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Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z pokralovania XLII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prelove 

dňa: 23.9.2013 	 lislo: 44012013 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

berie na vedomie 

1. Informáciu o 	neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na 
základe uznesenia MsZ v Prešove č. 376/2013 bod č. 14 zo dňa 14.5.2013, ktorým bol 
schválený zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov parc. č. KNC 14792/12 
o výmere 164 m2

, zastavané plochy a nádvoria, parc. Č. KNC 14792/34 o výmere 
49 m2

, ostatná plocha a parc. Č. KNC 14792/35 o výmere 68 m2
, ostatná plocha, 

spolu o výmere 281 m2
, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Zimná. 

2. Informáciu o neúspešnom výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na 
základe uznesenia MsZ v Prešove Č. 306/2012 bod Č. 6 zo dňa 10.12.2012, ktorým 
bol schválený zámer predaja stavby - bytového domu, s. Č. 2486 na pozemku parc. Č. 

2KNC 1127 o výmere 187 m , zast. plochy a nádvoria, LV Č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, 

lokalita Ul. Slanská, 

a ukladá 

primátorovi mesta Prešov zopakovať obchodnú verejnú súťaž - bez podmienky kúpnej 

ceny minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom. 


zrušuje 

3. Uznesenie MsZ v Prešove l. 32512013 zo dňa 30.1.2013 
v časti schvaľuje 
bod 4 
Zámenu nehnuteľnosti ako pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vzájomného 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
pozemkov parc. Č. KNC 658 o výmere 103 m2

, záhrady a parc. Č. KNC 660, zast. plochy 
anádvoria, z ktorej sa GP Č. 25404/2012 vyhotoveným dňa 8.10.2012 ISPO spoL s r. o., 
Slovenská 86, 080 01 Prešov, odčlení časť o výmere 31 m2 a pričlení k parc. Č. KNC 655, 
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zast. plochy a nádvoria, k. ú. Nižná Šebastová, LV č. 1192, lokalita Gaštanová ul., vo 
vlastníctve mesta Prešov, 
za 
pozemok parc. č. KNC 657 o výmere 134 m2

, zastavané plochy a nádvoria, k. Ú. Nižná 
Sebastová, L V č. 202, lokalita Slanská ul., vo vlastníctve: 
1. Anny Tuhrlnskej, Gaštanová 3, 080 06 Prešov, v podiele 112, 
2. Kataríny Kendrovej, Gaštanová 3, 080 06 Prešov, v podiele 1/2. 

4. Uznesenie MsZ v Prešove č. 30512012 zo dňa 10.12.2012 
v časti schvaľuje 
bod 4 
Predaj stavby nachádzajúcej sa na Ul. Justičnej 14, s. č. 7174, umiestnenej na pozemkoch 
parc. č. KNC 14445/5 a 14445/6 a pozemkov zastavaných stavbou parc. č. KNC 
14445/5 o výmere 29 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KNC 14445/6 
o výmere 241 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaných na LV č. 6492, k. Ú. Prešov, 

na základe obchodnej verejnej súťaže spoločnosti ALTHAN, s. r. o., Chemlonská l, 

066 01 Humenné, IČO: 44352492 

- za cenu 161 000 €. 


meni 

5. Uznesenie MsZ v Prešove č. 35112013 zo dňa 18.3.2013 
v časti schvaľuje 
bod 8 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy o výmere cca 866 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 1192, k. Ú. Nižná Šebastová, 
lokalita Ul. Na Tablách, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 1512/26, ostatné plochy o výmere 1343 m2
, 


vytvoreného GP č. 8712013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantfnova 

3,080 01 Prešov, zo dňa 25.4.2013,odčlenenfm z pozemku parc. č. KNC 1512/6, 

ostatné plochy, LV č. 1192, k. Ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Na Tablách, spôsobom 

priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku. 


6. Uznesenie MsZ v Prešove č. 28112012 zo dňa 31.10.2012 
včasti mení 
bod 6 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 260/2005 zo dňa 31.1.2005 
v časti 
zaväzuje 
mesto Prešov v časovom horizonte troch rokov preinvestovať v areáli FC TATRAN na 
prenajatých pozemkoch čiastku 4.803.000,- Sk (159.430,- €) 

F - MsÚ/SP-01/27/1 
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na 
schvaľuje 
poskytnutie dotácie na vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry z rozpočtu mesta 
Prešov na rok 2013 vo výške 40700 € pre spoločnosť 1. FC TATRAN, a. s., Čapajevova 
47,08001 Prešov, IČO: 36503975, na účel rozvoja a podpory futbalovej prípravy mládeže 
a 
zaväzuje 
mesto Prešov do konca roka 2013 vynaložiť finančné prostriedky vo výške 118 730 € do 
zveľadenia nehnuteľností a hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré sú 
v uživaní 1. FC TATRAN, a. s., Čapajevova 47, 080 01 Prešov, IČO: 36503975, na 
základe Zmluvy o nájme nehnuteľností Č. 13/2008 zo dňa 20.5.2008, Zmluvy o nájme 
pozemku Č. 22/2010 zo dňa 25.11.2010 v znení Dodatku Č. 1 zo dňa 24.1.2012 a Zmluvy 
o nájme Č. 2005/455/M/89n zo dňa 12.9.2005, a to podľa požiadaviek vopred 
špecifikovaných užívateľom, v rozsahu na účel rozvoja a podpory futbalovej prípravy 
mládeže 

na 
zaväzuje 
mesto Prelov v ~asovom horizonte troch rokov preinvestovat' v areáli FC TATRAN 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré sú predmetom Zmluvy o nájme 
nehnuteľností ~. 1312008 zo dňa 20.5.2008, Zmluvy o nájme pozemku ~. 2212010 zo 
dňa 25.11.2010 v zneni Dodatku ~. 1 zo dňa 24.1.2012 a Zmluvy o nájme 
~. 2005/455/M/89n zo dňa 12.9.2005, ~iastku 159.430,- €o 

schval'uje 

7. Odkúpenie 8 verejne prístupných parkovacich miest vybudovaných v súvislosti s obnovou 
a nadstavbou bytového domu na Ul. Komenského 1-7 v Prešove, ktoré boli zrealizované na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov parc. Č. KNC 2843/17 a KNC 2843/18, 
vytvorených z pozemku parc. Č. KNC 2843/2, zastavaná plocha a nádvorie, Geometrickým 
plánom Č. 23/2013 zo dňa 16.4.2013, vypracovaným Adriánom Tkáčom - GEOAT, LV 
Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Komenského, od STAVMARK PREŠOV, s. r. o., 
Bažantia 14,08001 Prešov, IČO: 45552461 
- za cenu 1,00 €. 

8. Odkúpenie: 
l. časti pozemku parc. Č. KNC 245811, záhrada o výmere cca 80 m2

, LV Č. 6054, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 01 Prešov, 

2. - pozemku parc. Č. KNC 2448/2, záhrada o výmere 65 m2
, 


- pozemku parc. Č. KNC 2448/4, ostatná plocha o výmere 27 m2
, 


- časti pozemku parc. Č. KNC 2451, záhrada o výmere cca 130 m2
, 


spolu o výmere cca 222 m2 
, LV Č. 165, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 


od Henriety Pončákovej, 08202 Drienovská Nová Ves Č. 135 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 


F - MsÚ/SP-01l27/1 



417 9 Strana 
Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

Mesto Prešov 

9. Predaj nehnuteľností, a to: 
- nebytový priestor č. 12 - kryt, nachádzajúci sa v suteréne bytového domu 

na Ul. 17. novembra, s. č. 3742, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 5654, Č. vchodu 
118, o výmere 149 m2

, LV Č. 8360, k. ú. Prešov, pre vlastníkov bytov v bytovom dome 
súp. Č. 3742, Ul. 17. novembra 116, 118 a 120, podľa zoznamu vlastníkov bytov 
uvedeného v prílohe tohto uznesenia, do podielového spoluvlastníctva pre každého 
vlastníka bytu rovným dielom, 

- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v podiele 
149/2109, pre vlastníkov bytov v bytovom dome súp. Č. 3742, Ul. 17. novembra 116, 118 
a 120, podľa zoznamu vlastníkov bytov uvedeného v prílohe tohto uznesenia, do 
podielového spoluvlastníctva pre každého vlastníka bytu rovným dielom, 

- spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. Č. 5654 o výmere 690 m2
, zastavaná plocha 

a nádvorie, LV Č. 8404, k. ú. Prešov, v podiele 149/2109, pre vlastníkov bytov v bytovom 
dome súp. Č. 3742, Ul. 17. novembra 116, 118 a 120, podľa zoznamu vlastnľkov bytov 
uvedeného v prílohe tohto uznesenia, do podielového spoluvlastníctva pre každého 
vlastníka bytu rovným dielom 

- za cenu 5 500,00 E

lO. Predaj pozemku parc. Č. KNC 6020/26, zastavaná plocha o výmere 18 m2
, vytvoreného 

GP Č. 96/2013, vyhotoveným GEOPLANOM Prešov, s. r. o., Konštantfnova 3, 080 01 
Prešov, zo dňa 13.5.2013, overeným 17.5.2013 Správou katastra v Prešove,odčlenenľm 
z pozemku parc. Č. KNC 6020/1, zast. plocha, L V Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. 17. novembra, priamym predajom Petrovi Vužňákovi, 17. novembra 32, 080 01 
Prešov 
- za cenu 1130 € (62,78 €1m2

). 

11. Predaj pozemku parc. Č. KNC 14792/14 o výmere 83 m2
, zastavané plochy a nádvoria, 

LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Zimná, priamym predajom Ing. Radoslavovi 
Dolnému, PhD. a manž. Ing. Ivete Dolnej, rod. Mačákovej, Zimná 5, 080 01 Prešov 
- za cenu 4 470 € (53,85 €1m2

). 

12. Predaj 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, 08005 Prešov, zo dňa 19.10.2012, odčlenenľm z pozemku parc. Č. KNC 
14302/139, zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Ďumbierska, priamym predajom spoločnosti HOBBY, s. r. o., Suchomlynská 9, 080 
01 Prešov, IČO: 31658253 
- za cenu 3 482 € (62,18 €/m2

). 

13. Zámer predaja nehnuteľnosti - spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na pozemkoch 
parc. Č. KNC 14835/147 o výmere 310 m2

, orná pôda (na podiel 2/8 pripadá výmera 
77,5 m2

) a parc. Č. KNC 14835/151 o výmere 290 m2
, orná pôda (na podiel 218 pripadá 

výmera 72,5 m2
), LV Č. 14406, k. ú. Prešov, lokalita Ku Skáre, spôsobom priameho 

predaja 

F - MsÚ/SP-0l/27/1 
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- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, nie však nižšiu ako 49,75 €1m 2
, 

s výhradou existencie zákonného predkupného práva v prospech ostatných 
spoluvlastnfkov. 

14. 	Zámer predaja pozemkov parc. č. KNC 14835/137, orná pôda o výmere 101 m2 

a parc. č. KNC 14835/136, omápôda o výmere 41 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 

Ku Škáre, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, nie však nižšiu ako 49,75 €1m 2

• 

15. Zámer predaja: 
- časti pozemku parc. č. KNC 1225/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 815 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
- pozemku parc. č. KNC 1225/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 1225/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 1225/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
, 

spolu o výmere cca 869 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska, spôsobom 

priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

16. Zámer predaja nehnuteľností, a to pozemku parc. č. KNC 3881/3, zast. plocha o výmere 
116 m2 a časti pozemku parc. č. KNC 3881/4, zast. plocha o výmere cca 1176 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Masarykova, spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
obmedzených molnosti vyuHtia vzhľadom na majetkovoprávny stav susediacich 
nehnutel'nosti, pre TECHNOFIN, s. r. o., Masarykova 11, 080 01 Prešov, IČO: 31731490 
- vlastníka susediacich nehnuteľností 
- za cenu 70,02 €1m 2 s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena práva 

prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNe 3881/1, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
kupujúcim ako povinným z vecného bremena v prospech mesta Prešov ako 
oprávneného z vecného bremena. 

17. Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadani nehnutel'nosti pre stavbu: 
,,Diaľnica Dl Prešov západ - Prešov juh", nasledovne: 
- parc. č. KNC 3294/141, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 277 m2

, 

- parc. Č. KNC 3294/144, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1149 m2
, 

- parc. Č. KNC 3294/145, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2353 m2
, 

- parc. Č. KNC 3302149, ostatná plocha o výmere 37 m2
, 

- parc. Č. KNC 3302150, ostatná plocha o výmere 1993 m2
, 

o celkovej výmere 5809 m2
, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Košická, 


pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 

35919001 

- za cenu 497 519,78 € (85,65 €/m 2

). 


F -	 MsÚ/SP-O 1/27/1 
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18. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností, deklarujúc ochotu mesta Prešov podporiť 
mládežnícky futbal v meste Prešov, spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu využitia výlulne na športovú linnosť, a to pozemkov: 
- parc. č. 2858/1 o výmere 6750 m2

, ostatná plocha, 
- parc. č. 2858/2 o výmere 69 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
parc. č. 2858/3 o výmere 5 129 m2

, ostatná plocha, 

- časť parc. č. 2898/2 o výmere cca 5 028 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

časť parc. č. 9604/26 o výmere cca 280 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

- časť parc. č. 9604/27 o výmere cca 64 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

parc. č. 9604/29 o výmere 230 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

- časť parc. č. 9604/1 o výmere cca 180 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

2o celkovej výmere cca 17730 m , k. ú. Prešov, LV č. 6492, lokalita Ul. Čapajevova, na 

dobu 10 rokov pre 1. FC TATRAN, a. S., Čapajevova 47,08001 Prešov, IČO: 36503975 
- za cenu 1,00 € rolne a s ďalšími podmienkami stanovenými v návrhu Zmluvy 
o nájme pozemku l. 3/2013, ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

19. Predaj pozemku parc. č. KNC 3311/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
, 

vytvorený GP č. 16/2013 vyhotoveným dňa 7.2.2013 GEOK.ART Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 01 PrešQv, overeným dňa 15.2.2013 Správou katastra Prešov, 

i 

odčlenením od pozemku parc. č; KNC 3311, zast. plochy a nádvoria, LV č. 1192, k. ú. 
Nižná Šebastová, lokalita Ul. Včelárska, priamym predajom spoločnosti BEKER-MP, 
s. r. o., Včelárska 23,08006 Prešov, IČO: 36487155 

- za cenu 5400 € (46,55 €/m 2

). 


20. 	Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory rozvoja regiónu a tvorby nových pracovných miest, týkajúci sa 
časti pozemku parc. č. KNC 1428/1, ostatná plocha o výmere cca 35000 m2

, LV č. 721, 
k. ú. Záborské, pre spoločnosť Funderia Condals S.A., Carretera de Abrera a Manresa 
km 25 Manresa (Barcelona) 082 41 Spain, IČO: A08420879 
- za cenu 28 €1m 2 pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande 
o spolupráci, ktoré je prílohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového 
kalendára. 

neschvaľuje 

21. 	Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9782/3, ostatná plocha o výmere cca 
650 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Dúbravská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

22. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 2684/1, ostatná plocha o výmere cca 25 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Wolkerova, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F -	 MsÚ/SP-01l27/1 
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23. 	Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 
14302/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5687 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Sibirska, o celkovom rozsahu cca 20 m2 (presný rozsah vecného bremena 
bude známy po vypracovaní GP), v prospech oprávneného: vlastnika pozemku parc. č. 
KNC 14302/347, zastavaná plocha a nádvoria a stavby súp. č. 13797, stojacej na parc. č. 
14302/347, LV č. 15154, k. ú. Prešov, a to Lenku Dzuričkovú, Ďumbierska 13,08001 
Prešov, in rem (s právom prevodu na tretiu osobu) 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

JUDr. Pavel HA G Y A R I 

primátor mesta -t 10. 2013 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 	 JUDr. René Pucher ťJ-t'---) 
PhDr. Milan Laca ~';!lf) ~ 
Ing. Richard Drutarovský r)1 ~ 

F -	 MsÚ/SP-01l27/1 



Príloha k bodu č. 9 

Zoznam žiadatel'ov o odkúpenie nebytového priestoru č. 12 na Ul. 17. novembra 118 v Prešove 

P. č. 	 Meno a priezvisko, adresa spoluvlastnícky podiel 
1. RNDr. Štefan Koeo, PhD., 17. novembra 116,080 Ol Prešov, 	 1/32 
2. Ing. Katarína Benetínová, rod. Kapeová, Železničiarska 52,08001 Prešov, 1/32 
3. 	 Anna Sálová, rod. Knapová, 17. novembra 116,080 Ol Prešov, 1/32 
4. 	 Darina Adamová, 17. novembra 116, 080 O 1 Prešov, 1/32 
5. 	 Ing. Martin Partl, Holländerova 17,080 O l Prešov, 1/32 
6. 	 Mgr. Slavomír Baehura, 8. mája 20, Svidník a manž. Mgr. Tatiana Baehurová, PhD., 

rod. Bilančíková, 17. novembra 116,080 Ol Prešov, 1/32 
7. 	 Štefan Barjak a manž. Anastázia Barjaková, rod. Tkáčová, Jurkovičova ll, 

080 O l Prešov, 1/32 
8. 	 Marta Holáková, 17. novembra 116,080 Ol Prešov, 1/32 
9. 	 Melánia Kormošová, rod. Ščeeinová, 17. novembra 116, 080 O l Prešov, 1/32 

10. 	 Mgr. Martin Muranský, Sadová 206/3, 90041 Rovinka, 1/32 
11. 	 RNDr. Jozef Harvan, Smreková 7,080 Ol Prešov, 1/32 
12. 	 Ing. Jaroslav Tall a manž. Agáta Tallová, rod. Paulenová, bytom 17. novembra 118, 


080 O l Prešov, 1/32 

13. 	 MDDr. Jaroslav Titko a manž. MUDr. Oľga Titková, rod. Prokopovičová, 

17. novembra 118, 080 Ol Prešov, 	 1/32 
14. 	 Anna Bačová, rod. Greifová,17. novembra 118,080 Ol Prešov, 1/32 
15. 	 Ing. Štefan Pagurko a manž. Ing. Kvetoslava Pagurková, rod. Fereneová, 


Medzany č. 167, 1/32 

16. 	 Mgr. Gabriela Mikluščáková, rod. Oráčová, 17. novembra 118, 080 O l Prešov 1/32 
17. 	 Jaroslav Pavúk, 17. novembra 118, 080 O l Prešov, 1/32 
18. 	 Ing. Václav Povýšil a manž. Jolana Pov}'šilová, rod. Adamuvová, 17. novembra 118, 


080 Ol Prešov, 1/32 

19. 	 Božena Cervová, rod. Drábová, Petôfiho 24, 080 O I Prešov, 1/32 
20. 	 František Haniš, Makarenkova 59, 080 06 Ľubotiee, 1/32 
21. 	 Rastislav Vardzaľ a manž. Zlatica Vardzaľová, rod. Somošová, 17. novembra 118, 


08001 Prešov, 1/32 

22. 	 Peter Keru!' a manž. Janka Kerul'ová, rod. Slatkovská, 17. novembra 120, 


080 O l Prešov, 1/32 

23. 	 Ing. Imrich Kozlo, 17. novembra 120, 080 Ol Prešov, 1/32 
24. 	 Eva Gállová, rod. Jusková, 17. novembra 120,080 O l Prešov 1/32 

Andrej Gritta a manž. Ing. Ivica Grittová, rod. Šaradinová, 053 II Iliašovce č. 270, 1/32 
26, 	 a) Danica Kováčová, rod. Stupinská, K amfiteátru 2, 080 O l Prešov, 1/64 

b) Mgr. Stanislava Lukáčová, rod. Stupinská. Pri kríži 4, 841 02 Bratislava, 1/64 
27. 	 Ing. Miriama Durkáčová, rod. Durkačová, ['vf. Nešpora 75, 080 O l Prešov, 1/32 
28. 	 Peter Gajdoš, 17. novembra 120,080 Ol Prešov, 1132 
39. 	 Mgr. Danka Obročníková, rod. Kozlato\·ú. Bernolákova 4, 080 O I Prešov, 
30. 	 Ing. Jozef Zakarovský, 1vf. Nešpora 33. 080 O l Prešov, (132 
31. Anna Suťáková, rod Janko\·ičO\'ú. 17. l1o\embra 120. Ogo 01 PrešO\. l/32 
32 Peter Dlugoš a munž. Dlugošod. rod Cepcrko\·(í. 17. novembra 120. 

1 ,"VJ080 O l Prešo\ 	 c' J "
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Prešov 	 Výtlačok: 
-

Zmluvné strany 
1.1 	Prenajímatel': Mesto Prešov 


zastúpené JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

Hlavná 73,08001 Prešov 

IČO: 327646, 

DiČ: SK 2021225679 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov 

č.ú.: 4008549274/7500 VS: 

(ďalej len prenajímatel') 


a 

1.2 Nájomca: 1. FC TATRAN, a.s., Čapajevova 47,08001 Prešov 
zastúpená Miroslavom Remetom, predsedom predstavenstva 
spoločnosti 


IČO: 36503 975 

(ďalej len nájomca) 


uzavreli v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení túto nájomnú zmluvu. 

I. 
Preambula 

Mesto Prešov deklaruje ochotu podporiť mládežnícky futbal v meste Prešov. 
Podpora mesta Prešov bude uskutočnená viacerými spôsobmi .v súlad~ 
s uznesením Mestského zastupitel'stva v Prešove Č. 281/2012 zo dňa 31.10.2012 
priamou finančnou podporou ako aj prenájmom nehnutel'ností za podmienok 
stanovených touto zmluvou, čo v roku 2013 predstavuje podporu 113472 €. 

II. 
Predmet zmluvy 

2.1 	 Prenajímatel' je vlastníkom nehnutel'nosti parc. Č. KNC 2858/1, ostatná plocha 
o výmere 6750 m2

, KNC 2858/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2
, 

KNC 2858/3, ostatná plocha o výmere 5 129 m2
, KNC 2898/2, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 5 989 m2
, KNC 9604/26, zastavaná plocha a nádvorie 

2o výmere 668 m2
, KNC 9604/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 99 m , KNC 

9604/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2
, KNC 9604/1, zastavaná 

2plocha a nádvorie o výmere 6461 m , k. Ú. Prešov, ktoré sú vedené na LV Č. 6492. 

2. 	2 Predmetom tejto zmluvy je prenájom nasledovných nehnutel'ností: 

- parc. Č. KNC 2858/1, ostatná plocha o výmere 6750 m2

, 


- parc. Č. KNC 2858/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 69 m2
, 


parc. Č. KNC 2858/3, ostatná plocha o výmere 5129 m2
. 

- časť parc. Č. KNC 2898/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5028 m2
, 

- časť parc. Č. 9604/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 280 m2
, 

časť parc. Č. KNC 9604/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2
. 

- parc. Č. KNC 9604/29, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2
. 

časť parc Č. KNC 9604/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 180 m2 

do užívania nájomcovi (ďalej len predmet nájmu). 

F \ i SP-OlI:: l 
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2.3 	Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu v stave mu dobre známom 
a nájomca ho v tomto stave bez výhrad prijíma. 

2.4 	Dlhodobý nájom nehnuteľnosti špecifikovaných v bode 2.2 tejto zmluvy bol 
schválený Mestským zastupitel'stvom v Prešove uznesením Č .........../2013 zo 
dňa ................ ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu využitia pozemkov 
na športovú činnosť. 

III. 

Doba nájmu 


Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 10 rokov, a to odo dňa jej účinnosti. 

IV. 

Nájomné a spôsob jeho platenia 


4.1 	 Cena nájmu je schválená MsZ v Prešove uznesením Č .......... ./2013 zo dňa 
............. za cenu 1, OO € ročne s týmito podmienkami: 

a) nájomca počas doby nájmu dodrží funkčné využitie plôch ako súčasti športového 
areálu v súlade s územným plánom mesta Prešov, 

b) nájomca na pozemkoch parc. Č. KNC 9604/26, KNC 9604/27 a KNC 9604/29 v k. Ú. 

Prešov zachová a bude udržiavať uličné stromoradie a umožní prenajímate/'ovi a ním 
poverenej organizácii realizáciu projektu "Prešov - revitalizácia a obnova zelene, SO 
01- Obnova aleje Čapajevova ulica", 

c) 	 nájomca sa zaväzuje umožniť prenajímatel'ovi výstavbu cyklistickej cestičky v trase 
bývalého mlynského náhonu na východnom okraji pozemku parc. Č. KNC 2858/3 v 
k. Ú. Prešov v súlade s územným plánom mesta Prešov a zaväzuje sa na základe 
výzvy prenajímatel'a preložiť oplotenie na vlastné náklady. 

4.2 Nájomné sa nájomca zaväzuje uhrádzať vždy do 15-tého dňa bežného roka na účet 
prenajímatel'a. 

4.3 Alikvotnú čiastku nájomného za rok 2013 uhradí nájomca do 15-tich dní od účinnosti 
tejto zmluvy na účet prenajímatel'a. 

V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

5.1 	Práva a povinnosti prenajímatel'a: 

a) právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore 
s podmienkami tejto zmluvy, 

b) právo počas doby nájmu skontrolovať nájomcu podl'a vlastného uváženia. ako sa 
stará o predmet nájmu a vakom stave sa nachádza a či nájomca neporusuje 
ustanovenia tejto zmluvy, ku kontrole predmetu nájmu je prenajímatel' vždy povinný 
prizvať nájomcu, 

c) povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť, ohroziť alebo sťažít riadne 
užívanie predmetu nájmu nájomcom na účely podra tejto zmluvy, 

F- \ rs (iS P-O I l:: I 



NÁVRH 	 Vydanie: 

Z M L U V Y o nájme pozemku Č. 3/2013~ 	 Stranauzatvorená v zmysle ust. § 663 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. 
3/4Mesto Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

Prešov 	 Výtlačok: 

d) 	 povinnosť upraviť predmet nájmu v prípade realizácie stavby uvedenej v článku IV. 

bod 4.1 písm. c). 

5.2 Práva a povinnosti nájomcu: 

a) právo a povinnosť užívať predmet nájmu riadne a len v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy, 

b) povinnosť starať sa o predmet nájmu, t. j. chrániť ho pred jeho poškodením alebo 
zničením, 

c) 	 povinnosť investovať do úpravy pozemkov parc. Č. KNC 2898/2, KNC 9604/26, 
KNC 9604/27, KNC 9604/2, KNC 9604/1, aby spíňali podmienky funkčnosti 
parkovacích plôch, a to najneskôr do troch rokov od účinnosti tejto zmluvy, 

d) 	 povinnosť oznamovať prenajímate/'ovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré 
majú alebo môžu mať vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, 

e) povinnosť nevykonávať stavebné úpravy na predmete nájmu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a. 

5.3 Ostatné vyhlásenia: 

a) nájomca berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prenajímatel'a nesmie prenechať predmet nájmu na užívanie tretej osobe, 

b) nájomca si je vedomý, že predmet nájmu nemôže byť predmetom záložného 
práva, 

c) zmeny a stavebné úpravy na predmete nájmu je nájomca oprávnený vykonať len s 
písomným súhlasom prenajímatel'a podl'a predloženej projektovej dokumentácie 
a v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, že nepovolenou stavebnou 
činnosťou alebo inou nepovolenou činnosťou vykonanou nájomcom na predmete 
nájmu vzniknú prenajímate/'ovi ako vlastníkovi pozemku akékol'vek záväzky 
(sankcie a pod.), nájomca sa zaväzuje tieto záväzky vyrovnať v plnom rozsahu, 

d) nájomca je povinný starať sa o to, aby na predmete nájmu nevznikla škoda a aby 
nedošlo k ohrozeniu majetku prenajímate/'a. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu 
za protipožiarnu ochranu v objektoch a priestoroch predmetu nájmu a zaväzuje sa 
plniť si povinnosti v zmysle zákona Č. 314/2001 z. o požiarnej ochrane, 
vykonávať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej 
havárie a zabezpečovať dodržiavanie všetkých platných bezpečnostných 

a ostatných právnych predpisov, 
e) 	 nájomca sa zaväzuje predmet nájmu udržiavať v poriadku a čistote v zmysle 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 6/2010 o čistote rnesta 
a verejnom poriadku. 

VI. 

Zánik zmluvy 

6.1 	 Zmluva zaniká: 


a) uplynutím lehoty, na ktorú bol nájom dojednaný. 


Iď 	 Í\ I:-; iď S[) -ii I I"" l 
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b) dohodou zmluvných strán ešte pred uplynutím lehoty, na ktorú bol nájom 
dojednaný, 

c) výpoveďou bez udania dôvodu, výpovedná lehota je 3 - mesačná a začne plynúť 
od prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po doručení výpovede, 

d) odstúpením od zmluvy zo strany prenajímateľa v prípadoch stanovených v bode 
5.1 písm. a) tejto zmluvy, ak nájomca aj napriek predchádzajúcej písomnej výzve 
neodstráni protiprávny stav v lehote určenej prenajímatel'om, pričom odstúpenie od 
zmluvy je účinné 1. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomného 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

6.2 Ak dôjde k zrušeniu tejto zmluvy z niektorého dôvodu uvedeného 	v bode 6.1 tejto 
zmluvy, je nájomca povinný dňom, ktorým táto zmluva zaniká, vypratať predmet nájmu 
a odovzdať ho prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom jeho primeranému 
opotrebeniu, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 	 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

7.2 	 Táto zmluva je povinne zverejť,ovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 

7.3 Túto zmluvu možno meniť a dopíňať len na základe písomných dodatkov schválených 
a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7A 	 Pokial' nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, a taktiež všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

7.5 Táto zmluva je vypracovaná 	v šiestich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy obdrží 
prenajímatel' a 3 rovnopisy nájomca. 

7.6 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumitel'né a určité 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok schválili a podpísali. 

V Prešove dňa ............. . 	 V Prešove dňa .......... . 


prenajímatel' 	 nájomca 

['\J:.;ľ!·SP-O! 1'[ 
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. stl"ariy budu ochotné VytYO'fJť '~áVä~ýď ,et4$l)f"<:(;'~~~::;~~:i'<~lIiing. tE>' :erite( into a' billd~.ňg: . 

. vzťah, sástr-a,ny dohodIl' uza.tv(n·i.r~totci'·;'..MftlohshlP~ ·th~ .~flrt!es;· decidee:l to conclude: this.. 


. !M·einorandun'l oSpqJÚptáef. '(ďalej . ten ;!~·~~~l1.du:m.o:e Ct)Op~fátíl';m (also referred to a~ . 
.. ;. ~~eijiotaDdu.fuu). . . ;. 4,..fíit(1~..it}. .: . . 

. 'Predmetom 'tohto ~eri1oranda. ~. naj.mi ti~to" $ubJedftj' thís !Mernor~~dum~re ínpartfcuffl ľ ' 
'. vzájomne súvi$iace obr~stl' možnej budúce} th~ rhutuaUyrelated äreas of possible future 
spolupráce medzJstranami:. .'. . . '~Qopenltionbe~cen the'Parties.; 

. 1. 	 Spolupráca strán v' proc~s~ p;~v.ei~v~n~~,ď;\;.. coÓp.e:a~i~'6, of tne' part~~ín\ th~ proces$ of..· 
,usku:tQ~ni;terno~hpotenc:iálJl~J lďvťstl'tl(i,' .~,:.' •ve#~t~tfÓríof tbt! feasibi1Tty' of :the potential . 

. . . 	 . . ., investment... .. 
'.' . 

2. Tj'ipravné aktj~ity. umožňu:iú~é. re~liz~dú' .' 2. 'ľl'epa~tä-ry activitie$ allowtng the realiza Hon ..... . 

investfde. tj, zriadenie Výrobného závodu:' ..' of tMinvestmer1t. te,. establishrrient of 
ir,ve,stora a vytvorenie nových pnicovnýCh '.' .... aďpr~duCtion .plant and creation cif Jie\.\l Job 
pdIeži tosti. . . . openings of the investor, 

S ohľadom. na tentO' účel ~esto ~rešov zabezpeČi. 'With teg:aŕd's to this aim City of <Prešov shall 
. možnosť ptevodu vlastnfc~eilo pr~V1\ k CPqze,mku , er1,$,ure the P9s8i.binty of.transfer of the ownershi p 

na potenciálneho investora, "FunQ€rľa CťJnda.IsS..9L. '.. fffle, tá:tň~cfiíôHáthe potential investor. !fu nderia 
si uvedomuje s~utočnosť, že na účely prevodu, Con~:arS.$,54; isaware ofthefact thélt in order ťo 
v/astnkkeho práva k pozemkuv1'a.stnenétnLi . 'transfer the Qwnetship titk to land owned by the 
~estom "Prešov (ako subjekt verejného práva) je City of "ľrešov (itssubject ofpublic law} II special 
potrebné dodržat' usubitilÝ' próces; (napr. je. procedure lleeds to be followed (e.g, ďecísiol1 or 
potrebné rozhodnuUe poslancov mesrskt'ho the deputies of the Jviunicipal' couneit is required 
za~(uriteľsfva atd.), 	 etc.}, 

http:p1�~t~~~9nd~s8:..9I
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:-Pu~ 'Co,mala~.9l>..liu~~ÔmUj~·' '_'''~deria' CondaIaSJ4., is a\\'are of,~e potential 
'.~ vypltva~ mu 'z Iô~Ug,t· .v~ej '~ts" of, 'tfl~: ,l~n,. 'knoWledge. base: ,and, 
,dlda4neapddiUbtca'af.o pt'9StredIa ~stUj~busin_ environmentCXiStitig·fn City or'Prdov. ' 

f vfMe8te"P~.v.' ...' '" : .. , "t., ' .' ;," 

. dtiiestJj):'Prdov :si~je- ~~ný,.pd~ 'Ô~of~ is awa~,of the'májor,contributlonof " 
: potenéi~lnoj ~p~~túJ)~.Gfato 4f~~,d14~~~~~~ot:'Lof~PfOjeeU0r City 
jehóobYvaterqv,~JehobttikeoJ(obe. ' ' , , uftf.,cšov•. Ks~ftiZens~nddose 8~r.róu!lding~.

.' ; , . _. ",: . ,'.. F.: ..' . 

..,. '. 

,čtq,~' 'c':,' , ", '" 

. S:QtaiJy,Memôraada" " ,,: ~~,
.; 

~'m.".,,~~,':" ,",," ",:,' .' " ,~~:~~, .",,' ~"'.""",',
sO$fd!ÔJll:'ľ,éIav,.u.I.1ffávn,_,~.. ~.,08o-0J cWitb:_'.i't}iitt~t 1:7, d~inH ~fov,:

'lCD: :n1646, , ':" ,. ':' ,Tl'Ni 003r~·764(r·' '" ' ,: ' " 


; ~:J~z:.1'avel ~~cl·,.:prim4t6r' 'R.cpr.nt«.f by:' :J<Ú$ľ. 'pavel4iagya:d'~ tM~ydr','
. .. ,'' 

, . , . . ", ., .... ,,' 

, , " , , 
'..f·:'a 'and, ' , " 

'.' 


. . . . 


'PuDdeŕla eo~d",•..t!.", ' , : .~,COlltlal,&,"" ' , 
so ~J41om· Carreter.á ~;"'brei'a ~ ~Iúlr_ km .2.5 : tWfth S6a~' at Car'r-etera de' ~brera & fManresa km 25 
:I'Aan,if~' ť'Slil'eeIQna:} ~~1Sp1rin " !Ma~{'Barcelona} 08llf1 $.pafn. " '. 

, qCa:~~()'81', "", .', "',, ,,1t'l~1$1f()8ltŽ()379' , "",', , , 
, íml1ajú~::Jóse'p !Mar:i~~oguera~arcfadet'lPrado,' 1{epresented by; :Josep :MarMl tNo~uerá Garda ct~l ' 
iástU)'ca r!aditeta , .' ',,' , 'Prada.; Su.bdlrect~r ' ' , " " ,,', ',' , " , " ", : 

" "~.' .~. . '." . 
, i, 

: ..... 

ťq.:q'f~ , " 
," 

, S4riid~'Íq~ , ' 
T'l'ed.eta, lteeliJ\,tClUtWanda;.' ""., :$ulU~ctaJ)4 'Purp_~, dffM~mo,riind\t.' 

. " ...,' .... ',' ',' . '. '.' 

'IPr~dm~o~toftto ~n1Q'ŕand~ je,d~h~~ strAn otfhegubJ~cfôf thJtí !M~rnora[1dum iS,the agreerneÍ'! t 
vzájórŕ1ŕ.l~ koordirutdi pos~upaV$tl'ánprrl'riprave • oftne 'Parties regarding mutual c,oQrdInation of: " 
apoá1spote!'ldálnej' r~anzáde 'podnikateľskéhiJ steps 'in' preparatlón, aná 'during potential,' 
zámer\.! spoločnosti 'Fun&ena CO'n'qals 8 . .91. ,v realisation of the business pJ~n of 'Fuhderiai 

priemysefnoin park.u rr~t.·· Condals S.9t, in (!<fIZ:.indústriaf park, . 
, .' , ' 

'ÍlčefomQ\.1emaranda je' vymedzenié Základpého ' rrhe purpóse of' the~embrandum isto detetmíne .' 
rámca prindpov spolupr.ácestr4n, ako' aj. th~&asíC scop~ or principles of co~operation of the. 
špecifikácia zákjad:ných termínov ti podmienok- za ··'Parties'as wet! as to specify basic terms and 
ktorých je možné. uzatvorenÍé zmluvy·' o kúpe coóditions under which the conc:luslon of conh;ad 
(Pozemku uvedeného v preambule tohto,onsate of the "PlotHsted ín the 'PreambIe hereofis 

. 5'Vlemoi-andä. . ipossible. 

Č'l. q'JCf. .9ľrttcl4! qqq.. 

'Predpoklady uza tvorenillkúpneJzmluvy . 'P....econditions of~Púrcllase Contract 


Condusion 


Strany tohto :Memoranda zhodne' súhlasia, že 'The parties to this :JI1emorandum mutuallyagree, 
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:: 'b~db spóhiPrb ni4 'byť ~ôl~ ~..~ 'i4kíad;";~'ä:ri$Í~ uioP.é~~·~ ~ aniy be p~$Sible on 
. spl~~a ~J.'JlI_t!{i~ podmienak . l~ .of .~~ ·41 espuiaIly ~ JQlf9wtUg ~ 

:. 	 ..; •.••••• '0 .. "-0';'.' .'.~;.: ····1:~~~; ..:........:.....'.:.. : .:: ....:....,:.:..;.... :': : 
. 1. ?ttato·'Prelov~eíŕu~Xh\14in~~fie: ..... !t.CifiOf~WiU~_\ťltt:~~~·: 

. . '. '.' ,", . ':' '{. .'." ,.... : : ," ." "." .. -,: ;.. .... ..... : : ..' ~." ~-

alna .vlastnén'klady tahezpečiť výstavbu.; a) Bn its own cQSts ensure a pŕope.r connection to 
,riadneho napojenIa. ·mfn. 16·. fAťVI' ď Qd: the. 1'Jot of ;m.inirnum 16 ?/tt:W. provi~f(d by 

. distťihučnénobodu Ifrmy''\fýebOQdSloY.enská. eyýt:bodgstQvenskt~ri.bučn,á. a.s: (also referred 
disfribličná.iú.{dalej.ieii"~·~~."},.'ktolÝJé;· to u4tY.w.éo~J. ~ocated 1.~.~ from.' 
unii~tnéný .l.S .·kirt· óa· .pHotllyslpvej ': zcSriY1' the diStrllruticiri pO.int in.' the: industrial zonej, 'of 
k1>ozemku. ato ovýkonemín.. 10 ~) mfnil1tU.m 10 !M'WtiiI 1.a.io:1fi at Iatestandof 
najneskôr do 1.3.~015 a() '~6iíe:miR. j •.~~ minimum 16 9WW tlU ~. s:..2618'át lattt~t. 

. najneskôr do1.3.~018,,· . . ": /'. ď : '. '. " ......, ',' :~..' ." :, '.;: . 

blzaoézpečif: znlknié' 'platbý:" :Zfi' :"pn~l~iltf; hr ensoie It reďuctÍon 'pf :connectiôn ree· 
poplatok fir:me <V~q) a.s. z aktuátneJpožiada~ , . dema:n.ded by. 'com:pany'V~'D', ~:~ frOm 
46EjJttW na 30 'f/kfW 9vt_Q, 1>'ŕdov' J~ ::, .á~~~ req~.irem~~t. qf.46 €/WW. to .. 30 '. 
a~r4vt1~~,r~zhodnúťa~ýni.sp6.8obo,mlfrmnOú.! €/WW: 'f~e· dtyóf''Pmov may. dedd~.o,n 
dosiahne·.' uvedent . zntitnje;,. (tokovénia; the way/form how' tprea.c~ th~ .above 

. $ pGskytóvateľom 'eL·.ener.,tei·· cfQt4tie;~uttfo.n {ne.ti.«tmi-w7.th theere:ctriCitf 
'.zverejných fond.ov. investQ~ ,na ~lYf" pr.ovidórt átth#ttJtu.ftomóFubUéfunrls·to the. 
kompenlJáéie ästi popJitkU·&td.Jl 'invutór iň ()rdeŕ tócomp/lnSate. a part of 

.. tbe. me etc.}. " , ' 
. ", .~. 

cj p,redfož.if pficiálnYľ~o~nÝ.\d~t~Ii:·~~keh~ , . 'cV .prQ\liď~an>.~ffícfafWritten· ~o-n~ent of the '. ' 
zastupiteľstva $ tranSakci0u·. {pr.edaj.: tpóiemku} , dty 'o~ŕl;cifwitb.~hetr~l"i$ädioli {Le.sale.of.: .. 
za podmienok 'uvedených vto'mto !:Memórá.ndé. the above <'Plot}' underthefermsstipúlatecl· 
naJrtfi!S~tJr do 16.9.Z01S;· ...' ... nere!Ín, t~llSeptember 1411), ~013; ., ' . '. 

, • , - • . ' ",,' ,,"'.' '. -'. ", ,». , - #'.' " '-. t, 

d} ZJlpezpeči( a/alebo. poskytntU a l aJebQ 41 .?ttrange'an4idrs~euie andl~~cóntrlbu(e. " 
, pŕispi~ť k (včasnému 'a ria:Qrieinu)vy&anhr; to (on tiineantf prôpér}'iSsua!1ce ola,nY' and ," . " 

. , .'. 9ficl~J.nych pr~omný'ch ~hl~~ni" v~e~ý,c~. ~, . all qfficiai wl'itten, ,f(reftträtions' 'o'f'~lf' 
.dotkriútých or:gáhovver.ejrie) lllocl(§tátnych, ' c.oncerne~ pubUi\!, .law, 'authorities (state 

orgiruw; org4nov' IÍzeÍl:lnejsamosprávy .' lll,tthQtities, mill;licipl:\Ii'ty authorWe~. etc.) 
. atď:ra všerkýéh ii'lýchéfôtkii.utých $trÄri, té ,ana any other concer.nedparties, that the 

plán •investora . j~ vSúta~ti ',··s p!ati1ých. plan ofthé invéstbŕ is in line w.ith the valiď .. 
tlt~mným plánom. . 	 ď~ning plan, . .' . , 

, : '~ " 

. :'.'.' 

.. ~. '1::J,inderia (oridais So;1l~ je oprá~nená poža'dovaf 2.. ~U~deri~" C~ndafs S~9t shaH' be erititled to 
uzslvorel1.íé klIpnej zl11luvy nl;l'l'OZeI110k,. :Je',,~ak der:nand condusion of the pu rch ase contracťfor the' 
potrebné, v prospechif'underifi Cqndats; splniť rplot. ~onowing conditíons esp€c1aIly need to be, tá 
nastedlkiúee podmienky:" . the bendU of'Funderia (ondais. fulfilled: ' 

. ' 

aJ 	~esť() (Prešov preukáže výlučné vlastnlcke áJ (::ity of'l'tešov evidenées its exdusive titľe to the 
právo. k tpozemku, zbavene všetkých fakhckých Tlot, free of any factua! ánd JegaI burdens 
II právnych tiarch (okrem' vecných hremien . (except for the easeinents created in rdation lo 

stívisiacieh sozríadením inžinierskych sietí na instaJling utility networKS on. the tpjot ar'ld 

"'Pozemku a vecných bt:emien unložňujúcich access e.lsements allowing free áccess to the 
vorný prfsťup na 'Pozemok z verejnej 'Plot from a public road) and frée of anydaims 

http:uzslvorel1.��
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','komun1k4d~J 'á zbavené wetkých Mroko\ťalebo' , ,or 1'ightsof third pel'$Ol1s. 

práv tret1ch ~b. ' ' " 
" 

: . 	 ": '7~:' : -', ,' . .:- . . '. "',' " .' .. : 

b)-Podfa' 'pfso.m1;l6ho .vyJfldrerúa~; ,~qh bl9leco:nrinS' to wdtten Statementsóf any and all 
~evantnÝ'cb olJinfKr VerejneJ moci ca-átnyeh , 
Ofg4riOV. o~nQV á~nel ~oSpr&' atd;} je ' 
zámer ,Jnv.éstóra vpodobe, vakej je .opfsaný , 
V investičnom zámere (prilona !Me~oranda} 
uskutočniteľný a môže 'byť realizovaný" 

, ,sp~sobomJ ktorý mal v#mere, investor. '~~to 
tpr~§ov'poský~ne,všétk~ nevy-hnutnOpé;)mbc za 
~četorn .p{)8~d~nía:, aznodp':ť)ieniapr4vnycll, 
technickýéh". ' " ckoloSických problémov 
týkltiúciclľsa piAnu, j'nvestora~ " , . ď 
.... . . . . .' . " . ", ... 

c}!M~sto ,''PreJov zabezpeči,' ,té:: ',SVo.l~óstl 
, , tfundéŕ'ftl ())r'1dals $ . .9[,' budťi vydan~ 'platné 

a účinné 'povcilénJaďnevy~riutné pre, r~Ii~itl: 
investfcle ' . tak., ,aby, pJne' , ~odpovedala 
invest~čn~mu plán,u '(riapr., d;r;emrté poyolenie, 
stavebné 'póvolé'nie atď. ).. kedfe ..ny sa' 
dohod~i. ~e zl'skanif! takýchto" pJatných 
a !lčínných povoJerdt1lktieŽ bude. podmienkou' 
pre~Uzatvoren~e k:úprt~ zmluvy~ " 

""'~. • ." 0.' 

:,ť 

-li: d) ~esto, 'Pr~1ov lizavde kúpnu' zmfuvu' d)City oftprešo~ wm condude a pUfchasť, contract 
~ kéf!o.iérnku po jef schválenI mestským' for .the: 'PI'ot aft~r its approval by munídpalcáuncH 

, ',zašJúpiteľsf",úm :í\1esta Tre§oy, vo forme' of City of 'Prešov infónn of relevantdedsirin! äh.d 
- rel~V.aritnéhorozhodnutia a..vsula-de s p,atilo~ , in line with valid legislatíon. 'The decision of the 

Jegr~Iatr"ou. ',~ozhodnu~!e 'inés~ého "munieípai cOlmeH sháIl furman integra.! part of tne 
Zastupiteľstva bucletVoriťintegráhtu S\Íčá$ť purehase contractand accordingfY,anannexto tne 
kúpnej zmluvy ci teda aj prflohu návrhu na z'pis . appHeatiofl to fegi~ter the title in thec~dlfstre:' ' 

'vľastnícke,ho práva do katastra ne;hnuteľnostt' 

ej 	 'Funderii ' Condals S.9L&ude' poskytnutá, 
j,w~stičná pomoc na realizáCiu jehoinvéstrcle Vfr 

'fé)rme. mn,óžstve '8 za podmienók" uvedených 
"dokumentoch' (investiČný J?1á~. ,Žiadosť atd:} 
napr. investičná' pomQ€ 'podľa zákona: č. ", 
561/2007 zp:' o investičnej pÓmoci v pfatnom . 

'zneni'. 

3. (Funderia Condals S.91. je oprávnená požadovať 
uzatvorenie 2mll:")' o kúpe 'Pozemku aJ v prípade, 
ak jedna, resp. viacero poJmieJ'1ok .uvedených 
v lomto 1vlemorande nebudespJnenýcn,' 

4. ''Funderia Condals S ..91. je oprávnená prehodnotiť 

~ant, publie. I~w . agth~rities'", (state· 
,.uthonties'. ~\lnicipaIity authoritieS etc:}, the 

jnten~on of the investor, as d'escribed in the 


, inv(StmentpJan (annex heretoJi is fellsíbIe and 

may be executedln the way intended by the 


,inveSto.r., City of tf're§ov, wíll provide all 
'!1ec~sary help ,to revieW. ~i1d evalu,ate the legát, 
,~«hnicaI and ecological.mat,tet~ regarding .to 
the plan of the i,nvestOr.. , ď 

cl City,' .lf Pre!ov 'will e,ílSure that ''Funderia 
"CondaIS: S.9l. 'WiÍI, begranted'wlid andeffecNve ' 
P:ermltsď necessary' for the realisation "of the' ' 
ínvestment , fuIly, in áccordan Cť; , with" the 
'investment plan (e.g, terrftoriäI: 'permit, 
C'onstrti:ctiónf;fermit etc.). as parties agreed that 

, the, qh~aJnifig :,Qf such;, valid and, effectiv(! 
permíts' w,Ul also bea. condlôon far'condusion 
of the purcha:secontract. ' 

, 	 , 

'e} 	 rFÚnderia, Condals S.~: wiH be granted 
investment'áid for reallzatiun of . its 
investment in fónn, amount' and under , 
conditi(Jnsá, describe'd in the docLini·ents ' 

'(investment plan, application ek.)- e.g. 
, investment aid under law 'Nr, 561/2007, 

CoH. on investment aid aS' amended. . ' 

3. 	 'Funderia Condals S.9f.is cntitie<J. to demand 
' conciuslon of a' purchase contract to the (plot 

even if ~me or more of the condjtions 
mentioned in hereto :Memorandum are not' 
met, 

svoju potericiMnu investiciu na základe sv~jlto 4. tfunderia CondaJs $.91. is entitled to reconsid:er 
výlu,:J1(!ho rozhodnutia (t.j. je 6phlvnená its potential 'lnvestrnent on busis of its .'loie 
zast:-,viťjznížiť svoju investíciu) v rrírade Clk .Iedna decis!on [i.e. is entitled fo stop j rcdlh~e cle, il... 



.. ' t· 

... . 	 '" . 

....... 	 . 

' .. 

1(oneČná kťip-na Cene bua~:~~rt'\étóiňr$zt1odnutta • ", . 
.', ľ • 	 .'?v1estským~tupi:telsfVt1sn vq;re§ove~ ". . .' . . . ' ..,.... .' :., '" 

. ..' '.- '. fFjnat "geementon ·th.e pt.iréli~efiticé sn.all be. 
. '.. . '. .... 's\Jbjed iófurihér dédsibn of the ~7vrunicipal

i. 	'Yprfpa:pe, že" bude prijatý "návrhsp()lóÚlo~ti CQu'nd!: '" .. 
,(F~ndéda ·Condals~.. .9t,~za:plátfďď:ťfundeťjá. ' .. :; . . . . .... '. .", . . . 
CondaiS' .SJl. . kúpnu .céÍ1u;vnasf~duJúdd1 .2.,tttlcaseÚ1e ofJ,r o(tp"urid~rfatdrtdaI8 S.S4. wm be,.. 
sl't~tk8:~h;,. . . ·a.c.Ce"pted:$un4ma C'(mda~~ $.~. sbat1'pay the ~ 

.pl.1rdíásé: price in the' fo1lówing; inslal-men tm, 
• • 	 • '. I • 

. i ~ 	9\t1este tptešqv. predbe~n~ riávrhujé. tiäsledo\F~é. 
0,:,; 

splátky kúpn~6eny~ . 
. . '.' i) City .ofrprešoV· prelfmfhaiy . $uggests following 

al tPrvä spJátká, vo výške 65.6 000 ~'li'R. búde. instaJmen.ts of purchase price;. ..' .' ; . 
. uhr'adená do 3 L 12.2013.,., '.' . ..' aj first, pa:yment,frt a.mount, of 65G 000 'E'U'T{ 

b) 'uruhásplátka,vQ vý-ške ;2000Ofľ'HrtI'l\, bude shaH be paidtíH 3í. 12. 201$',. . .• ..• '.' . '. 
. . uhradenádo31.ľ2.2014. . . . hl second payment lnaniountof ío'oooO' <E'l11\ . 

ej . o/retíasplátka, vo výšh 2Q:OOPO' "B'1J1{, bude' 'shalfhe píHd HU 31.f2. 201ft . . 
. uhradená do 31:.12.20Hf . . ej thirdpiymerí.fin aniOlll:ltof 200000 'E1t1{ . 

snaH be paid tnl.S 1.12. 2.Ó15 

H}. ifunderia' Condals:predbežne. navrhuje. 

nasledovné splátky kúpnej ceny:, . '. . .. 


á. 	 'Prvá splátka, vo výške 41 0000 bude.' ii) 'Funderia Condals preliminary suggcsts 
uhradená do 31.12.2013 '. _ foHówing Installmellťs of purchase price:. 

b. 	 'Druhá splátka. vo výške 100000 . bude a.. fírst payment. ih arhount of 41() 000 'Em 
uhra dená do 31. 12.201q shaU be. paid ti II 31.1Z. ZO r;) 

t:. 	 tfretia splátka. vo výške 100 oDa , bude b. second payment ihamount of 100 000 'Eur 
uhradená do 31. 12.2015 shall be paid tilf 31.12. 2014 . . 

d, 	 Štvl,tá spl:Hka, Vf; výške: 100000 , bude \:. third paymehtin amount of 100 000 ("Eur 
uhraden,i do :31.12.2016 snaJlhepáid tiH:11.12, 2015 . 

http:tiH:11.12
http:instaJmen.ts


...... ~" 

e. ·1'iata 'splttka, vo ~e 1'()ooôa 'f bu~' " cL.lOuttb payment in amount of 100000 'Eur 
uhr~':do 3'1:.112011 ,.' , " ,shalI~".ud tiU ~1.1 zo '201 6 , 

't. 	 fiesta 'aplÁtb, w-~ '.(.ooOá.O , bude : .e.. fifth.payment in ,amount Qf HlO 000 tfiur 
uhradeni do 31.1l..10'1B' 'shi111)E~ pa.i~1ill81.1Z.2011 

f. sixth parm,ent in &mount of 1'00 000 ~ur 
.9Ik sa strany' ďcihOdnú' na,inej kúpriej cene ako ' ,shaII be paidtiU 31.12. 2016 
p'odra čl. <f'V.l.ah bude' sa tento. článok 
o platobných ' . podmienkach kúpnej ceny Sh~Jd 'the1'artiesagreeon anotheťpurchase price 
v splátkach (a ich, pomerných výšok)· aplikovať than under art. ttrv.l.a), this article on payments 
primerane: terms, of the purehase price in instaUments (and 

, , 	 . their rélative amounts) sh.nhe appfied accordingly. 
3. 	 lFunderia Condals S.Pl. je aprávnen4 prel!Ujjf ; , , 

platby splátok podľa, čl. 0/\'.2..i), reáP,· ii)· podta : 'S" 'Fu-Meria Condals $.9l. is entitled, tO: susp'end 
dohody o spllitkB:ch kťipnej 4e~y, kým n~bude·' ,páy.!n~n~, .c,l'f in$tä:Um-eňts und6ľ art. 1<V.Zí}, ď 

,zriadené .a plne runk,čné elektrické prepoJenIe· respe-ctively iil.~cording to the agreement ori 
'Poz.emku tak; ako Je uvedené čl. 1'ltf.l.a) vyJšie. ,instaUments ofpurchase price. untiI the 

. 	 eStablishment of a 'rolly fu netiona! electriC:! 
network'connection to theCPlot as stated in' art 
11'1.1.a) ,above 

,~.. qc~ , .. 


4':J.me iDtalWveula: ' ... . sirtfd.tV. 

8.~Smlitge.eJlts: 

1. Zmhlvné strany súhlasiá; že počas. trvania 
platnosti t6hto :Memoranda, !Mestp .TreJov 1.1'he 'l'arties agreed thatdurlng the term of 
neuzavrie Sd žiädnou treťou' stranou dohodu validity ofhereto ?vfemorandum. City of "Prešov 
týkajúcu 81:\ identického. alebo podobn~ho shall not entel" 'l,vith any third party in~oan 
predmetu ako podfa tohto ~em9rand:a. alebo . agreement regarding identicai or similar subject 
ktoŕ~ by· mohla čo i fen potenciálne ohroziť as .co.ntaíned ... herein()ľ which· eourd even .. 
investíciu spoločnosti 'funderia. CondalsS.!ilI·. poténtiaJly'endanger the inv€stment of 'Func;teria 

,"", 	 Condals $ . .91. . . 
2. Spoločnosť 'Fundetia Condals S.$4. má 'právo 
vykonať vlastnú štúdiu uskutočniteľnosti (hapr~. 2.tfunderia CondaJ; S.9t ís ~mtitled tocarry oiJt its 
vlastný topografický a geologický prieskum, own feasibility study fe.g. own dired survey and· 
posúdenie vplyvu na životné prostredie. audit geologie survey, evaluation cir environmentaj . 
existujúcich energi! a pod.}. pripraviť náVrh hurden, audit of existing energies, etc.), draft the 
kúpnej zmluvy atď. 9'vfesto 'Prešov sa zaväzuje purchase contr<;1ct éte. Oty of 'Prešov undertakes 
poskytnúť akúkoľvek asisfenciu· požadovanú to prOvide any assistance demanded by tfunderia 
spoločnosťou cr:underia Condals spojenú s vyššie. CondaIs 5 . .9l. related to the above activities.. 

uvedenými aktivifamr. 


·3. Strany sa dohodli. že St vz~jomne poskytnú 3. tfhe 'Pafties agreed that they shal! render all 
všetku potrebnú súčinnost k prípi"ave právn~j . necessary mutual assistance to draft the regal 
dOKumentácie súvisiacej s 'Pozemkom. (p účefom documentation related to the tpiot. (For the 
splnenia tejto povinnosti mé~ú právo obe strany purpose ofcomplying \vlth this obligation, both 
požadovať od druhej strany i!1fónnácie, 'Partie.'> are entítled to request information from 

4. Sh·.,ny sa dohodli, žé hudú dodržiaval 4. 'The 'Parties agree to keep confidťlitial any and all 
mlčanllvósť o všetkS'ch ínfonm1ciácn, o ktorých information they learn of or ,lcquíre (Ul' already 
sa dozvedia, alebo kluré získajú (alebo o ktorých 1earneJ ofjacquired before the wnclusloľl (iť 

, -l i) , ! . cl ' sa dozvedeli/získali nrcJ l:::a!vore:lím nťre~o ',;\'kmuram:um lrl ::Iny Wily rc,aľe ('o tne 

http:sirtfd.tV
http:f'V.l.ah
http:shalI~".ud
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.... ,.... 

fMCntorindi)' akt0f6 'šf "äkokóivl~k 'sp;j$il"~ fti~ňt t?(the~.ot· Or' t~, "the hlVtstor , 
s investíciou inve$t;ora alebo s: inVestorol'n: (aká" (~,l8 legal, tcclmical 'and: other information 
napr. pr4vn.e; téc.hnicki a iné infornt4éfe atd'.}.(rtc.). ,qnisôblig.tionsl1alI ;StÍmve the, ,validity 

''fito povinnO$ťOltiva pl.~l "ej ',. dniku ;he~{i.e, thjs~~d«ntiality ~,remajn valJd ' 
'platri~sti tohto'!Mémomída ftJ~ Uto ml&rdŕvolt' 'even after the la~:(jf theperi04~,nd"m. tV'l.6 
mf ost.ať platný aj po, uplynut{, dobý plamesti ,of the fMemoranthtm1; 1n~ o.f breach of this 
podra čl. ~CJ.' tohto ~omofanda}. 'v' prfpáde'~nfidentia1i~ byaitypartrtthe· other party is 
poruienia mlčanlivosti akOu,kóTv-ek stranoU, je' enfitled 'to' »kfor .d~e compensatfofts" 
druhá stnná opiávnená sa df,lmihať náhra4y , including lost profit in, ibU ,alttount 
škody vrátane ušlého zisku v ptrtom rozsahu; " . ' 	 , 

: ' ", " " , . , ' ' ',' :5.tfunderiaCondals S.9L iS awa.reof the niet that ' 
5.8poločnosf'Funderia CondaLt S~'; si jé'vedomá( under. SIóvak law, eqúaJly as under iEuropéan 

ie pódIa slovenskéhoprám.eho p-oNadku,' i~}atlon, it is net:essáryto impiem~nt certain 
'podobne ak.o podl'a' JegisltttfVy' ~1l. je' 11l4tn~ f l?tt;uduŕ~' cdP:te.tea bý taw iri,,the fiera, of 
uskutočniť iS:tézák;of1Qm~fdaQan:~q,~y' • tr~.. of, M tlt'liCi,p1Jfjn'Qperty,. realise certain 
týkaJúC'e ft pr.evódt; ~ ,. ~r4vy... :UJ.t'rti'ňistrrati~e'~~imw filings ,and 
spl'ávnekonania. podaniil az&kať rozhodnutia :obtRindeeisions tiece~to impJ~menttheplan 
nevyhnutné pre'naplnenie ~rneru a, real~cié and reali~e the investment; 
.projektu, . , " 

6. City .of, 'l'rešov understands that receiviflg , 
, 6.~1esta 'l'rešov rpzlimie f ie zíSKanie investičnej inVestment aidby tfunderia Condals undeľ., art., 

, pómoci pre tfunde.tia'Condals podľa čl. 1J1.i.eU~ QQQ.2.e) ,is 'vitalfur' the :reaHiatiorľ ot, the 
nevyhnutné pre reaJi2ácill investíďea~zavazuje,$t , hwestment and undertakés tó, proviďe any help 
poskytnúť všetku pomQc (vykonať viétko v jeh9 (~rfprm ,everything 'in, ít~ ,powers) in order to get 
silách] na získanie inves.tičn~jpomod. the inve.stme]Jt aia> ' ' 

.9l.rticile 'VtJ;. 

Čt.CVq. , Closfni ~roVislón8 

~áverelu.wtanf;Jvenla 


1. tfhis: !Nlemoranclum' may be changed and" 
1. rroto ~emorandumrn6u'byt' menené' fÍ Ilmended only hi' writing folfowing, mutulir 
doplňované ibaptsamnau formótJ, na základe agreement of th.e,tpart:ies,. 

dohody strán, 


Z. 	rrňe City' of epre~ov cl'echtrés neitherto transfer 
, tneownership to the 'l'lot to thirct'parties and2. !Mesto (Preiav. prehlasuje,ié" ani nepúvedie' 
liot to createany hurden to the rplot nor any vlastníctvo' k 'Pozemku ná treti~ osoby, ani 
ľlghts of ahy other subjects differenf fromnezriadi žiadne ťarchy ani Iné práVa akýchkoľvek 
"Fund~rra Condals S,.91. to the 'Prot during tnesubjektov iných ako je tFunderia Conclafs S,.9l k 
term of this ~erťlon:indum, nor to perform any(Pozemku počas doby pfatnosH ~emoranda, ani 
other legal or factual stepwhích coutd endangernevykoná žiaden iný právny alebo faktický krok. ' 

, the investment as aefined: in the investmentktorý by mohof ohroziť investfciu tak ako je ' 
plan.definovaná v investičnom pláne, ' 

3. lfhe' 'ľarties deda re they have· reud the. 
3. Strany vyhlasujú, že si 9vJemorandum pred ?I.1émorandul11, that 'it was concIuded after 

podpísaním prečftali, že holo uzatvorene po mutual negotiations based ~n théir free wilL in 
vzájomnom preroKovanf na základe ich slobodnej certain. serious and comprehensible rnanl~er, 

vôle, un:ito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesní ani without being undel' pressurc or under 
za mípadne nevýhodných podmienok a ná znak I11m'kedl}' unfavourable conditions. and in 
.'iúhla~u z celým jeho obsahom ho dobrovoľne witness thereof they have .signed the 
poupf.'wli. 	 7\~el11orandum. 

http:1J1.i.eU
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, 1t. '1hé' 4farties ,to ~'9Kemoran~um ~.ree, and" 

'4i$trtny !Memoranda sdtífasiaa vyhlas,i1j~ 'že: t~ '4eclttre that ,thi~ !Memoran~um 'embodies only 
9itemorandum. obsahuje' len 'neZfvlzné : .noll"bi·ndingdeclitatiO.ríS and con4it!ons of' 
vyhlásenia apoomie$.y PQt~i1ciáJneJ vz4jQmnej···.. po~en.tiaJ mutu~cooperation, and, only " 

, spolupráce. a že predsta~e ibas.ťičasn~ztmery '. ,rep~ts , ,the present intentioIl$ of both 
. oboch zmluvných. strAn, okrem ustanovení podea ; rp.rtie$~ Save fOr ,the, maAcemcnts undel' 
čl. ~1.(1 aČ]. 'V.1. ~el~'tV1 point 6~d9lttíde ty point t. . , . 

11Ie:fMemor.andum does nat,in any manner. 
,?AemorandtIm n~FI~ záv~iiad'néj strane. ' ' coiTBtjťu~.a himiing obligation oť' ~ny ;Party. ' 
'Iba ,text dobunelltov~ c;ftihad. alebo Zltlláv' <!>nly the text ot dOcuments, agreementSor, 
(wftane zmluvy o prédaji tpozemku~ ktoré budt) , cOtitracts (lneludillg the saJéeontrad to t~e 
uZatvorené po tomto !Meniorimde (ale. nit, 'Plot)foJiowing·this !Me(Íloŕandum (but 'not the~ , • 
'samotný text, tohto ?1emQran~a - S výnimkami textóf nereto Q\i1emorandum itse.ff, - 'with 
výsfovne uvedenými' v tomto ?vlemorande excep~ions .expressly menti,;ned in, thi~, 
napríklad 'závä~ok 'mlčanlivosti! utajenia podra !Memorandum such as confidentiality 
čl. rv.4. ) b~dé pre strá:ny~vbn9~ " ' obligation under art. rvit. } sh.aJJbe binding for . 

the 'ľartits. ' " 

: 5.;!Memorándum nadobt1d. platnosf, a ó~i~nosť . 5. ~ ~em.oranduin &hän becom;evalid: and ' 
dňom podpfsania stranam,L 'effe~ve as o.f its si8,n1ltt!re by the .'Tarties. ,,' 

" ,6/PIatnosť ?t4e'móranda j~ :dohodnutá ' na, 'd~bu: 6.tfhe !Mem~11l:ndum sh~ll bcvaiid' for definite',' 
, ~ť~. ::C:", 'určitú,tj. na'~ rne~iit~o.vododňa nadobudn\ltla, period, Le. 6 month$' si~ th~ date ·of. its " 
~\;~, 'pl~tn~stt Zftvl1zAJ( ml~nUvosti' podľa čl. tV.4, "va1ídity.%~cón,fide.nti.alíty.dause 'pursuantto 
'~':' l,. , !M:ernoranda ostáv~~ 'v platnosti aj po upIynutL art" tV.it heteto ,sba-U remárrf valid ev~r.l- after the , ' 

tejto l~Qty; , " " ' " " , , ' Japst of this ľ~riod.' ,'. 

" , ,:'11 :Mem(y~andumje vyhotovené v 4 rovnopisoch, z 7. 1"h~ '!Me.moranQI)ri1· is exécut~d in four. (if} 
, , . toho: 2 rovnopisy pre '~aždťí stranu!Memoranda. counferparts ~, 2 éounterparts for each'1i arty Új , 

this 9i1emorandum." ' 

8. <foto ,~emoránďum., bolo vyhotovené 8. 'Thismemotandum is eh:iho,ratedina bilinguat ..' 
,v dvolJa:zyčnej, sloverisko~a:nglkkej jazykovej, $lova.k.JEngHsh language 'version. 'lri case uf ' ' 
vetzii; 'ry prfpape výkladových rozporov mt 'interpreta-twn disputes the 'English version 
prednosť angHcká'jazyková verz,la~ , " " shalI prevaH.. " . , ' 
. . .' . . . . 

ry(Pre~ove 21. augusta 2013 (In l'rešdv .9higlJst 2.1 th, 2013, 

Strana č.2/'Party't'No; 2 
tpund.erfa Condals S.JIl'. ,.. ' . ~ 
(Komtjúca/éJ{epresented by:/~..-~: 

I/(' 
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