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dňa: 28. 10.2013 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

Návrh na 

UZNESENIE 

z XLIII. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Počet strán 
celkom: 

číslo: .. ./2013 

k návrhu na zabezpečenie fungovania Ekoparku - Holá Hora pri ABC - Centre voľného 
času 

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na zabezpečenie fungovania Ekoparku - Holá Hora pri ABC - Centre voľného času 
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UZNESENIE 
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číslo: 64/2013 

k návrhu na zabezpečenie fungovania Ekoparku Holá hora pri ABC- Centre vol'ného času 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na zabezpečenie fungovania Ekoparku Holá hora pri ABC- Centre vol'ného času .. 

18. OKI 2013 JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Dostanú: Overovatelia: 

podl'a rozdel'ovníka 
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Vydanie: 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Súčasťou ABC CVČ je aj elokované pracovisko Ekopark - Holá Hora na ul. 
Botanickej 11 v Prešove. Náklady na jeho prevádzku činia ročne cca 57 550 eur. Keďže 
Ekopark nesplňa podmienky pre pedagogickú činnosť, vedenie ABC CVČ podalo v marci 
2012 žiadosť o jeho odčlenenie od ABC CVČ. Tento návrh je zatiaľ v štádiu riešenia. 
Areál Ekoparku - Holá Hora by mali na základe zmluvy o prenájme hnuteľného 
a nehnuteľného majetku prevziať Technické služby mesta Prešov. Zámer prenájmu bol 
opätovne prerokovaný v komisii MsZ v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta dňa 
07.08.2013, 14.08.2013, 05.09.2013 a prerokovaný aj v Mestskej rade dňa 14.10.2013. 
Uznesenia zo zasadnutí predmetnej komisie MsZ sa nachádzajú v prílohách tohto 
materiálu. 

Príloha č. 1 - 07.08.2013 - Uznesenie z 13. riadneho zasadnutia Komisie Mestského 
zastupiteľstva v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta 
- bod č. 14 - k prerokovaniu materiálu prizvať výkonného riaditeľa Technických služieb 
mesta Prešov, a.s. 

Príloha č. 2 - 14.08.2013 - Uznesenie z 14. mimoriadneho zasadnutia Komisie 
Mestského zastupiteľstva v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta 
- bod č. 3 - dopracovať o zosúladenie priloženého návrhu zmluvy o nájme s novým 
návrhom zmluvy o nájme, ktorý bol predložený výkonným riaditeľom TSmP, a.s. 

Príloha č. 3 - 05.09.2013 - Uznesenie z 15. riadneho zasadnutia Komisie Mestského 
zastupiteľstva v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta 
-bod č. 15- schváliť zámer prenájmu areálu Ekopark- Holá Hora, Botanická 11, Prešov 
na dobu neurčitú pre TSmP a. s. 

Príloha č. 4 - Zmluva o nájme Ekopark - Holá Hora 

Príloha č. 5- Ročné režijné náklady na prevádzku Ekoparku - Holá Hora 

Odčlenením Ekoparku- Holá Hora by klesol počet pedagogických zamestnancov zo 7,5 
na 6,5 a nepedagogických zo 7 na 2. Odčlenením Ekoparku od ABC CVČ by klesli náklady 
na prevádzku ABC CVC. 

Oddelenie školstva materiál predložilo na 11. riadne zasadnutie komisie finančnej, 
plánovacej a správy mestských organizácií, avšak materiál bol zo zasadnutia stiahnutý. 
Opätovne bude predložený na zasadnutí predmetnej komisie dňa 21.10.2013. Komisii 
Mestského zastupiteľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry bude predložený na jej 38. 
riadne zasadnutie dňa 22.10.2013. Z uvedeného dôvodu Vám budú jednotlivé uznesenia 
z komisii predložené v deň zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, t. j. 
28.10.2013 

F- Ms0/SP-Q1/23/1 
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1. Vízia ďalšieho fungovania Eko parku - Holá Hora. Botanická 11. 
Prešov s udržateľnosťou pre verejnosť 

Informácie poskytla riaditeľka ABC- Centra voľného času, Októbrova 30, 08001 
Prešov, Mgr. Elena Šimčíková 

1.1 Zistené nedostatky v areáli EKO park, Botanická 11, Prešov 

• nevyhovujúce hygienické podmienky 
• nedostatočný počet WC tak pre deti v záujmových útvaroch ako aj pre verejnosť. 
• nebolo zrealizované vybudovanie verejného osvetlenia prístupovej cesty v areáli 

Ekoparku. 

Činnosť elokovaného pracoviska Ekopark na základe uvedených faktov je 
obmedzená a neumožňuje ABC centru voľného času v plnej miere realizovať 
plnohodnotnú, záujmovú a rekreačnú činnosť pre deti a mládež. 

Riaditeľka ABC - Centra voľného času Mgr. Elena Šimčíková zároveň navrhla 
možné aktivity v areáli Ekoparku tak, aby sa zabezpečila udržateľnosť pre 
verejnosť a účel predmetného areálu. 

1.2 Možné aktivity v areáli EKO park, Botanická 11, Prešov 

• vytvorenie bylinkovej mozaiky: využitie vo vyučovacom procese MŠ, ZŠ aj pre 
verejnosť 

• vytvorenie náučného chodníka za účelom poznávania stromov 
• výstava remeselných nástrojov v areáli Ekoparku 
• Akvaristika: nová inštalácia akvárií, využitie vo vyučovacom procese MŠ, ZŠ, 

SŠ aj pre verejnosť 
• Teraristika: využitie vo vyučovacom procese MŠ, ZŠ aj pre verejnosť 
• Spolupráca s Regionálnou radou ochrany prírody pri realizácii náučných 

programov pre MŠ, ZŠ 
• Krúžková činnosť- ZÚ teraristický, chovateľský, kynologický: ZÚ môžu využiť 

priestory Ekoparku pre svoju činnosť v letnom období (apríl až jún). 
• Ekotábor- zorganizovať stanový tábor spojený s prácou na farme - Ekoparku, 
• ukážky kosenia trávy, starostlivosť o zvieratá a rastliny s aktívnou účasťou detí, 
• vozenie na poníkovi. 
• výstavy exotického vtáctva 
• vytvorenie oddychových zón pre verejnosť - inštalovanie viac lavičiek, 

nenáročné sedenie z prírodného materiálu v areáli Ekoparku (realizácia 
v spolupráci so Strednou odbornou školou lesníckou v Prešove). 

• Majáles, Juniáles: popoludnie s country hudbou, ľudovou hudbou, súťaže pre 
deti, vozenie na poníkovi, cukríková lúka ... 

• 1x v mesiaci počas letnej prevádzky dať priestor country skupinám vystúpiť v 
Ekoparku 

• Výber vstupného 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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V prípade podpísania Zmluvy o nájme by spomínané aktivity v areáli Ekoparku boli 
v kompetencii nájomcu tak, aby sa zachoval jeho účel prevádzky. 

2. Finančné náklady na prevádzku Eko Parku, Botanická 11, Prešov 

V prípade, že Technické služby neprevezmú správu Ekoparku - Holá Hora, 
Botanická 11, Prešov, je zabezpečenie prevádzky Ekoparku nasledovné: 

Rok 2013 

Mzdy: 28 450 eur 
Odvody: 1 O 015 eur 

Spolu: 38 465 eur 

Prevádzka: 19 056 eur 

Spolu: 19 056 eur 

Ročné náklady na činnosť a prevádzku Ekoparku v roku 2013 sú 57 521 eur. 

Do konca roku 2013 sú dané náklady zahrnuté v upravenom rozpočte ABC CVČ. 

Rok 2014 

Finančné prostriedky na zabezpečenie fungovania Ekoparku, Holá Hora, Botanická 
11, Prešov (mzdy a prevádzka) bude nutné zahrnúť do návrhu rozpočtu Mesta Prešov na 
rok 2014 alebo prijať rozpočtové opatrenie. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Mesto Prešov 

dňa: l. 7.2013 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

UZNESENIE 

zo XLI. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Pre§ove 

Strana 
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čfslo: 427/2013 

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

Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

zrušuje 
uznesenie 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 udržatel'nosti tohto účelového zariadenia v časti "schvaľuje odňatie hnuteľného 
a nehnutel'ného majetku zo správy alokovaného pracoviska (Ekopark) ABC - Centm voľného 
času, Októbrová 30, Prešov ajeho prenechanie do nájmu obchodnej spoločnosti Technické 
služby mesta Prešov, a. s., s účinnosťou od 1.1.2013"; 

ž i ad a 
primátora mesta 
predložiť konkrétny návrh na zabezpečenie fungovania Ekopark-u Holá hora pri ABC -
Centre voľného času na lll\ibližšie mestské zastupiteľstvo. 

Dostanú: 

podl'arozdeľovnika 

F- MsÚ/SP-01127/1 
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Mesto Prešov 

. Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

z 13. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre disponovanie s majetkom mesta 

Strana 
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dňa:7.8.2013 ~íslo: 14/2013 

Komisia Mestského zastupiterstva v Preiove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovani návrhu na schválenie majetkových prevodov 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

dila:7.8.2013 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporú~a 

Mestskému zastupiterstvu v Prešove 

zobrať na vedomie 

Bod U 

člslo: 912013 

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 nehnuterností - pozemkov parc. č. 
KNC 14792112 o výmere 164 m2

, zastavané plochy a nádvoria, parc. č. KNC 
14792134 o výmere 49m2

, ostatná plocha a parc. č. KNC 14792/35 o výmere 
68m2, ostatná plocha, spolu o výmere 281 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Zimná. 

Bodf.l 
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, 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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ktorým bol schválený zámer predaja stavby - bytového domu, s. č. 2486 na 
pozemku parc. č. KNC 1127 o výmere 187m2

, zast. plochy a nádvoria, LV č. 1192, 
k. ú. Nižná Sebastová, lokalita Ul. Slanská. 

schváliť 

Bod č. 3 
Návrh na zru§enie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Preiove č. 325/2013 zo dňa 30.1.2013 
v časti schvafuje 
bod4 
Zámenu nehnutefnosti ako prlpad hodný osobitného zretera z d6vodu vzájomného 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
pozemkov parc. č. KNC 658 o výmere 1 03 m2

, záhrady a parc. č. KNC 660, zast. plochy 
a nádvoria, z ktorej sa GP č. 2540412012 vyhotoveným dl\a 8.10.2012 IS PO spol. s r. o., 
Slovenská 86, 080 01 Pre§ov, odčlenl časf o výmere 31 m2 a pričlenl k parc. č. KNC 655, 
zast. plochy a nádvoria, k. ú. Nižná Sebastová, LV č. 1192, lokalita Ga§tanová ul., vo 
vlastnlctve mesta Pre§ov, 
za 
pozemok parc. č. KNC 657 o výmere 134m2

, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nižná 
Sebastová, LV č. 202, lokalita Slanská ul., vo vlastnlctve: 
1. Anny Tuhrinskej, Ga§tanová 3, 080 06 Pre§ov, v podiele 112, 
2. Katarlny Kendrovej, Ga§tanová 3, 080 06 Pre§ov, v podiele 112. · 

Bodč.4 
Preda) pozemku parc. č. KNC 6020126, zastavaná plocha o výmere 18m2

, vytvorený GP 
č. 96/2013, vyhotoveným GEOPLANOM Pre§ov, s.r.o., Kon§tantlnova 3, 080 01 Pre§ov, 
zo dl\a 13.5.2013, overeným 17.5.2012 Správou katastra v Pre§ove, odčlenenim z 
pozemku parc. č. KNC 6020/1, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Pre§ov, lokalita Ul. 17. 
novembra, priamym predajom Petrovi Vužl\ákovi, 17. novembra 32, 080 01 Pre§ov 

• za cenu 1130,00 € (62,67 €1m2
). 

Bod č. 5 
Predaj pozemku parc. č. KNC 14792114 o výmere 83 m•, zastavané plochy a nádvoria, 
LV č. 6492, k. ú. Pre§ov, lokalita Ul. Zimná, priamym predajom Ing. Radoslavovi 
Dolnému, PhO. a manž. Ing. Ivete Dolnej, rod. Mačákovej, Zimná 5, 080 01 Pre§ov 

• za cenu 4 470 € (53,85 €1m2
). 

Bod č. 7 
Preda) pozemkov parc. č. KNC 143021352 o výmere 33m2

, zastavané plochy 
a nádvoria a parc. č. KNC 143021353 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 Pre§ov, zo dl\a 19.10.2012, odčlenenlm z pozemku 
parc. č. KNC 14302/139, zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 6492, k. ú. 
Pre§ov, lokalita Ul. Oumbierska, priamym predajom spoločnosti HOBBY, s. r. o., 
Suchomlynská 9, 080 01 Pre§ov, IČO: 31658253 
• za cenu 3 482 € (63,31 €1m2

). 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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Bod t. 17 
Predaj: 
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pre disponovanie s majetkom mesta 3/6 

- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Hlavnej 30, s. č. 2957, umiestnenej na pozemku parc. 
č. KNC 515, LV č. 6492, k. ú. Preäov, 

- pozemku parc. č. KNC 515, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138m2
, LV 

č. 6492, k. ú. Preäov, na základe obchodnej verejnej súťaže 
spoločnosti VEUOVIC, spol. sr. o., Hlavná 28, 080 01 Preäov, tCO: 31 669 166 

- za cenu 177 000 €. 

neschváliť 

Bod č. 6 
Predaj pozemku parc. č. KNC 331112, zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2

, 

vytvorený GP č. 1612013 vyhotoveným dila 7.2.2013 GEOKART Preäov, s. r. o, 
Konätantinova 3, 080 01 Preäov, overeným dila 15.2.2013 Správou katastra Preäov, 
odčlenenlm od pozemku parc. č. KNC 3311, zast. plochy a nádvoria, LV č. 1192, k. ú. 
Nižná $ebastová, lokalita Ul. Včelárska, priamym predajom spoločností BEKER-MP, 
s. r.o., Včelárska 23, 080 06 Preäov, ICO: 36487155 
-za cenu 5 400 € (46,61 €1m2

). 

Bod č. 10 
Zámer predaja častí pozemku parc. č. KNC 978213, ostatná plocha o výmere cca 650 
m2 (presná výmera bude známa po vypracovani GP), LV č. 6492, k. ú. Preäov, lokalita 
Ul. Dúbravská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 15 
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 
14302159, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5 687 m2

, LV č. 6492, k. ú. Preäov, 
lokalita Ul. Siblrska, o celkovom rozsahu cca 20 m2 (presný rozsah vecného bremena 
bude známy po vypracovani GP), v prospech oprávneného: vlastnlka pozemku 
parc. č. KNC 143021347, zastavaná plocha a nádvoria a stavby súp. č. 13797, stojacej na 
parc. č. 143021347, LV č. 15154, k. ú. Preäov, a to Lenku Dzuričkovú, Oumbierska 13, 
080 01 Preäov, in rem (s právom prevodu na tretiu osobu) 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

dať do výjazdovej komisie 

Bod č. 9 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 106516, ostatná plocha o výmere 158 m2, L V 
č. 6492, k. ú. Pre§ov, lokalita Ul. Protifa§istlckých bojovnfkov, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

F -MsÚ/SP-01129/1 



~ Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

MestoPrdov 

dopracovať a opStovne predložiť na komisiu 

Bode. a 
Predaj pozemkov: 

- parc. č. KNC 6616145, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402 rrt, 
- parc. č. KNC 6616178, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2

, 

- parc. č. KNC 6616179, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 rrt, 
· parc. č. KNC 6616/80, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 rrt, 
-parc. č. KNC 6616181, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 rrt, 

Strana 
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• parc. č. KNC 66161105, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320 rrt, 
spolu o výmere 798 rrt, ktoré stí evidované na LV č. 6492, k. tí. Pre§ov, lokalita Pod 
Kamennou bat'lou, priamym predajom Petrovi Ga§parovičovi, Záhradná 20, 080 01 
Pre§ov 
-za cenu 31 020 € (38,85 €/rrt). 
Dopracovať o zosúladenie elsla parciel vo vlastnom materiill a mape z GISPLANU 
a zaoberať sa možnosťou odk6penla easti pozemku parc. e. KNC 6616144 
iiadaterom ai po hranicu chodníka. 

Bod e.11 
Zámer predaja: 
• 6asti pozemku parc. č. KNE 1143125, omá p6da o výmere cca 340 rrt, ktorej 

v stíbore .c· zodpovedajtí pozemky parc. č. KNC 15456, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 29 rrf a parc. č. KNC 1545712, záhrada o výmere cca 311 rrt, 
bez založeného listu vlastnlctva, 

- časti pozemku parc. č. KNE 1143126, omá p6da o výmere cca 860 rrt, ktorej 
v stíbore .c• zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 1545812, záhrada o výmere cca 
860 rrt, bez založeného listu vlastnlctva, 
spolu o výmere cca 1 200 rrt (presné výmery budtí známe po vyhotovení GP • so 
zachovanlm potrebnej tízemnej rezervy na komunikáciu), v§etko v k. tí. Pre§ov, 
/okaHta Cemjata, sp6sobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Navrhn(Jt' iladaterovl odkúpiť len C!astl pozemkov, ktoré by boli zarovnané s 
pozemkami v jeho vlastnlctve. 

Bod <!.12 
A) Zru§enie obchodnej verejnej stíťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia 

MsZ v Pre§ove č. 35112013 zo dt'la 18.3.2013, bod 9; 
B) Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti v areáli tenisových kurtov na Ulici 

československej armády 20A, nasledovne: 
-pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2785 rrt, 
- pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2

, 

- stavba s. č. 7532 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
v§etko v k. tí. Pre§ov, LV č. 6492, 
sp6sobom obchodnej verejnej stíťaže, ktorej podmienky stí stanovené v prllohe 
tohto uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta S/6 

Mesto Prešov 

D6vod: 
1. Vyzvať primátora mesta na zruienie OVS vyhlásenej v tejto veci 

primátorom mesta dňa 2.8.2013 a pokračovať ďalej výlučne v zmysle 
uznesenia MsZ č. 35112013. 

2. Doplniť do súťažných podmienok návrhu OVS, že súťažiaci berie na 
vedomie, že ak majú voči vyhlasovaterovi záväzky aj jeho spolupracujúci 
partneri (subjekty, prostrednictvom ktorých alebo v spolupráci a ktorými 
bude súťažiaci zabezpečovať, resp. realizovať činnosť, ktorá je predmetom 
súťaže), jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; rovnako doplniť požiadavku na 
súťažiaceho o predloženie zoznamu jeho spolupracujúcich partnerov. 

Bod č.13 
A) Zru§enie obchodnej verejnej súťaie, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 

v Prešove č. 28112012 zo dl'la 31.10.2012, bod 28; 
B) Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností v areáli tenisových kurtov na Ulici 

Nábrežnej 5, nasledovne: 
-pozemok parc. č. KNC 8464112, ostatná plocha o výmere 2135 m2

, 

-stavba s. č. 4420 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463, 
všetko v k. ú. Pre§ov, LV č. 6492, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 
Obvod: 

1. Vyzvať primátora mesta na zruienie OVS vyhlásenej v tejto veci 
primátorom mesta dňa 2.8.2013 a pokračovať d'alej výlučne v zmysle 
uznesenia MsZ č. 28112012. 

2. Doplniť do súťažných podmienok návrhu OVS, že súťažiaci berie na 
vedomie, že ak majú voči vyhlasovaterovi záväzky aj jeho spolupracujúci 
partneri (subjekty, prostrednictvom ktorých alebo v spolupráci s ktorými 
bude súťažiaci zabezpečovať, resp. realizovať činnosť, ktorá je predmetom 
súťaže), jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; rovnako doplniť požiadavku na 
súťažiaceho o predloženie zoznamu jeho spolupracujúcich partnerov. 

Boct č.14 
Zámer prenájmu nehnuteľností a hnuteľných veci v areáli .. EKOPARK - HOLA HORA", 
Botanická 11, 080 01 Pre§ov, spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dóvodu 
záujmu mesta Pre§ov na zabezpečeni výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli a využiti na 
rekreačné a §portové účely pre obyvateľov mesta Pre§ov, nasledovne: 
nehnuteľnosti: 
- stavba Ekoncentrum so s úp. č. 421 O, stojaca na pozemku parc. č. KNC 7356 a pozemky: 

- parc. č. KNC 735511, ovocný sad o výmere 8 154 m2
, 

- parc. č. KNC 735512, záhreda o výmere 1 246 mZ, 
parc. č. KNC 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1103 m2

, 

- parc. č. KNC 7373, ovocný sad o výmere 2 677 mZ, 
- parc. č. KNC 7374, ostatná plocha o výmere 139 mZ, 
- parc. č. KNC 738312, ovocný sad o výmere 4 947 mZ, 
- parc. č. KNC 7384/1, trvalý trávnatý porest o výmere 1 611 mZ, 
- parc. č. KNC 981312, vodná plocha o výmere 162 mZ, 
- parc. č. KNE 267812, záhrada o výmere 150 rrf, 
- parc. č. KNE 26781102, záhrada o výmere 11 rrf, 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

o celkovej výmere 20 200 rrr, všetko v k. ú. Prešov, L V č. 6492, 
prislúchajúce hnuteľné veci, 

6/6 

na dobu neuroitú pre Technické služby mesta Prešov, a. s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov, 
IČO: 0031718914 

za podmienok stanovených v návrhu zmluvy o nájme, ktorý tvori prflohu tohto 
uznesenia .. 
K prerokovaniu materiálu prizvať výkonného rladltera Technických služieb mesta 
Preiov, a. s. 

(/ 

''~UtJ (V.'!!. Y• 
JUDr. KJJtsrfna 

sekretér kom 

Dostanú: 
podfa rozderovnika 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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l 

MUDr. Karol Kyslan, PhD. 
predseda komisie 
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiterstva v Preiove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

zo 14. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitefstva v Prešove 

pre disponovanie s majetkom mesta 
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dňa:14.8.2013 číslo: 18/2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:14.8.2013 

príjíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiterstvu v Prešove 

schváliť 

Bod č.1 

číslo: 11/2013 

A) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ v Prešove 
č. 35112013 zo dňa 18.3.2013, bod 9; 

B) Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností v areáli tenisových kurtov na Ulici 
Československej armády 20A, 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 s. č. 7532 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
všetko v k. ú. Prdov, L V č. 6492, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v pn1ohe 
tohto uznesenia. 

F- MsÚ/SP-0112911 
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Mesto Prešov 

Bod č. 2 
A) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
v Prešove č. 281/2012 zo dňa 3!.1 0.2012, bod 28; 
B) Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností 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, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

dopracovať a op/Hovne predložiť na komisiu 

Bod č. 3 
ZátMr prenájmu nehnuteľností a hnuteľných vecí v areáli .. EKOPARK- HOLÁ HORA··. 
Botanická l l, 080 OJ Prešov, sp8sobom ako prfpad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli a využití na rekreačné 
a fportové účely pre obyvateľov mesta Prefov. nasledovne: 
nehnuteľnosti: 

-stavba Elwncentrum so súp. č. 4210, stojaca na pozemku parc. č. KNC 7356 
a pozemky: 
- parc. č. KNC 7 35511, ovocný sad o výmere 8 l 54m2, 

- parc. č. KNC 735512, záhrada o výmere l 246m2, 

- parc. č. KNC 7 356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l l 03 m2• 

- parc. č. KNC 7 3 7 3, ovocný sad o výmere 2 677 m2, 

- parc. č. KNC 7374, ostatná plocha o výmere 139m2• 

- parc. č. KNC 738312, ovocný sad o výmere 4 947m2, 

- parc. é. KNC 738411, trvalý trávnatý porast o výmere l 61 l m2, 

- parc. č. KNC 981312, vodná plocha o výmere l 62m2, 

- parc. č. KNE 267812, záhrada o výmere l 50m2, 

- parc. č. KNE 26781102, záhrada o výmere l l m2
, 

o cellwvej výmere 20 200m2
, všetlw v k. ú. Prdov, LV č. 6492, 

prislúchajúce hnuteľné veci, 
na dobu neurčitú pre Technické služby mesta Prefov, a. s., Bajkalská 33, 080 OJ Prefov, IČO: 
0031718914 
- za podmienok stanovených v návrhu zmluvy o nájme, ktorý tvorí pri/oh u tohto uznesenia. 
Dopracovať o zosúladenie priloženého návrhu zmluvy o nájme s novým návrhom 
zmluvy o nájme, ktorý bol predložený výkonným riaditerót!n TSmP, a. s. 

. (/ 1 ' 7 

sekretár komisie • · predseda komisie 

Dostanú: 
podfa rozdefovnfka 

Overovatelia zápisnice: 
Ing. Ľudovŕt Ma/aga 

F- MsÚ/SP-01129/J 
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

z 15. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupltefstva v Preiove 

pre disponovanie s majetkom mesta 
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dňa:5.9.2013 číslo: 20/2013 

Komisia Mestského zastupiterstva v Preiove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovani návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:5.9.2013 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujlma toto 

STANOVISKO 

alslo: 13/2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Preäove 

zobrať na vedomie 

Bod č.1 
Informáciu o neúspeänom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na 
základe uznesenia MsZ v Prešove č. 376/2013 bod č. 12 zo dňa 14.5.2013, ktorým bol 
schválený zámer odpredaja nehnuteľnosti- pozemkov parc. č. KNE 3465114 o výmere 75 
m2

, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNE 3465115 o výmere 10m2
, zastavaná plocha 

a nádvorie, spolu o výmere 85m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Malkovská. 

Bod č. 2 
Informáciu o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na 
základe uznesenia MsZ v Prešove č. 37612013 bod č. 13 zo dňa 14.5.2013, ktorým bol 
schválený zámer odpredaja nehnuteľnosti- pozemku parc. č. KNE 3465/13 o výmere 49m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Malkovská. 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 217 
Mesto Prešov 

Bod č. 3 
Informáciu o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na 
základe uznesenia MsZ v Prešove č. 37612013 bod č. 8 zo dňa 14.5.2013, ktorým bol 
schválený zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3328/3 o výmere 82 m,2 zastavané 
plochy a nádvoria, vytvorené o GP č. 137/2013, odčlenenim z pozemku 
parc. č. KNC 3328/1, k. ú. Nižná ťiebastová, LV č. 1192, lokalita Ul. Limbová. 

schváliť 

Bod č. 4 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Preiove č. 416/2013 zo dňa 25. 6. 2013 
v časti schvaruje 
bod20 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuternosti spôsobom ako pripad hodný osobitného 
zretera z dôvodu podpory rozvoja vedomostí, schopnosti a morálnych postojov detí 
a mládeže, na dobu 5 rokov pre Slovenský Skauting - 112. ZBOR PRAMEŇ 
PREŠOV - SEKČOV, L. Novomeského 16, 080 06 Prešov, IČO: 00598721112, a to 
nebytových priestorov o výmere 90,14 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP stavby so 
súp. č. 6795 (v pavilóne B bývalej Základnej školy na Ul. Bernolákovej 21 v Prešove) 
stojacej na parc. č. KNC 14477/3, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov 

-za cenu 1 €/rok + úhrady za služby spojené s uživanim nebytových priestorov. 

Bod č. 5 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Preiove č. 351/2013 zo dňa 18.3.2013 
v časti schvaruje 
bod7 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9418/1 OO o výmere cca 170 m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovani GP), ostat. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Mukačevská, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou bezodplatného 
zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. 
č. KNC 9418/100 (vo vyznačenom rozsahu v zmysle GP) v prospech mesta Prešov 

sa meni na 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 94181698 o výmere 853m2
, ostatná plocha, ktorý 

bol vytvorený GP č. 161/2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantinova 3, 080 01 Prešov, zo dňa 16.7.2013, odčlenením z pozemku 
parc. č. KNC 9418/100, ostatná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 8 
Predaj pozemku parc. č. KNE 3465/12 o výmere 25m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 7250, k. ú. Prešov, ktorému v súbore .c• zodpovedá pozemok parc. č. KNC 16065125 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 3/7 

Mesto Prešov 

o výmere 25 m2
, záhrada, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Ul. Malkovská, priamym 

predajom Kataríne Smoradovej, Exnárova 5, 080 01 Prešov 
·za cenu 690 € (27,60 €1m2

). 

Bod č. 9 
Predaj pozemku parc. č. KNC 3328/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2

, 

vytvoreného GP č. 137/2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantinova 3, 
080 01 Prešov, zo dr'la 18.6.2013, overeným dr'la 1.7.2013 Správou katastra Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3328/1, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1192, 
k. (1. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Limbová, priamym predajom Alexandrovi Radčenkovi, 

Hollého 3, 080 01 Prešov 
• za cenu 655 € (50,38 €1m2

). 

Bod č.10 
Predaj pozemkov: 
• parc. č. KNC 6616/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2

, 

parc. č. KNC 6616/78, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2
, 

parc. č. KNC 6616/79, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2
, 

parc. č. KNC 6616/80, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2
, 

parc. č. KNC 6616/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2
, 

- parc. č. KNC 6616/105, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320m2
, 

spolu o výmere 798 m2
, ktoré s(l evidované na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod 

Kamennou bar'lou, priamym predaiľm Petrovi Gašparovičovi, Záhradná 20, 080 01 Prešov 
• za cenu 31 020 € (38,87 €/m ). 

Bod č.15 
Zámer prenájmu nehnuterností a hnutefných vecí v areáli .EKOPARK - HOLA HORA", 
Botanická 11, 080 01 Prešov, spôsobom ako prlpad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
záujmu mesta Preiov na zabezpečeni výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli a využiti 
na rekreačné a iportové účely pre obyvaterov mesta Preiov, a to nehnuteľnosti: 
-stavba Ekoncentrum so s(lp. č. 4210, stojaca na pozemku parc. č. KNC 7356 
a pozemky: 

- parc. č. KNC 7355/1, ovocný sad o výmere 8 154m2
, 

parc. č. KNC 735512, záhrada o výmere 1 246m2
, 

parc. č. KNC 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1103 m2
, 

parc. č. KNC 7373, ovocný sad o výmere 2 677m2
, 

parc. č. KNC 7374, ostatná plocha o výmere 139m2
, 

parc. č. KNC 738312, ovocný sad o výmere 4 947m2, 

parc. č. KNC 7384/1, trvalý trávnatý porast o výmere 1 611 m2
, 

parc. č. KNC 981312, vodná plocha o výmere 162m2
, 

- parc. č. KNE 2678/2, záhrada o výmere 150m2
, 

- parc. č. KNE 2678/102, záhrada o výmere 11 m2
, 

o celkovej výmere 20 200m2
, všetko v k. ú. Prešov, LV č. 6492, 

a prislúchajúce hnuteľné veci, 
na dobu neurčitú pre Technické služby mesta Preiov, a. s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov, 
reo: oo31718914 
• za podmienok stanovených v návrhu zmluvy o nájme, ktorý tvorí prílohu tohto 
uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01129/1 



j;•;! ZMLUVA O NÁJME EKOPARK- HOLÁ HORA Vydanie: l 

uzatvoren6 podľa uatanovenia § 663 a IUISI. OIK!ianskebo Zlikonnfka <!. 

Mesto PreJov 
40/1964 Zb. v zneni neskoňfeb predpisov 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ : Mesto Pre§ov 
Hlavná 73 
080 O l Pre§ov 
IČO: 327 642 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 

Čfslo účtu: 4008549274nsoo 
Zast.: JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

Nájomca Technické služby mesta Prešov, a. s. 
Bajkalská 33 
080 Ol Prešov 
IČO: 0031718914 
Bankové spojenie: UniCreditBank 

č.ú.: l 089828000111 ll 
Zast. predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom Kleinom a členom 
Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým. 

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o nájme nehnuteľnosti a hnuteľného majetku 
s nasledovným textom : 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1.1.1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom predmetu nájmu: Ekopark Holá hora, 

Strana 
liS 

Výtlačok: 

Botanická ul. l l, 080 Ol Prešov, pozostávajúceho zo súboru hnuteľného 
a nehnuteľného majetku. 

1.1.2. Nebnutel'ný majetok tvoria: 
a) nehnuteľnosti v k. ú. Prešov, zapfsané na L V č. 6492, vedenom na Katastrálnom úrade 
v Prešove, Správa katastra Prešov : 

P. č. Pozemky 
l. parc. č. KN-C 7355/1, ovocný sad o výmere 8154 m2, 
2. parc. č. KN-C 7355/2, záhrada o výmere 1246 m2

, 

3. parc. č. KN-C 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1103 m2
, 

4. parc. č. KN-C 7373, ovocný sad o výmere 2677 m2
, 

S. parc. č. KN-C 7374, ostatná plocha o výmere 139m2
, 

6. parc. č. KN-C 7383/2, ovocný sad o výmere 4947 m2
, 

7. parc. č. KN-C 7384/1, trvalý trávnatý porast o výmere 1611 m2
, 

8. parc. č. KN-C 9813/2, vodná plocha o výmere 162m2
, 

9. parc. č. KN-E 2678/2, záhrada o výmere 150m2
, 

l O. parc. č. KN-E 2678/102, záhrada o výmere ll m2 

P. č. Stavba 
l. stavba Ekoncentrum, súpisné čislo 421 O, situovaná na parc. č. KN-C 7356, 

(budova EP inv. č. 11801) 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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b) stavby bez súpisného čísla: 

P. č. Inv. číslo Názov predmetu 

l. 2/817 Prístrešok pre hipoterapiu 
2. 2/818 Garáž EP 
3. 2/816 Detské ihrisko 

SPOLU: 

1.1.3. Hnutel'ný majetok tvoria: 

a) zvlä§tne učebné pomôcky -vedené v operatívnej evidencii: 

P. č. Inv. číslo Názov predmetu P. ks Jed. cena 

l. 45 Kábel USB l 19,35 
2. 47 Reproduktory l 9,60 
3. 50 Počítač PC l 693,69 
4. 51 Monitor Acer 19LCD l 268,61 

Spolu: 

b) učebné pomôcky -vedené v operatívnej evidencii: 

P. č. In v. číslo Názov predmetu P. ks Jedn. cena 
l. 56-61 PC IBM Infovek 6 zapožičané 

c) drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii. 

Obst. cena 

3.038,00 
20.423,30 
41.395,74 

64.857,04€ 

Cena celkom 

19,35 
9,60 

693,69 
268,61 

991,25 € 

Spolu 

1.2. Prenajímateľ dáva nehnuteľnosti a hnuteľné veci špecifikované v bode l. l .2. a l. l .3. 
tohto článku do užívania nájomcovi a nájomca ich preberá do užívania. 

1.3. Súbor hnuteľných veci a nehnuteľnosti bude uvedený v preberacom protokole, ktorý 
bude vyhotovený do 30 dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

Článok ll. 
Úl!el a doba nájmu 

2/5 

2. l. Nájomca preberá predmet zmluvy do nájmu za účelom jeho využitia ako objektu 
zvlMtneho zreteľa, za účelom zachovania a rozvinutia jeho športového, rekreačného 
a výchovno-vzdelávacieho charakteru, v rozsahu optimálne zohľadňujúcom 
potreby obyvateľov mesta Prešov. 

2.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
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Člúok III. 
N6jomné 

Vydanie: l 

Strana 
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3.1. Nájomné bolo stanovené dohodou ako nájomné hodné osobitného zreteľa vo verejnom 
záujme vo výške 1,00 € ročne, splatné vždy k 30.6. bežného kalendárneho roka. 

3.2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné v dohodnutej výške na vyššie uvedený účet 
prenajfmateľa. 

Článok IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

4.1. Nájomca je oboznámený so stavom predmetu nájmu a v takomto stave ho preberá do 
nájmu. 

4.2. Nájomca sa zaväzuje : 
a) financovať a organizovať prevádzku prenajatých priestorov v zmysle čl. II bodu 

2.1., vykonávať bežnú údržbu a opravy, s možnosťou započítania s nájomným 
podľa bodu 4. 7 .l. maximálne do výšky 30.000 € (slovom tridsat'tisic eur). 

b) vytvoriť a viesť účtovnú evidenciu prevádzkových nákladov v analytickom členeni. 
Účelne vynaložené prostriedky preukázať prenajímateľovi v zmysle ustanovenia 
bodu 4.2. písmeno a) tohto článku, formou finančného prehľadu vytvoreného z 
analytickej evidencie k 31.12. bežného kalendárneho roka. 

c) investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške maximálne 30 000 € 
(slovom tridsaťtisíc eur) ročne, s možnosťou ich započítania s nájomným podľa 
bodu4.7.2. 

d) preukázať prenajímateľovi použitie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia 
bodu 4.2. písm. c) tohto článku nasledovným spôsobom: 
Pred začatím prác nájomca písomne požiada prenajlmatel'a o súhlas s vykonaním 
investícií, písomný súhlas na realizáciu investícií uvedených v bode 4.2. písm. c) 
tohto článku udeľuje primátor. Nájomca začne uvedené práce realizovať až po 
udelení súhlasu prenajímateľa a uskutočneni obhliadky predmetu nájmu; 
prenajfmatel' si vyhradzuje právo odoprieť súhlas, v takomto prípade sa práce 
nezrealizujú. Po ukončení prác nájomca predloži súpis vykonaných prác spolu 
s účtovnými dokladmi preukazujúcimi účelné vynaložené finančné prostriedky. 
Prenajímateľ zabezpeči kontrolu prác najneskôr 7 dnf odo dňa doručenia podkladov 
od nájomcu a následne vypracuje zápisnicu o splneni povinnosti nájomcu. 

e) vynaloženie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia bodu 4.2. písmeno c) 
tohto článku preukázať prenajímateľovi vždy najneskôr do 31. decembra bežného 
kalendárneho roka 

4.3. Prenajímateľ je oprávnený požadovat' prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly. 

4.4. Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, ak ide o jeho 
využívanie v súlade s čl. ll bod 2.1, na účel športový, výchovno-vzdelávaci a na iný 
účel špecifikovaný prenajímateľom, pričom sa predpokladá aj možnosť jeho 
komerčného využitia. Súhlas prenajímateľa k prenechaniu predmetu nájmu do 
podnájmu tretej osobe podľa prvej vety sa považuje za udelený podpísaním tejto 
zmluvy okrem komerčného podnájmu, v tomto prípade je potrebný písomný súhlas 
prenajímateľa. Nájomné z komerčného podnájmu nájomca použije na financovanie 
a organizovanie prevádzky v zmysle čl. IV. bod 4.2. 

F - MsÚ/SP-O 1112/1 
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4.5. Nájomca je povinný vytvoriť podmienky, aby na predmete nájmu nevznikla škoda 
a aby nedošlo k ohrozeniu majetku prenajímateľa, zároveň zodpovedá za podnájomcu. 

4.6. Účtovné odpisy technického zhodnotenia financovaného nájomcom odpisuje počas 
doby nájmu nájomca. Po ukončeni nájmu sa technické zhodnotenie stáva majetkom 
prenajímateľa. 

4.7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zabezpeči prevádzku a bežnú údržbu predmetu 
nájmu a v zmysle bodu 4.2. písm. a) je oprávnený započítať finančné prostriedky, ktoré 
nájomca účelne vynaloží na prevádzku voči ročnému nájomnému za lesné pozemky 
určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 5.1.2005 v zneni 
jej dodatkov. Preukázateľne vynaložené náklady podľa bodu 4.2. písmena b) vyčísli 
nájomca prenajímateľovi k 3 1.12. bežného kalendárneho roka a vyfakturuje najneskôr 
do 15.1. nasledujúceho roka. Následne bude medzi prenaj!matel'om a nájomcom 
vystavená dohoda o započítaní vzájomných plneni, pričom sa započítajú len plnenia, 
ktoré boli preukázateľne doložené a to do výšky 30.000 €. 

4.7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bude nájomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2. písmeno c) budú započítané voči ročnému 
nájomnému za lesné pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej 
zmluvy zo dňa 5.1.2005 v znen! jej dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok 
vyčísli nájomca prenajímateľovi do konca kalendárneho roka a vyfakturuje najneskôr 
do 15.1. nasledujúceho roka. Následne bude vystavená dohoda o započítaní 
vzájomných plneni, pričom sa započítajú vykonané práce, na ktoré dal prenajímateľ 
písomný súhlas. 

4.7.3. Ak sa v jednotlivých článkoch uvádzajú finančné čiastky, rozumejú sa ako čiastky 
vrátane DPH v zákonom stanovenej výške. 

Článok V. 
Skoni!enie nájmu 

5.1. Nájom je dojednaný na dobu neurčitú v zmysle čl. ll tejto zmluvy s výpovednou 
lehotou l rok. 

5.2. Výpoveď musi mať písomnú podobu a výpovedná lehota začína plynúť od 1.1. roku, 
nasledujúcom po roku, v ktorom bola písomná výpoved' zmluvnému partnerovi 
doručená. 

5.3. Zmluvné strany môžu ukončiť nájomný vzťah aj na základe vzájomnej dohody. 

5.4. Zmluvné strany môžu zmluw o nájme vypovedal' aj bez udania dôvodu. 

5.5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou ajej účinnost' nastane dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

5.6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na 
územi Slovenskej republiky. 

5.7. Zmluva bola vypracovaná v 4 rovnopisoch s platnost' ou originálu, z ktorých dva 
prevezme prenajímateľ a dva nájomca. 

F- MsÚ/SP-411112/1 
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5.8. Zmluvne strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu 
i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

V Prešove, dňa: 

Za prenajfmatel'a: 

~Dr.PavclHagyari 

primátor mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Za nájomcu: 

MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

PhDr. Mlkuláš Komanický 
člen predstavenstva 
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ABC centrum vol'ného času, Októbrová 30,080 Ol Prešov, tel.: 051/7712291 

Č.j.: 69/2013 Vybavuje: Mgr. Šimčiková 

Vec: 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Prešov, 7.6.2013 

Ročné režijné náklady na prevádzku Eko parku, Botanická ll, Prešov · · 

Na základe vašej žiadosti Vám posielame požadované informácie týkajúce Ekoparku, 
Elokovaného pracoviska ABC CVČ, Prešov 

Ročné náklady na činnost' Ekoparku v roku 2013: 

610 mzdy 
620 odvody 
Spolu 

630 prevádzka 

Spolu 

28.450 Eur 
10.015 Eur 
38.465 Eur 

el. energia 12.000 Eur 
Telefón 276 Eur 
Voda 300 Eur 
Strava zamest. 1.600 Eur 
Krmivo l .200 Eur 
Pracovné odevy 200 Eur 
Veterinár 3 OO Eur 
Čistiace prost. 200 Eur 
PaM 240 Eur 
Bojler +batéria 200 Eur 
Strihanie oviec 40 Eur 
Vývoz odpadu 2.500 Eur l !moj. lístie/ 

19.056 Eur 
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Mzdy+odvody 
Prevádzka 
Spolu 

38.465€ 
I 9.056€ 
57.521€ 

Ročné náklady na činnost' a prevádzku Ekoparku Y roku 2013 sú 57. 521Eur. 

~-"vuc)~ 
Mgr. Elena Šimčíková 

riaditeľka CVČ 

"::-í 
' 


