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Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z pokra~ovania XLII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dia: 23.9.2013 ~islo: 446/2013 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov ako pripadov hodných osobitného 

zreteľa 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

schvaľuje 

1. Predaj nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu 
na majetkovoprávnom usporiadani nehnutel'nosti pre stavbu: "Rýchlostnej cesty R4 
Prešov - Severný obchvat', a to pozemkov vytvorených GP č. 67/2010, 69/2010 a 70/2010 
vyhotovenými dňa 2.11.2010 SK GEODETI, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava, 
nasledovne: 

- parc. Č. KNC 14035/61 o výmere 17 m2
, orná pôda, 


parc. Č. KNC 14058/8 o výmere 27 m2
, zast. plocha, 


- parc. Č. KNC 14021/2 o výmere 229 m2
, lesný pozemok, 


parc. Č. KNC 14021/3 o výmere 8429 m2
, lesný pozemok, 


- parc. Č. KNC 14027/5 o výmere 5190 m2
, lesný pozemok, 


parc. Č. KNC 14027/4 o výmere 7 m2
, lesný pozemok, 


- parc. Č. KNC 14032/2 o výmere 14771 m2
, lesný pozemok, 


parc. Č. KNC 14098/5 o výmere 772 m2
, lesný pozemok, 


- parc. Č. KNC 14100/7 o výmere 5349 m2
, lesný pozemok, 


parc. Č. KNC 14100/9 o výmere 4291 m2
, lesný pozemok, 


- parc. Č. KNC 16188/16 o výmere 6369 m2
, lesný pozemok, 


parc. Č. KNC 16235/42 o výmere 1m2
, ostat. plocha, 


- parc. Č. KNC 16235/43 o výmere 448 m2
, ostat. plocha, 


parc. Č. KNC 16235/39 o výmere 500 m2
, ostat. plocha, 


- parc. Č. KNC 16235/40 o výmere 200 m2
, ostat. plocha, 


parc. Č. KNC 16235/37 o výmere 192 m2
, zast. plocha, 


- parc. Č. KNC 16268/4 o výmere 172 m2
, ostat. plocha, 


parc. Č. KNC 16281/72 o výmere 3 m2
, ostal. plocha, 


- parc. Č. KNC 16281/73 o výmere 116 m2
, ostal. plocha, 
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- parc. č. KNC 16281/74 o výmere 16 m2
, ostat. plocha, 


- parc. č. KNC 16281/70 o výmere 68 m2
, ostat. ploch~


2 -	 parc. č. KNC 14059/31 o výmere 19 m , trvalý trávny poras~ 
o celkovej výmere 4.7186 ml, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

pre Národnú dial'nilnú spololnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 

35919001 

- za cenu l 304 903,18 € (27,65 €Iml). 


2. 	Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory mládelnickeho športu v meste Prešov, a to pozemku parc. č. KNC 9204/119 
o výmere 2500 m2

, ostatná plocha, LV č. 14110, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na 
dobu 10 rokov pre Futbalový klub SAFI, Prost~jovská 1,080 Ol Prešov, IČO: 36158431 
- za cenu 3,33 € rolne. 

3. 	Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania vzdelávacich a kultúrno-spololenských aktivit pre rodinl 
a znevýhodnené skupiny obyvatel'stva, a to nebytových priestorovo výmere 184,90 m , 
nachádzajúcich sa na I. NP stavby so súp. č. 6195 (v pavilóne B bývalej Základnej školy 
na Ul. Bernolákovej 21 v Prešove) stojacej na parc. č. KNC 14411/3, zast. plocha, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre oblianske združenie EMERKA, rodinné 
oddychové centrum, Arm. gen. Svobodu 4,080 Ol Prešov, IČO: 42031433 


- za cenu l €Irok + úhrady za služby spojené s uživanim nebytových priestorov. 


4. 	 Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania sociálnych služieb pre l'udi s mentálnym postihnutim, a to nebytových 
priestorov o výmere 115,91 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP stavby so súp. č. 6195 
(v pavilóne B bývalej Základnej školy na Ul. Bernolákovej 21 v Prešove) stojacej na parc. 
č. KNC 14411/3, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre Združenie 
na pomoc l'uďom s mentálnym postihnutim Prešov, Sabinovská 6,08001 Prešov, IČO: 
31304265 
- za cenu l € za celú dobu nájmu + úhrady za služby spojené s uživanim nebytových 
priestorov. 

5. 	Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
vyuiivania bezbariérového vstupu v podobe nájazdovej rampy pre telesne 
postihnutých, a to časti pozemku parc. č. KNC 4434, ostatné plochy o výmere 40 m2

, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Rumanov~ na dobu 20 rokov pre oblianske združenie 
MabajEnergy, Slanská 18,08001 Prešov, IČO: 42 011 081 
- za cenu 3,31 €/rolne s podmienkou realizácie terénnych úprav v zmysle štúdie ,,zelená 
oáza terénne úpravy relaxačno - oddychovej zóny" do dvoch rokov od účinnosti nájomnej 
zmluvy. 
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Mesto Prešov 

žiad a 

primátora mesta 

zabezpečiť dopracovanie Zásad hospodárenia s majetkom mesta o kritéria pre posudzovanie 
majetkových prevodov hodných osobitného zreteľa. 
Termín: december 2013 

JUDr. Pavel HA G Y ARI 

- 2 1 O 2O13 primátor mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľarozdeľovnika JUDr. René PucherA Pi--«---J 
PhDr. Milan Laca \.J.A J11) / 
Ing. Richard Drutarovský f\ I ~ 
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