesnej kultúry odporúča MsZ v Prešove odčleniť 
hnutel'ný a nehnutel'ný majetok a/okovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centra voľného 
času a následne ho previesť na niektorú právnickú osobu založenú mestom Prešov 
(príspevkovú alebo rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom Prešov) k 01.01.2013, 
- eventuálne ponúknuť na prenájom so zachovaním účelu využitia formou verejnej 
obchodnej súťaže. 

Následne bol vyššie uvedený materiál dňa 3.10.2012 prerokovaný na 9. riadnom 
rokovaní Mestskej rady v Prešove, ktorá k danej veci prijala uznesenie č. 73/2012 
s odporúčaním Mestskému zastupitel'stvu v Prešove: 

1. zobrať na vedomie informatívnu správu o finančnom a materiálnom zabezpečení 
ABC - Centra vol'ného času v roku 2012 s návrhom riešenia udržatel'nosti tohto 
účelového zariadenia; 

2. schváliť 

alternatíva 2. 1: 

odňatie hnutel'ného a nehnutel'ného majetku a/okovaného pracoviska (Ekopark) 
ABC - Centra valného času, Októbrová 30, Prešov a prenechať ho s účinnosťou 
k 1.1.2013 
a) spoločnosti Prešov REAL, s.r.o., 
alebo 
b) spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s.; 
alternatíva 2.2: 

vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na ponúknutie majetku a/okovaného 
pracoviska (Ekopark) ABC - Centra vol'ného času, Októbrová 30, Prešov do 
nájmu s podmienkou zachovania účelu využitia. 
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š 
Návrh na zrušenie časti uznesenia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 288/2012 
z 21.11.2012 k informatívnej správe 

Vydanie: 
Mesto Prešov o finančnom a materiálnom zabezpečení 

ABC - Centra vol'ného času v roku 2012 s návrhom 
riešenia udržatel'nosti tohto účelového zariadenia 

Po doložení stanoviska Technických služieb mesta Prešov. a.s., č. 1434/2012 zo dňa 
23.10.2012 k financovaniu prevádzky alokovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centra 
vol'ného času, Októbrová 30, Prešov (príloha 1), bol materiál dňa 21.11.2012 predložený 
na prerokovanie Mestskému zastupitel'stvu v Prešove, ktoré prijalo uznesenie č. 288/2012, 
kde v časti - "schval'uje odňatie hnutel'ného a nehnutel'ného majetku zo správy 
a/okovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centra vol'ného času, Októbrová 30, Prešov 
a jeho prenechanie do nájmu obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s., 
s účinnosťou od 1.1.2013. 

V procese samotnej realizácie vecne príslušných krokov oddelením mestského 
majetku sekcie majetkovej a ekonomickej Msú v Prešove v súvislosti s vyššie prijatým 
uznesením č. 288/2012 z XXVII. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove, oddelenie školstva 
dňa 11.02.2013 obdŕžalo z oddelenia mestského majetku Interné oznámenie 
č. z. 12266/2013 (príloha 2), v ktorom upozornilo na rozpor s príslušnými zákonnými 
predpismi vo veci prenechania majetku Ekoparku do nájmu Technických služieb mesta 
Prešov, a.s., tak ako to schválilo MsZ v Prešove dňa 21.11.2012 v uznesení č. 288/2012. 
Z toho dôvodu oddelenie školstva sekcie strategického rozvoja Msú v Prešove pripravilo 
materiál na 28. riadne zasadnutie komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove školstva 
a telesnej kultúry k návrhu na zrušenie uznesenia č. 288/2012 z XXVII. riadneho 
zasadnutia MsZ v Prešove, ktoré sa konalo dňa 21.11.2012 k informatívnej správe 
o finančnom a materiálnom zabezpečení ABC CVČ v roku 2012 s návrhom riešenia 
udržatel'nosti tohto účelového zariadenia. Predmetná komisia na svojom rokovaní dňa 
19.03.2013 prijala stanovisko č. 10/2013, v ktorom odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Prešove vyššie uvedené uznesenie Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 288/2012 zo 
dňa 21.11.2013 v predmetnej veci zrušiť. 
Na základe vznesených požiadaviek z 3. riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove 
dňa 15.04.2013, bol na 4. riadne rokovanie Mestskej rady v Prešove dňa 10.06.2013 
predmetný materiál doplnený o stanovisko č.z. 91497/2013 zo dňa 26.04.2013 oddelenia 
mestského majetku sekcie majetkovej a ekonomickej Msú v Prešove - bližšie uvedenie 
legislatívneho rozporu uznesenia č. 288/2012 z XXVII. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove zo dňa 21.11.2012 (príloha 3). Rovnako boli k materiálu 
doložené finančné stanoviská prevádzkovania alokovaného pracoviska (Ekopark) ABC -
Centra vol'ného času. 
Príloha 4 - Finančná správa vedenia ABC- Centra voľného času, 
Príloha 5 - Finančné stanovisko obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, 
a.s .. 
V uznesení č. 31/2013 Mestská rada v Prešove na svojom 4. riadnom rokovaní dňa 
10.06.2013 odporúča Mestskému zastupitel'stvu v Prešove, uznesenie Mestského 
zastupitel'stva v Prešove č. 288/2012 z 21.11.2012 k informatívnej správe o finančnom 
a materiálnom zabezpečení ABC - Centra vol'ného času v roku 2012 s návrhom 
udržateľnosti tohto účelového zariadenia v časti "schvaľuje odňatie hnutel'ného a 
nehnutel'ného majetku zo správy a/okovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centra 
vol'ného času, Októbrová 30, Prešov a jeho prenechanie do nájmu obchodnej spoločnosti 
Technické služby mesta Prešov, a. s., s účinnosťou od 01.01.2013" zrušiť. 
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9 
Návrh na zrušenie časti uznesenia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 288/2012 
z 21.11.2012 k informatívnej správe 

Vydanie: 
Mesto Prešov o finančnom a materiálnom zabezpečení 

ABC - Centra vol'ného času v roku 2012 s návrhom 
riešenia udržatel'nosti tohto účelového zariadenia 

Ďalším postupom v riešení predmetnej veci, budú prebiehať rokovania na úrovni 
štatutárneho zástupcu obchodnej spoločnosti Technických služieb mesta 
Prešov, a.s., so sekciou majetkovou a ekonomickou, oddelenia mestského majetku 
Mestského úradu v Prešove. Po týchto rokovaniach bude Mestskému zastupiteľstvu 
v Prešove predložený na schválenie nový materiál vo veci odčlenenia hnutel'ného 
a nehnutel'ného majetku alokovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centra vol'ného 
času, ako prípadu hodného osobitného zretel'a. 
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Technické služby mesta Prešov, a. s. ul. Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 

Váš list číslo /zo dňa 

Vec 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom rcgistrí Okresného súdu Prešov. oddiel :Sa. Vložka čislo: 152/P 

Naše číslo 

1434/2012 

Vybavuje 

Ing. Smutný 

Mesto Prešov 
riaditeľka Sekcie strategického rozvoja 
Mgr. Katarína Kireta 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Kontakt 

05! /771 l 708 
ekonom@tsmp.sk 

Prešov 

23.10.20!2 

ABC- Centrum voľného času -uznesenie z 9. riadneho rokovania Mestskej rady 
v Prešove- stanovisko 

Dňa 22.10.2012 sme dostali na vedomie uznesenie Mestskej rady vo veci odňatia 
hnuteľného a nehnuteľného majetku alokovaného pracoviska ( Ekopark) ABC - Centra 
voľného času, Októbrová 30, Prešov a jeho prenechania s účinnosťou k 1.1.2013 spoločnosti 
Technické služby mesta Prešov a.s. 

Je na škodu veci. že sme sa o uznesení Mestskej rady, ktorá sa konala 3.10.2012 
dozvedeli až 22.10.2012. Záležitosti takého závažného charakteru, akým je rozsírenie 
predmetu činnosti spojené s financovaním z vlastných prostriedkov spoločnosti musia byť 
zásadne prerokované Predstavenstvom spoločnosti, ktoré jediné je kompetentné takéto 
rozhodnutia prijímať. Zasadanie Predstavenstva sa uskutočnilo 19.10.2012. 

K samotnej problematike prevzatia ABC- Centra voľného času však konštatujeme, že 
charakterom, náplňou práce a aj poslaním sa toto stredisko, ako to už zo samotného názvu 
vyplýva, vymyká z rámca zmyslu a účelu založenia spoločnosti Technické služby mesta 
Prešov a.s. Priestor však vidíme v technickom zabezpečení prevádzky Ekoparku a to v celom 
rozsahu prác vykonávaných našou spoločnosťou. Jednalo by sa nielen o komplexnú technickú 
údržbu areálu, ale aj o úpravu zelene a nakladanie s odpadmi. 

Na zabezpečenie týchto činností nawhujeme použiť zaužívaný spôsob Jinancovania 
verejnoprospešných aktivít spoločnosti z mestského rozpočtu l~1nnou Zmluvy o dielo a jej 
dodatkov. V tomto prípade by bolo potrebné zmenu zahrnúť a+ clo Mandá_tnej zmluvy, k tor á 
takúto aktivitu TSmP, a.s. nepredpokladá. ~~~NICKE SLUlBY 
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1$1 INTERNÉ OZNÁMENIE 
Mesto Prešov 

Od: Oddelenie mestského majetku Pre: Oddelenie školstva 

Vec: Ekopark- odňatie hnuteľného a nehnutel'ného majetku 
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Dátum: 
11.2.2013 

Listom č. R/5554-3/2012 ste nás vyzvali k realizácii vecne príslušných krokov v súvislosti s prijatým 
uznesením č. 288/2012 z XXVII. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove. 

Nakoľko schválené uznesenie je v rozpore s príslušnými predpismi (zákon o majetku obcí a VZN 9/2011 ), a teda 
v takejto podobe nevykonaterné, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť jeho zrušenie, resp. Wlenu, z dôvodu, 
že prenechanie majetku do nájmu Technických služieb mesta Prešov, a. s. musi prejsť: 
procesom obchodnej verejnej súťaže,pokiar pôjde o klasický komerčný prenájom, 
procesom schválenia nájmu ako prípadu hodného osob'rtného zretera,pokiar pôjde o nájom dohodnutý za iných 
podmienok. 

Až. keď bude dohodnutý prenájom areálu Ekopark s Technickými službami mesta Prešov, a. s., bude možné 
zrealizovať jeho vyňatie zo správy ABC CVČ. 

Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho zai11·1Janc~ _ . ·~~ eadného 
útvaru: JUDr. Katarlna Jurlcová, vedúca oddelenia mestského majetku~ SEKCIA ll;Je"er"'r.soKv·yAu:Kad. . 
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Mesto Prešov 

Od: Oddelenie mestského majetku Pre: Oddelenie školstva 
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Dátum: 
26.4.2013 

Na základe požiadavky členov Mestskej rady v Prešove, ktorá bola vznesená na jej zasadnuti dňa 15. 4. 
2013 k bodu programu č. 4 vo veci návrhu na zrušenie uznesenia č. 288/2012 z XXVII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupHerstva v Prešove zo dňa 21. 11. 2012 o bližšie uvedenie legislativneho rozporu takto 
prijatého uznesenia, uvádzame nasledovné: 
Mesto Prešov hospodári so svojim majetkom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a schválených 
Zásad o hospodáreni a nakladaní s majetkom mesta Prešov určených Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Prešov č. 912011 (dalej VZN 9/2011 ). 

V bode 9, § 9a zákona 13811991 Zb. je ustanovené ako nakladať s majetkom, pokiar ho mesto prenecháva do 
nájmu tretím osobám. Tento proces je rozpracovaný vo VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov. 

tlánok Xl VZN 9/2011 stanovuje Postup prenechávania majetku mesta do nájmu právnickým alebo fyzickým 
osobám. Podra bodu 2 uvedeného článku je možné majetok mesta prenechať do dočasného užívania fyzickým 
alebo právnickým osobám formou: 
a) obchodnej verejnej súťaže, 
b) dobrovornou dražbou, 
c) priamym prenájmom 

Bod 3 tohto článku určuje postup pri jednotlivých formách prenájmu, ktorý je zhodný s postupom pri predaji 
majetku, a dalej stanovuje výšku nájomného, ktorá má byť zhodná alebo vyššia ako aktuálne trhové nájomné. 
Aj v prípade obchodnej verejnej súťaže na prenájom, aj v prípade priameho prenájmu je postup schvarovania 
vždy dvojkolový, t.j. najprv je potrebné schváliť zámer prenájmu, tento sa zverejní a následne je predmetom 
schvarovania v Mestskom zastupiterstve v Prešove ešte tzv. ,ostrý prevod". 
Uvedený postup sa nepoužije iba v prlpadoch: 
a) hnuternej veci vo vlastníctve mesta, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3.500 EUR, 
b) nájmu majetku mesta, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, 
c) dôvodov hodných osobitného zretera, o ktorých MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

Uznesenie č. 288/2012 z XXVII. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove zo dňa 21. 11. 2012 znie: 
,Mestské zastupiterstvo v Prešove schvaruje odňatie hnuterného a nehnuterného majetku zo správy 
atakovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centra varného času, Októbrová 30, Prešov a jeho prenechanie do 
nájmu obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s. s účinnosťou od 1. 1. 2013'. 

Z uvedeného vyplýva, že v tomto uzneseni síce mestské zastupiteľstvo prejavilo vôľu, ako ďalej naložil' 
s areálom Ekoparku, avšak nebol dodržaný postup v zmysle citovaných .ustanoveni zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obci. 
Na prenájom Ekoparku by totiž vzhľadom na hodnotu týchto nehnuteľnosti vyššiu ako 40.000 EUR 
prichádzala do úvahy forma obchodnej verejnej súťaže alebo prlpadu hodného osobitného zreteľa, 
pričom ale v oboch pripadoch sa vyžaduje schválenie zámeru a spôsobu prenájmu, zverejnenie takto 
schváleného zámeru a následné schválenie tzv. "ostrého prevodu" v Mestskom zastupiteľstve. 

Vzhradom na to, že z procesu komunikácie s TsmP, a. s., ako aj z následne podanej žiadosti vyplynulo, že 
spoločnosť nesúhlas[ s komerčným nájomným, jediným riešen im je schválenie tohto prenájmu s navrhovanými 
POdmienkami ako orloadu hodného osobHného zretera zákonným postupom dvojkolového schvarovania 



majetkového prevodu prostredníctvom Komisie pre disponovanie s majetkom mesta, MsR a MsZ. 
Tento proces už síce na základe vôle MsZ vyjadrenej predmetným uznesen im ako aj na základe žiadosti 
žiadatela zatatý bol, avšak termín daný v uznesení (1. 1. 2013) vykonaný nebol. Samotné uznesenie je 
vzhľadom na v~etky vyi!iie uvedené skutočnosti nevykonateľná. 

Kedže od 1. 1. 2013 nebol dohodnutý nový správca, resp. nájomca Ekoparku, nemohla byt' splnená ani prvá 
časť Uznesenia 28812012- odňatie hnutelného a nehnutelného majetku zo správy ABC CVG. 

Záver: 
Z vyššie popisaných dôvodov Uznesenie 288/2012 je v rozpore: 
s bodom 9, § 9a zákona 138/1991 Zb. o majetku obci, 
s článkom Xl VZN 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov. 

Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho zá ~e!f anca odoslelajúceho organizačného 
útvaru: JUDr. Katarína Juncovi, vedúca oddelenia mestského majetku UJ], 

F- MsÚ/SP-01/8/1 
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ABC centrum vol'nébo č11su, Októbrová 30, Pre§ov 080 Ol, tel.: 05117712291 

Vec: 

Mestský úrad 
Sekcia strategického rozvoja 
Oddelenie školstva 
Mgr. František Bíroš 
Jarková26 
080 O l Prešov 

Finančné nákl11dy DII prevádzku elokovanébo pracoviska Ekopark pri ABC CVČ 
Prešov 

Súčasťou ABC CVČ je od 1.7.2008 elokované pracovisko Ekopark na ul. Botanickej č. ll, 
Prešov.V Ekoparku zabezpečujú prevádzku :l pedagogický zamestnanec 

4 TIIP , z toho 2 chovatelia a 2 záhradníčky 

Predpokladané náklady na činnosť Ekoparku v roku 2013: 

610mzdy 
620odvody 
Spolu 

630 prevádzka 

Spolu 

Mzdy+odvody 
Prevádzka 
Spolu 

28.450 Eur 
10.015 Eur 
38.465 Eur 

el. energia 12.000 Eur 
Telefón 276 Eur 
Voda 300Eur 
Strava zamest. l. 600 Eur 
Krmivo 1.200 Eur 
Pracovné odevy 200 Eur 
Veterinár 300 Eur 
Čistiace prost. 200 Eur 
PaM 240Eur 
Bojler +batéria 200 Eur 
Strihanie oviec 40 Eur 
Vývoz odpadu 2.500 Eur l hnoj, lístie/ 

38.465€ 
19.056€ 

19.056 Eur 

57.521€ cca 57. SSOEur 



Predpokladané roi!né náklady na i!innosť a prevádzku Ekoparku v roku 2013 sú 
57.SOOEur. 

Kalkulácia za vývoz odpadu /hnoj, lístie/ sú za nahromadené množstvo k máju 2013. Cena 
vývozu za rok 2014 by mala byť nižšia, ak sa bude odpad vyvážať každý druhý mesiac. 
Kalkuláciu cien predložia Technické služby mesta Prešov, a.s. 

Na základe zdokumentovania technického stavu areálu Ekoparku je potrebná: 
výmena okien na budove /1 O ks/ 
kanalizácia+ WC pre verejnosť /ccalOO.OOO€/ 
výmena vodovodného potrubia v budove Ekoparku 
osvetlenie 
oprava oplotenia celého areálu 
spevnenie ohrád na výbehu pre ovce, kozy, ponľky 
oprava lavičiek 
vývoz žumpy 

~~;zL/ 
Mgr. Elena Šimčíková 

riaditel'ka CVČ 

Prdov, 23.4.2013 
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Technické služby mesta Prešov, a. s. ul. Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 

Spoločnosť zaplsané. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel :Sa. Vložka čfslo : 2S21P 

ABC-Centrum vol'nébo &su 

Vá! list číslo /zo dňa Naše člslo Vybavuje 

Štefanik Stanislav 

Vec: Náklady na zabezoečenie orác v roku 2013 

Ekocentrum Holé ho.-a, 
Pod Kalváriou 35 
PreJov 
08008 

Kontakt 

stefanik@tsmp.sk 

Prešov 

IO. mája 
2013 

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame náklady na zabezpečenie prác podľa Vašej 
požiadavky: 

Jednorézový odvoz hnoja 
použité vozidla TA TRA UDS a TA TRA 815 odvoz 7 x v hodnote 2494€ 

Odvoz hnoja do konca roka 2013 predpoklad 1 x za 2 mesiace t.j. 4 vývozy 
použité vozidla TA TRA UDS a A VIA v hodnote 497 € 

Orezanie stromov v hodnote 

Kontrola detských zariadení 

Odpratávanie snehu 

Oprava 6 ks lavičiek 

Náklady v roku 2013 Celkom 

S pozdravom a úctou 

Tel.. 051177 117 08 

Fox: 051174 947 52 

IČO: 31718914 

1ČDPH: SK 2020520656 

162€ 

272€ 

178 € 

388€ 

3 991 € 

Ing. ~- ovský 
výko ý riaditeľ TSmP ,a. . 

E-mail: assist@tsrnp.sk 

Web: www.tsmp.sk 

VUB banka: 327 57210200 

Dexia banka: 8801674001/5600 


