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Mesto Prešov 
-_............ _---_ ...... _--_ ................_--_ ................... _--

UZNESENIE 


zo XLIV. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prelove 

dňa: 25.11.2013 	 lislo: 471/2013 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo v Prdove 

berie na vedomie 

1. Informáciu o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na 
základe uznesenia MsZ v Prešove č. 376/20l3 bod č. 12 zo dňa 14.5.20l3, ktorým bol 
schválený zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov parc. č. KNE 3465/14 o výmere 75 

2m , zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNE 3465/15 o výmere 10m2
, zastavaná plocha 

a nádvorie, spolu o výmere 85 m2 
, LV č. 7250, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Malkovská. 

2. Informáciu 	o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na 
základe uznesenia MsZ v Prešove č. 37612013 bod č. l3 zo dňa 14.5.2013, ktorým bol 
schválený zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNE 3465/13 o výmere 
49 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 7250, k. ú. Prešov. lokalita Ul. Malkovská 

3. Informáciu 	o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na 
základe uznesenia MsZ v Prešove č. 37612013 bod č. 8 zo dňa 14.5.20l3, ktorým bol 
schválený zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3328/3 o výmere 82 m2

, zastavané plochy 
a nádvoria, vytvoreného GP č. l37/20l3, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3328/1, k. ú. 
Nižná Šebastová, LV č. 1192, lokalita Ul. Limbová. 

zruluje 

4. Uznesenie MsZ v Prelove l. 41612013 zo dňa 25.6.2013 
v časti schvaľuje 
bod 20 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu podpory rozvoja vedomosti, schopnosti a morálnych postojov detí 

F - MsÚ/SP-O1127/1 
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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 I. NP stavby so súp. č. 6795 
(v pavilóne B bývalej Základnej školy na Ul. Bernolákovej 21 v Prešove) stojacej na parc. 
č. KNe 14477/3, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov 
• za cenu 1 €lrok + úhrady za služby spojené s ulivanfm nebytových priestorov. 

meni 

5. Umesenie MsZ v PreJove čo 35112013 zo dňa 18.3.2013 
v časti schvaľuje 
bod 7 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNe 9418/1 OO o výmere cca 170 m2 (presná výmera 
bude máma po vypracovani GP), ostat. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Mukačevská, spôsobom priameho predaja 
- mjnjmá1ne za cenu v zmysle maleckého posudku, s podmienkou bezodplatného 

zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNe 
9418/100 (vo vymačenom rozsahu v zmysle GP) v prospech mesta Prešov 

na 

Zámer predaja pozemku parc. ~. KNC 9418/598 o výmere 853 m2
, ostatná plocha, ktorý 


bol vytvorený GP č. 16112013 vyhotoveným GEOPLAN PreJov, s. r. o., 

Konltantinova 3, 080 01 Prelov, zo dňa 15.7.2013, odčlenenfm 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 


schvaľuje 

6. 	Predaj pozemku parc. č. KNE 3465/12 o výmere 25 m2
, zastavaná plocha 

a nádvorie, LV č. 7250, k. ú. Prešov, ktorému v súbore "e" zodpovedá pozemok parc. Č. 
KNe 16065/25 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 €1m 2

). 

7. 	Predaj pozemku parc. Č. KNe 3328/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
, 

vytvoreného GP Č. 137/2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 
080 01 Prešov, zo dňa 18.6.2013, overeným dňa 1.7.2013 Správou katastra Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNe 3328/1, zastavané plochy a nádvoria, LV 
Č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Limbová, priamym predajom Alexandrovi 
Radčenkovi, Hollého 3, 080 01 Prešov 
- za cenu 655 € (50,38 €1m 2

). 
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8. Zámer predaja nehnuteľností: 
- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Hlavnej 30, s. č. 2957, umiestnenej na pozemku parc. č. 
KNC 515, zast. plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 515, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138 m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov 
-	 spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v pnlohe 

tohto uznesenia. 

9. 	Zámer prenájmu nehnuteľností a hnuteľných vecí v areáli ,,EKOPARK. - HOLÁ HORA", 
Botanická ll, 080 01 Prešov, spôsobom ako pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
záujmu mesta PreJov na zabezpeleni výchovno-vzdelávacej ~innosti v areáli a využiti 
na rekrea~né a Jportové ú~ely pre obyvatel'ov mesta PreJov, a to nehnutel'nosti: 
- stavba Ekoncentrum so súp. č. 4210, stojaca na pozemku parc. č. KNC 7356 a pozemky: 

- parc. č. KNC 7355/1, ovocný sad o výmere 8154 m2
, 


- parc. č. KNC 7355/2, záhrada o výmere 1 246 m2
, 


- parc. č. KNC 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 103 m2
, 


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


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


parc. č. KNC 7383/2, ovocný sad o výmere 4 947 m2
, 


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


parc. č. KNC 9813/2, vodná plocha o výmere 162 m2
, 


-	 parc. č. KNE 267812, záhrada o výmere 150 m2
, 


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


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


a prislúchajúce hnutel'né veci, 

na dobu neurčitú pre Technické služby mesta Prdov, a. s., Bajkalská 33,08001 Prešov, 

IČO: 0031718914 

- za podmienok stanovených v návrhu zmluvy o nájme, ktorý tvori prilohu tohto 

uznesenia. 


10. Predaj pozemkov: 

- parc. č. KNC 6616/45, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402 m2

, 


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


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


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


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


- parc. č. KNC 66161105, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320 m2
, 


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

Kamennou baňou, priamym predajom Petrovi Gašparovičovi, Záhradná 20, 080 O1 Prešov 
- za cenu 31 020 € (38,87 €1m 2

). 

F -	 MsÚ/SP·01l27/1 
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ll. Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prfpad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadani nehnutel'nosti pre stavbu: 
,,Dial'nica Dl Prelov západ - Prelov juh", nasledovne: 

l. 	vedených na LV č. 6492 o celkovej výmere 117 989 m2
, a to: 

- parc. č. KNC 6261/4, ovocný sad o výmere 132 m2
, 

- parc. č. KNC 8740/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2
, 

parc. č. KNC 874017, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 426 m2
, 

- parc. č. KNC 8740/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 304 m2
, 

parc. č. KNC 8740/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2
, 

- parc. č. KNC 8770, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2
, 

parc. č. KNC 9472/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 228 m2
, 

- parc. č. KNC 9497/10, ostatná plocha o výmere 483 m2
, 

parc. č. KNC 9500, ostatná plocha o výmere 217 m2
, 

- parc. č. KNC 9745/34, ostatná plocha o výmere 26 m2
, 

parc. č. KNC 14839/3, lesný pozemok o výmere 432 m2
, 

- parc. č. KNC 14839/4, lesný pozemok o výmere 9 401 m2
, 

parc. č. KNC 14984/2, lesný pozemok o výmere 25 m2
, 


- parc. č. KNC 14987/2, lesný pozemok o výmere 29 m2
, 


parc. č. KNC 14987/3, lesný pozemok o výmere 68 m2
, 


- parc. č. KNC 14988/2, lesný pozemok o výmere 355 m2
, 


parc. č. KNC 14989/3, lesný pozemok o výmere 28 m2
, 


- parc. č. KNC 14991/4, lesný pozemok o výmere 688 m2
, 


parc. č. KNC 14991/5, lesný pozemok o výmere 440 m2
, 

- parc. č. KNC 14993/5, lesný pozemok o výmere 80 642 m2
, 

parc. č. KNC 15743/13, orná pôda o výmere 134 m2
, 

- parc. Č. KNC 16038/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 502 m2
, 

parc. č.·KNC 16038/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2
, 

- parc. Č. KNC 16150/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2
, 

parc. Č. KNC 16188/5, lesný pozemok o výmere 6 289 m2
, 

- parc. Č. KNC 16188/6, lesný pozemok o výmere 15 20 l m2
, 

parc. Č. KNC 1618817, lesný pozemok o výmere 478 m2
, 

- parc. Č. KNC 16188/19, lesný pozemok o výmere 3 m2
; 

2. 	 vedených na LV Č. 7250 o celkovej výmere 932 m2
, a to: 

- parc. Č. KNC 16038/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2
, 

- parc. Č. KNC 16038/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 90 m2
, 

parc. Č. KNC 16038/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 178 m2
, 

- parc. Č. KNC 16065/31, zábradao výmere 96 m2
, 

parc. Č. KNC 16109/62, orná pôda o výmere 406 m2
, 

- parc. Č. KNC 16132/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 m2
; 

3. 	 vedených na LV Č. 143920 celkovej výmere 1 359 m2 v spoluvlastnickompodiele y2 

(zodpovedajúca výmera 679,5 m2
), a to: 

- parc. Č. KNC 8736/9, orná pôda o výmere 638 m2
, 

- parc. Č. KNC 8736/10, orná pôda o výmere 708 m2
, 

F -	 MsÚ/SP-01/27/1 
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- parc. č. KNC 16188/12, lesn pozemok o výmere 13 m2
; 

4. vedeného na LV č. 14395, a td parc. č. KNC 881812, zastavaná plocha a nádvorie 
2

o výmere 69 m v SPoluvlastníCk~.m podiele y2 (zodpovedajúca výmera 34,5 m2
); 

o celkovej výmere 119 635 m2
, k. ú. Prešov, pre Národnú dial'ni~nú spolo~nost', a. s., 


Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava~ I i O: 35919001 

- za cenu 8 125232,56 € (67,92 €Im ) •. 


neschval'uje 

12. Zámer uzatvorenia zmluvy o bUdicej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je.: 
- kúpa bytového domu s 59 byt vými jednotkami vrátane technickej vybavenosti 

(infraštruktúry), ktorý bude vybu vaný na časti pozemkov parc. č.·KNC 15380, KNC 
15389, KNC 15388 a KNC 15391, 

- kúpa časti pozemku parc. č. KNd 15391, ostatné plochy o výmere cca 440 m2 (presná 
výmera bude známa po VYhotoV=P) LV č. 6589, k. Ú. Prešov, za túto cenu: 

- cena bytového domu vrátane tec . ckej vybavenosti bude stanovená v súlade s § 10 
ods. 10 zák. o štátnom fonde rozv . a bývania v mení neskorších predpisova v súlade so 
zák. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v mení 

I • 

neskorších predpisov, . 
- cena časti pozemku pod bytovými ~omom parc. Č. KNC 15391 bude vo výške kúpnej 

ceny, za ktoru pozemok odkúpi bfúci predávajúci, maximálne vo výške ceny určenej 
znaleckým posudkom v čase pred jeho zastavaním, 

resp. . 

Zmer predaja &atl pozemkov I p3s0bom ako prípad hodDý ...obllného zreteJ'a 
z dôvodu zabezpe~enia výstavby ~ájOmnýCh bytov pre seniorov, a to parc. Č. ·K.NC 
15380, KNC 15389, KNC 15388, o! celkovej výmere cca 330 m2 (presná výmera bude 
máma po vypracovaní OP), LV č. t92' k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, pre spolo~nosť 
ANTES PLUS, spol. s r. o., Cyrila a Metoda 1,071 01 Michalovce, IČO: 31695132 
- za cenu stanovenú znaleckým p .sudkom v bse pred ich zastavanfm. 

13. Zámer dlhodobého prenájmu ne14uteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu výstavby park1.vacích miest, a to časti pozemku parc. Č. KNC 
2843/2, zastavaná plocha a nádvori o výmere cca 80 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní OP), LV Č. 6492, k .. Ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre vlastníkov bytov 
v bytovom dome na Ul. Čapajevova !45 v Prešove, vedených na LV Č. 8548, k. Ú. Prešov 
- za cenu 1,00 € ro~ne za celý predpaet nájmu. 

F - MsÚ/SP-0l/27/1 
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14. Zámer uzatvorenia Zmluvy o úprave vzájomných závlzkových vzťahov pri budovaní 
integrovaného infonn8Čného systému mesta Prešov a prenájme pozemkov, ktorej návrh 
tvorí prílohu tohto umesenia, spôsobom ako prfpad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu vybudovania integrovaného informa~ného systému mesta Prešov. 

~-:::::::==--
JUDr.Pavel HAGYARI 

29. 11. 2013 primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľarozdeľoVEďka 	 PhDr. Mikuláš Komanický 


Stanislav Grega 


Mgr. Stanislav Ferenc 


F - MsÚ/SP-OlI27/1 
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PRILOHA K!a>u 8 

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná'73, 080 01 Prešov 

vyhlasuje 

podľa §§ 281 aŽ288 Obchodného zákonnfka 

. OBCHODNO VEREJNÚ SÚŤAž 
. " .. ~ . 

na.Od(>ŕ~~j.nasiedovných h~hnuternosťi: 

- stavbyríacnádzajúcej sa na Ul. Hlavnej 30, s. č.. 2957, umiestnenej na pozemku 
parc. č, KNC 515,zast. ployQa,~nádyori~, LVč. 6492,k~(t Préšov. 

- pO,zCitmku ~as~va~ého .tavĎ()tJ. pa'rc. č. KNC,5'15,zast~ýarlá plocha a nádvorie 
o výmere 13$m2

, LVč.64~2;:k, ú, Prešov, ' . . 
." . ,',' :-. . - f " 

s t~mit9 podmienkami: 

OBSAH NAVRAÚ ZMLUW, NA KTOROM VYHLASO'\iATEl! TRVA: 

1. 	 . predm~ťom~ávrhl.j.zrrir~vy8yda neh~uterrIOS!i.id$ntiiíkované, vy'Mie: . 
2. 	 súfatta'ci·'prédložf návrh' kllpnéJcepyza neht'lutel'1J9sti,pri90m PPrJHkne k4pnu cenu 

minimálne \lP .. ,vý:~ke. c~ny . stariciv:enej znal$ckym 'posudkom. vypra'covaným, na 
. n~nn~ter(lOs~i:t~ci~minllJÍátne.104qpO€;. ". .".... .'. .... ""'. .o.... ......•.. . 

3;sqf~žia.cjR(iJimtp~(I,ftli~~:kl:l,~~?~Pláfr. kú~nucenIJPredp:OdariiiJ1 zml~vy s ~~vrhom na 
vklaa do Katastra nehnuternosti" v . Pŕešove, ato najneskôr do Jedného' me,siaca od 
u.zavretJaZll1h.r/'y, inak rná.vyblaspv~teľ právc>.o(jstúpiť pd•. ~.mlp"y~.. .'., .. ' . 

4. 	suražia(;i.t;l~rieď~~ve~or;nl'e,.f~ ~čil1ky bq~~úp~rti~ ,od !!rorqyy J:i6d~~ og~eku3 nastávajú 
doru.č$Db·o·pl~omrjéhp ozO.ám~!1t~ vYhJa~ov~t$ra'o využiU tohtg práy~. Od~Íljpením od"'l" '.' ";'l"'" ·'k.,t,,"· .... ,ť ..• ' ';." , ...• , '. ..ť'ť '''', " .

:z1Jl uVYAm YY~.:zar:II~;. ..., . .... .' '. ...... .... .'. '" .' . '., . 
5. 	 ·súfa~.aci berie na vedomie, že sprevodóm vlastníctV~:~Pŕ~cM(fzaj(ľ. na neho práva 

a povinnosti :z existujúcej nájomnej zmluvy k prevadzanei 'nehnutefnosti; 
(Odsek 5 plati .Ienv pripade, že víťazom nebude náJomca; ale tretia osoba); 

OSTATNÉSÚtAŽNÉ PODMtENKY: 

1, 	 súfažiaci prijíma podmienku, že: 
a) 	do konca lehoty' na podávanie návrhov ztoži. na účet vyhlasovateľa zábezpeku vo 

výške minimálne 10 400 € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS XXXX,. inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý; zäbezpekasa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije 
na úhradu časti kúpnej ceny; ak súfažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podi'a odseku 
12, odmietne uzatvorif kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijati jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovatefa a zvyšná časť bude vrátená súfažiacemudo 15 kalendárnych dní odo 
dňa uplynutia lehoty na lIzatvorenie kúpnej zmluvy; 

b)preukáže doklad' o solventnosti - výpis z bankového účtu, resp. inú hodnovernú 
garanciu finančných prostriedkov vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za predmet 
kúpy; 

2, 	 technické informácie onehnuternostiách poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ 
v Prešova, Jarková 24. tel.: 051/3100249 priamo alebo prostredníctvom sp~ávcu. 
Kontakt·. na správcu poskytne oddelenie mestského majetku na vyššie uvedenom 
telefónnom. čísle..Obhliadka predmetných nehnuteľností bude záujemcom umožnená 
v dňochXX.XX.2013 a.XX.XX.2013 odXX.XX dp XX.XX hod.; 

F -	 MsÚ/SP.,Ol/27/1 



3. 	 návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: M,stský.úrad v Prešove, Sekcia majetková a 
ekonomicka, oddelenie m.,ts,JsjhQ ,qtaJ.tku, Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
s výrazným OZfUIČ8J1hn ,,"'$Ú ·...;.OIllM :... Obchodná verejná súťaž č. XXl2013 
nehnuternosťHJavná30 -;neot\rá,.,at"'. ..•. . .' 
Zalepená obálka bude' daléj qbsahbvaf:identifikaČné odaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov; právna forma,sJdlQa l,p9;pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné čislo), doklad potvrdzujúcrid~tltifikačne údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o'zložení zábezpe~;K,.~~~rb.k~p~j z~,ru,vY,P'Q,qpí$an71.,;~~~rtl?vaterom a p~d.; 

4. 	 lehota napredklaaanie l1á"rhov zmluv Jedt:tňst8noYeny voznámenl o vyhláseni 
obchodnej verejnej.súť~~"t,Qa,d~~~~~~(tt'tclQ~.XX hod.; 

5. 	 vyhodnotenieobchodňej verejiiefsúfäže'Výtilasovater uskutočni do 1Skalendámych 
dní po uplynutí,terrofi1~,(l~pr~p~la.9~fli~Jl~VrhQ~. ,~.lefJQk v.yhodnotenia súťaže bude 
oznámený účastníkOm písómhOu ~p'rávóu'odóSfanot;thajneskqr do 7kalendáŕnych dní 
og vyh~d.r)ot~rtia oi:)ťJ:1odne1, 'v~re,lQ$j.~p'f~~;?áf~ve~,vyhl~~oy~ter.,yr~ti. zložené' 
zábez e,k s~4Iali cilhkt·' dS 'fu'~heus r"ď . . '. .... " .". p y. ~~,~ "Q.fJ'( "~.'" . I c~",S:>P:<',,: . 	 •,ro 

6, 	 náy,rh f:mIUW;je,9~:Pľj~t)ifP~e~19ž'lif n()~,<.~!~J~~f.; ..... ,:. , ,;'\.,) .,",'.. ..' ..... " ". 
7,predla~etlé'1iévr'tlfmÔžé .stlfážiapI;me.~if.~'~~~~tJ~ir.\,\p'rIP~ije, .' ~k' jé ,nový návrh 

zpohra~u .yYhla$Qvat~ra výh~nejšíaKoprédéf\šdzaJúci~a len v láhota stanovenej na 
predkl~danie návrhov; " .......•.. '.' ... '<,,' .•.. ' .... 

8, pr~dnostné'právo'. na . kúpu ' ;'n~Hnut~rnôst('iňil 'vzmYllte osobitného pr~pisu . štát 
vzhľadom na$k~pPfl()~t;,~~;;tl~nnM~~fl~,:~,\~V!~qvaná ,fl~O ;fi~tpd~ "kultúrna 
pamiatkapodčis/ó'niA10Qľ1; ",.' ":,"',".0', ."" < .. " 

9;$tJfaži.adbeCi~ •. n~.\Yf!q9tl,f,1e." ž~\llrev.~~z\élr)t.n(:if:'tn!iterI'!O$f je .. ~t~veb",~, ,,$~echnicky 
_.,p'repQ~t1~~,~·~s~,~,ou"n~t:lJJJ.t~~~~U;)§ťo~:;;-ďstj\(bil!1.Hlijvoa\~~·:~" [lr~~!"i:~Erj,j ~~ľl)Óstatné 

'.. ~tťfPti~#bpt~<~~~\~Pi~~1,!~f9~~~;p~;ro~~~~'f,t<·",\ď ,~: ':"i~';,ď'"'~"ff ; 	 ',:, v 

10, vyhra~ovater s. ?y11räd'~we F;it~vaoQml~~'~~~~W~gf~~~r,;!'lívrqy>~,~q~Jr~!Jťaz; . 
11.whlasavatéf n1W~,~ pr~~Qm;,návWH ;.,~~~~~pr~~in, tj~\I(i~;)iqfi~~i )t~i1~:'. ;~reJ,mé 

,," 'á_s' urODiť· drot)ňé;1d@Jfiénfa·a:,,:pec1fikäci~)'le··.·; iv héWhrluthbmpt'!P·,;.;.·.n;'-:';"ť';";"': .... '.','·i';:"'·.'· ;:"<·::·:·';i;'·~,,;ť· ,', •.' ''i. . 'i' ,,:,~:, ,.',,:.....,.,.".. ''j 

. 'htiCfh':i~.Vh'. ~;S~"ŕ~(['f'~'>;;;!":i:>'\(;JJ"ihá' ~k;:~I·'f .. Me'tk:'mJ.."Aty·){..,,!,'.~~J."le O;,. ,'~ ,t :.iu.;l.. ;d,4YY:),pCt"'~,:" " $~ 1:i.~I1,~,. ;",~ '. ~.sy
,.ts.tvm'v."P. ä'§.ove;'A~l'trl'*~tlIEf .ď.lri;afr.·ll.a.,m"Hocme·.štehó~n.ávtti.lr.Z:OOlúv.· sa:1'... );11.. ..... " "', ..... ,',v··.,·"~n~"" ..·.Q·el",,.~~., ...:IJ,·y, ",..1, "",,, .. ,'." '''M'' '." y .
·Y$t)·.rn'n6u' ··~.·.·ravo(ľhďo$.la.;ľlbtl ;\1ra~.·"~vf'·~."··rie~kÔr(t.·.b.··1. o]<,·'· ...,··.rJň.·. ..·~ ...0'd, .. '.·m.ď'" ,'"Ch '.dni odP '. sp . .. '" ': ..; 1. ",,' ... ,, .. ,', .. ",.J~' .' ,." 'i .. 

,~i~~ .~()n~nia>;::it~~~$t1~~t~,lTIllSts~~ho .;1:~tuplt~rsty~i.i[l:ak~ó~~,"·i~" do~lt?,;. 'k,ptiJ~tiu
.;."', .. 'n"aj\lyf'lód~jšJ~vpiWYr;hÍ;{: '., .' .., '.. ..... .... i .• . ...." . b" ~.., 

':;i.,')'-{" 

.C"{: • 	 ,; ~', 

i'"~i 
o ~.~ 

, .', :~.'. ~~ >... 

,":: 

>', 

" 

:. " 
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40/1964 Zb. v znení neskorších pre4Pisov 
IMesto Prešov 	 Iil/s 

Výtlačok: 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ: ., Mesto Prešov 

Hlavná 73 

080, O l Prešov 

IČO: 327 642 

Bankové spojenie: ČSOB. a. s. , 


Číslo účtu: 4008549274/75'0'0 
Zast.: JUDr.PavloP1tUagyariW, primátoto1)1 mesta 

., , ,.,' l" • , 

Nájomca 	 TeéhnickéSIUŽby mesta Prešov, a.B. 

Bajkalská 33 

080 Ol Prešov 

IČO: 31718914 

Barikové spojelú~:)JniCreditBank "". . 

, "č.ú':I0898280'dO/tlÍ l 

Zast..p,edsedomPreastavenstvaMUDr; Petrom Kleinóm a čl~om 
:•... , Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým. 

ZinJl,l\!l1é stranyuzatváJ;ajlÍ,ZlllluVtJ, onájme'nehnutet'no~tí a. hnuteľného majetku 
'. '!, ",.." ii nasledQvným textom:' ď '. , ,",,', 	 .' 

:' ,,~ • o. ',., .' " • 

Či1Ín,QkI. 

, 'P,f~qfflttzlijlu~y', " ' ' 


1.1.I.PrenaJiInateľ jevýlučQýmylAAtnikolÚ,predmetu.llájmu: .. Ekopark Holá hora, , 

• .t;:lQtwlická,\1Lll",089 '01 'Prdov,pozostá,yaJúceho zo súboru hnqteľného

. " .. anehnlJteľn,~~~~je~~.:~r "" >ďď . 

1.1.2. Nehu~tetllfmájetjktv'(,ria:' 


~lHe." .. "'~.'):..•.. ~~e!oy
...hl1H!~rn9s~iy.,;k ... ~...z.:,a.ľ~~.~é naLV č.' 94.q2,?,v~denom na Katastrálnom úrade 
v Preš'ove, Správákafasľtá);r.e~~V':I., '.: ,.! ~, ' .... . ' . . . 

, .' ';.:! " 	 ;,' i',;. '.;, 'l 

P. č. 	 Pozemky 
l. . parc.. Č, r<N-C 7355/1 , ovocný sadovým~re8154ml, 
2. parc. Č. KN-C 7355/2, zLÍhrada o vým~I:e1246In2, . 
3. parc. Č. KN~C 7356, zasta:vanáplochllk~Ófie o vý~ere 1103 m2

, 


4., parc,. Č. KN:,C7373,,óvOCI)i;~Jldč{vÝi#ét~~71 ml; , .. 

5..·. ..Páľc..č.Tq'f~c'1j74~ .Ô$t;tt1í*,pfÓchäo:ýýItier(f13SJ.!rtl~; 

6. .'. 'PAtq~Č. KN::~738jl2~"óvdbt1Ý $a4(ývyrnóte -4941;tii~, 

"7. . ·PÍlŕt:· č. KŇ::C 73841i: 'ťľválýlráviiäo/P9ráS't .0 vf11:ferel@t'm2," 
8. ,J?~,c!č.!I<N~<;,~~P/7, v9~~~p:l()c~á~;y'ýljxere16~ til7,'.. . .',' 
9. 'p~c: č.KN.E2678/2,záhtáHa.ô vyŕfiéŕe'150rrt2," . 


. IO. . parc, č..l<.N·B 2678l102,zá9tadao výmete 'frtrť .. 


P.č. 	 Stavba 
~:i 	 ." 'v.., -1 ........... ...". _.'. v..,.,.-\. T 
. L' 	 stavba Ekoncentrurn, supisné číslo 4210, situovanánaparc. Č. KN-C 7356. 


(budóyaEP inv,č.1I801) .... 

» 
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Mesto Prešov 	 'lIS 

lb) sttivbybez súpisného čÍsta: 

P.·č. Inv.číslo Názov m,dmetu· 	 Obst. cena 

1. 2/817 Prístrešok pre hipoterapiu' 	 3.038,00 
2. 2/818 Garáž EP 	 20.423,30 
3. 2/816 Detské ihrisko 	 4J.395,74 

SPOLU: 	 .' 64.857,04 € 

1.1.3. Hputel'ný majetok tvor~: 

a) zvlMtneučebne PÓl11ÔC~Y~ veáenfv'operatíVné)'evidencH: 

p~ Č. Inv. číslo NázQv predmetu .P. ks Jed. cena, Cena, celkom 

1. 45 Kábel,1JSB . l 19,35 	 19,35 
2. 47 "Reprgpuj(tory . i 9,60". 9,60 
3. SO PO~ftačPC 	 J693;69' 693,69 
4. 51 Mô~itorAcer ·1. " '2'68:en 	 268;61., 	 .,' 

Spolu: . 	 991,25 € 

. b) učebné pOfllQj1:ky ·-veden~v oper!lHvnejevidencii: 
. , . 

",_;5'i.;.,\~?:~:(.·'~··.·"'."""::'~~~.~:,;,:. "_,,~ i',. ,'i"~,: ,'-":"_ :':;.,': 

P" Č. Inv,Čislo Nátqvpredmetu . P.Rs' )iú;!n:cepa Spólti· , 
1. '56...61 pCI~Mrnfôyek, . . ,6"-'~'""Zápožičané 

, 	 ", ',,", ! ;'-'> I":,,,{,~,-;~':;:;' __ ,;.,

e} drobnýhtilotilÝ m~etoky,édený v ope~~tb~t~YJ~~~. 
• " 	 '.1' o.,' ".", 

1.2. 	 Prellajíma,tef dáVán~h11tlteľ~~sfr~. ~lueh{é ,,~~išpecifikov~4V.p-04e1.1.:Z: 'átl.3. 

tohtočlánk:udo UŽrívMia' nájomcovi a nájomca ichprep~r~:dQ.';~~~variia;.:; . ' • 


• ", _,o, ,_' ',,' .:',~-~'.f, _",_"{.:",'_"'. :','''' -,.-'_r,,'_ . 

~,',:,.",. '<'~\'.:'-':'~::\ ,'_,~::.t<"';::;·~:·~~~:"';r:'",, ,":>.::•. -: ,'.:":<'''-_.,.'-.,''~,<'' ,,<-',;~, ,':: ~."_,,,',', -:. ',:-:,::' __, • .'"".,",':' 

, 1.3. Súbor hnutetrtýcli ~~t~ne1Ítiutél'nóstíbÍKktíveď~QtX.l1ré~~r~collll'ŕ9tq'kole~:'ktQtj
bude vyhotovený do30d~íod nadobuclttutia účinilbsH tejto zmhivy .. , .". .. ď 

", .' 

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

'.' .' .ď., ..Ú~!!l~~~~!~~;'".". .., ...... ". :' .'. 
2.1. 	 Nájomcápreberá·Pt~$netznil'~'il':~9:.,u~m~f?ia,~~~IQW jeho.yYUŽitiä'ako oDjektu' 

zvlášttle.ho .. zre.teľa". Z~4č~fQm: ,;,~~~a,~í~W;.é:~9h9vahl~ .CI, r?~y,inúti~;jeho 
športového, rekreačh~tw.. ~vývbp~o-vz4~.4v(\cit;ho.chtltak.tern, .v rO;lsab~ optimálne . 
zohl'ádňujúc6111pott~yQbyV~tefQvm~št~;,Pt~~QV';'.:' ....... ;.......' .' " . ..' . 


, ' '. --- --' .,',,',' .', .,,,,,.-",,",--: --~--:"\:!_--j'-":_.,~','--"'~-.:":<;;--'-:-:'-"- ," ',,-' ,":-~-

4.2· 	 Tátozinluvanadpblídaplatnosť"diíOlThPQQPÍ.~t19boín(~tti~~:vnÝtl1istranamra účinnQSť . 
dňom nasJ~uJÚcimp<?d;nijejzve'e.j~~ia; .....' ..; '"i 

F ~,MsÚISP-OllI21l 

....: *-'';

http:zvl�ttle.ho
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MestqPr.~ov . 	 3JS 

éIánoklll. 

, .' ,.... '. .' ,NájolUné. ' 


3.1. 	 'N~j()J1lli~. bolo.$tmovef1<5 dohodpu' ako nájQitll1é h()dné. osobitného zreteľa vo verejnom 
záujme vo výške 1,00 € ročnet splanie vždy k 30.6. bežného kalendárneho'roka .. 

3.2. 	 Nájoll),cfJsa zaväzuj~ platiť nájonmé v dohodnutej výške na vyššie uvedený účet 


. prel,lajimatebl:' ;...... " . . . 


Čľánok IV~ :. 
i • . 	 . '.' .... .' , .. '. ,'. POVlflDo~ďí~i.t••ý~h strán 

4.1: 	 . :N4jolncaje oboznánl~l1Ý so stavoM predmetu iläjmua v takomto stave hopreherá do 
, "Ilajmij.' . . · . . ..... ". . 

. , ~ " ",' 	 ,l :,~. :'" _ . 

4.2: Nájomcásá záväzuje: .i, .... ' . 

a) financovať a organizovať prevädz1ru.prenájatYch priestorov v zmyslet1. II ,bodu 
.2.1.,;xyJq~návaf '. q~ž9ú ú~bu áopravy~ s InoŽhQSt'OU započítania. s. nájomným 

. . 'PQ!lľ~ ~Q~u~:?.J'lÍl.a,kiti.i~~oyý~kr11ť).~OOO.€{slovómďťľidsať~í~f~ eúr). . ď: . ." 

'Q)~fit:ávi~$f4.4lO~ií~Yi,~(~t);Ptév~~lcQV&'cbnäkláaqv,v~aualYtiikóljičlenení . 
'. ,({~~!U~. :Yf1l~o~~~~~Di;~~tti,e~:p~~q~~r 'pr~ňájŕiň~~l~~Yiir.zm~Ie, 'ustanavenia 
hQäll:~n2..Pl~tW9i;'t.Pllť()-;:č14nk11; "!l>WQ~fm~~li~Prehl~aau, VYtY0r~.n~ho ~ 
ari~l"t,*~~";.C" ~víaeňciékJtlZ;:beméÍ1~käl~ehWľôká;' .i;;! ". '-i·'7_:t'::>'~~_":~~_J'~' _,.-::_,:,,-,,,,'y_: .. ·. ___ ·>-'--~-'_f _.",,_':::-:--,"-."";,4." ,: "',',,"t,-.-' '",':-.\._-'"," __ ',. __ ,_"_, _ ' 

, (!jinv~~tP.~af·QQP~~dqletUctíN~Ú titiárt~l1fpr~tri~dky ďvo·vt~keaspbň:· 3Q.'QQO . € 
(slóvIDÍ:n tr.id.saftisíC'eur) . i~ne'./smqŽfiosťOu\lclÍ za....·p.očíťaniá:s' ná.Jo.. MIl.ým .. podľa

. 	 .' 

h~iW472 " ". .' ..... .•.. .', '.' ....... " . ;.ť",:. ď 
 •.••• 	 '., '.'..' 

d}' pf~~~ä/kr~najímateľovi'jjOUŽ4tN~ ;finat1ČPXch'p~ó~ťtitáci~óv:vz~y~le' ustanovenia' 
bodu 4.2. písm.c) tohtočl~utl~sletJijvnýmspas(jftôrln' ': ...!;'.. . ." . '.. . 
Pred začadm.prác náijoméapísf:tl11llle:p()~iadapl;enajJmatera osúhÍas' s vykonaním 
investfcií, písomný súhlas na,reali:e:~iu Úlryestíciíuve.dených v pode. 4.2. písm. c) 
tohto čI~llud~rujepfimátt)r,ltJ.~'Z~~lleuvedenépráce re.fili:zovať BŽPO 

,,<,~~~~i.';~i~!~~j:oPl'et;l~jí~#~~f~~~ď,~ui~Í)e~!,ob~liadky; .. pr~!ifu,ettl "n~jmu;
pren~~ate'ľsi.vyhtatlzllleJ1rávo '. o(1(jpritťsúlilas;v takomtQprípad~ .sa: !"PTáce 
nezrealizujú. PO .ukončení . prác nájomca pl'e,clÍoží súpis. vykona1týchpráéspolu 

. S4~~~l!Ýmh dokladIAi p're~~uj~~íU1i '~elné vynaložené" finančn:é. pros~ie~ky. 

. . p,relj~j,~l1l~ty,r~Ah~t~~fkonTt~l~W~en.aj*e$k~ 7~'~fílo~dňt.t(jQfu~tl4i'pó4kladov·· 
'od illljQnlCúaďnásle~ výpracuje iápisiUcuosplnenJpovirino'$Unáj0l1;lCl.E". ',' .. ' 

e) vynaloženie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia bodu 4.2!"pílsmenoc) 
tqht991ánk4: .J;>,r~llkäf,!f ,preI1a,.jíPla~~ľoyi· vždy'. najI1~kôr do 31. deéel11bra bežného 
k'aíén'aárilellóľ6ka.""," ,1,.'\,"'/ ':.l'i',";} ";.'. .... " ,c. . 

4.3. Prenajírpate1"]e6pravhený pÔžadôvat' prtsttip;~ PľďdmetU. 'nájntuza učelômkónttôIy. 
. 	 . .. 

4.4. ..~ Nájorií(i jeopnťv~~ny' ·d~t'p.i-~antet riajmúd&.'p()~nájmtlfrewjť>sóbe?,ak ide~ ó jeho 
, ,. iYY\1žívao!~ ~v sp:la;~e,s:81:Uď:,B?g, 2~ 1., ..•. ~~, uče},~i'ói!QYý~,~ichÔVhO"V2d~láV~í .p.Iia iný 

.llč~l..·~~~nl~óy,aňy.,,~t~n.aji~Jlt~,l'?!U, "'ľn~i?I#r." sa::po/~lädá: :aj"môinost' :JehO 
'kónlt~ičn~() ., vyUžitia.' 'Sdhlas •. ·.pter1~jíniatéľ~ kP'reneCň~u' .... predmetú·'nájmu. do 
podnájn,tu tretej osobe podl'a prVej vety.sappy~ujeiá;U~le.nf·pódp,fsaním tejto 
Z~!uyr(}kf;e~1I~tn~F~ho.p()~jIÍl~1v~qJ:11tQ;príp~deJe'P'>trebnýpíS:ci!pllýsúlllas 
prenájlm~teľä. 'Ná)onirié' zkdn1~rČnifťd~PÓ4h'ájinÚnájtJmc~fpô~ijenä1f1ri~ce)vanie . 
a órganiz6vani~ prevádzky v zmysle čL IV.11(jtl·~12.ďď;ď <,', ";.' .1\, ,;)', 

F MsÚ/SP-Ol/l2/l 
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MestQPrešov 

4.5. "', Nájomca je povinný vytvoriť podmienkYtaby na predmete nájmu nevznikla. škoda 
a aby nedošlo k ohrozeniu majetkuprenajÍ1:p~tera, zároveň zodpovedá za podnájomcu. '. 

4;6,. 	 ÍJ~tovné()qfli.$Y\ .. ;technick.éh9:.zhodn~~llia fUl8JJC;OvaIléh9. nájomcom pd,Jli~uje .. počas 
d()l;?y '9-~jmul IláJ9Illca. !,'ó ď Ukonpení nájmU sá techni<;:ké Zhôdrlotenle stáva' majetkom"
prenajimatHa. . , " . " , 

4.7.1. Zml~vllé str;iny. sa;dohodli, že nájomca zabezpeČí prevádzkúabežriú. údrŽb'u]>redmetu . 
nájltlU a .v zrnysle bpd\t 4.2. písm. Cl) je oprávnen;ízapočítať finančné prostriedky,ktoré 

. nájomca účelne vynaloží naprévádzkJ,l,yo,e~,t;,očnému nájomnému za lesné pozemky 
určené na hQ~podáŕerlie v 1~9l;lfZW~§}(~áj.Qrqnejzmluvy zo dňa 5. J .2005 v. znení 
jeJ,'~4atkQv",::er~u;~,á.:lf\teľnrX~~o.~en~\n~klady. :. po~ra,k,odu. 4.2.P!smen~b) vyčísli 
nájomca prenajím~teI'ovi ,k 3L12.bež~~ho'kalendameho rókaa'vyfaktUí'Ujenäjneskôr . 
do 15. Lna§ledujúcehoroka. Násle4ne '. bude medzi prenajímateľom ä nájomcom 
vYstl.lv~:n4. dolloc.l~Óz~počitaní vzájoI1'lBých.plrt~ní,priČomsa započítajú len pJnenia, 
ktQré. ~lip~~~a\eJ~n~,q9Jo~e,a,e"a(od() :'I{ýš1<y~,p,000 .€,. . , . . , ,,"'. ,'; '-". ',; "., >,> '_-,' -.' ,'- .'-'' ','," ,,"'" ;,'<; ,,-. --;-,(,,' ',' ' __ '<:"(1 i." . . ," - ,j 

4;7,;2. ."ztriluJQ.~J,f;~~:~"'~~~~;~~'~Jl~qIl~'Rr~~~e~~y;,~f()ré'll~dé.,n~Jqmca··.ipve·stovat' do 
,Yi'Pt~~~t';\~;;~:.~F,,!,g4t,l ':i~J~f~~~8;~~)~;: ~t,ld.~~aP9I~I~é:'vó'ei';ročnému 
··>~j~~~~;~~/~~~'~:~~*~:~~~:tl1p~~ľ'~~e :v,1~s9~",y··z~y~1~·,.Nájo~nej 

. i '?lm1qyJt~~'4fm;;~:.~~.*Q·~':~.~~"J~l~~~tkq~.;:Yy1ť.ľn~l?~é:r J~,,,~ždý~~leIlqárny rok 
VYČí$~inájolU~pr~~~~~b,?4:~~'~~~~if;I,~i,tl~~~nehQrO~;~~,~.~yf~Nt~J~:~vp výške 

.· .. ,~{t<0()O;;~,llaJ~~'~r/'édo.<~;:;t~~~fe4W~~~pp.l"~~4.,~~sl~df!t;?llll~eďvyslävenií .4ohoda 
. ·,,(i)Zap~q~f.ďYi4jp~i~9c:pl@ní{l?;tč~{·s4 .Z;aBgŠ~taj~i,~Yk~p~é,ľrác~;'Íla'któté dal 

~renajímat~l,'pí~o,~ý s,~las/ .', " ď " ." " ""ď,' ďď • 

4, 7:~,A~/$llYj~~~tliyY~~,i~,~~~~Y(ld~~Kf}p~lAu~č~a~tky,.t'?~umej~, sa a~()ičía~tky
.vrátíJ;J1el)PB: v~á~o.l:íQnb~Q;Y~~iaj: ~ý~~. ,.,,! '. ď, :' ;.. • . 

.... '-,,- " '-'--, --',.1· '.,'.,' _~_.-; ..... ,;:';'_ '" •. ~- ,,'~5~', ',".': ~ , . " " :,'. 

' , ...", "" i'i~ 't;"t:,:'~;;:. ď Y;~ďl·;J;'k~fď '.. '; ":>i,;

5.1,· \,Nt;!.19md~;,/~J~~mtM;n~idq~A 


','~~;l\~"';>,,~i,c':;Ú;),i/))::t, ,"";,'"),, ,," ',. ",' ,••'" 
~ .2;.;,tV1p~~,<ť/m~}t\~~~d~~q~~,~~e;~u.,~\'tpP~'t~~&~4.1~h(}t;~,'z~ll)a"l'rY~~rQ(f ,1) . roku, 

.4~~~~~.~;r9~Ur:~~~J~J9t~W:;~~ďff::~~·. ··v:ýP.~y,~tf .;~mh~~IÍ'~~~f.·.partnerOvi . 

t; ,:_~\-~~_:-. _' ):"'" ";'--'~:j__i~__ "" _', "','- :~,,~.,f;::' :-:_::.~~--; :~i~;:,::~:~{:; i:,J~ \, "':}.:', "_"__ ,/_~" _'r- ,_ ,:, ,; .. \" " >,_.' ;".-,-, -!:""'::-;_~<''-' ',,., '-',' ";" " :~'::. _, ,,',:'" ,,* 

5.3. 	 Zmluvné,stratlÝItlÔ~ti,Ukončifnájomný;Vzt'ahiJ 'na z~hidevz,OOoint1éjd9hô.dy. 
• ' '" ' 	 ". - o"~ 'i. " ".. . 	 . , 

, 	 , ' ,. 

5,4.•Zm,1~vn~;~:"~Yitn9~;;~.t~~;t?#J!p~:V:reqy~~~ť.;~JQ~z,~d~,-!.q~yp411" .. ' 
, 	 , " ,,,'" . - . " ,- ' . , , '. -.' ,,"," - ,'" ~ , .- " ~ 

5.$.. TátQ?mlllv~,:,J~~;J)9yi~,~~~;q~t~jIíoV~4j>H zIpJ~V,9~ajej~čŕtm0sť nastane dňom . 
. ina~1~uJ~PH~h~111~jf!t?iY~~~i,}.;a,~ft,:v~1?0V:Píl1~~i~lipr~ajíIl}~ťeľa: ď .' ,.' .. ,. , '.' 

5.6. 	 Práva; )ft:;~~v~9~~;!~~~t~~,~,r~·;tliutQ,.(ZmI~XPH1.1't~,lfvn,~>,n~1lJ?Eay~pé,. ,$~~ ,dá~lia. 
!fStal\?v<r~K"q~l~~,.:?J~pqn~~:.· ~.iq~~ýg~'W-f\vn?,9,~,:~!edp'l~~ ,~la~~~ch na 

. , ,'":;~~~~~~~\;~~l~;~J:ri~d;j',;},:{';~i«,\, .:;: .";:{:.;, <f~j"',/":~~),,,,,~: ,,'. ".. 

5.hi ~:~~~e~~:4~11~'Y~irA~l:,:,Q.Pi$p.~~.SJ~l~t90~ť9~.:'O~i.~111~1~,:.~,;.~\~iý~h dva 
, ',' : " ,,' , ',' ", . ': ':- - ' ,', ."~_: " "," i 

F - MsÚ/SP-Ol/ll/] 
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ZMLUVA O NÁJME EKOPARK - HOLÁ HORA Vydanie: 1 
uzatvorená podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonnika e.~ 40/1964 Zb. v zneni neskoršfch predpisov Strana 

Mesto Prešov 

5.8. 	 Zmluvne strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluyy zhodne porozumeli, čo do obsahu 
i rozsahu, tieto vyjadrujú ich. slobodnú a vážnu vôl'u, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

V Prešove, dňa: 

Za pr,enajímatel'a: 	 Za nájomcu: 

MUDr. Peter Klein 
pr~dseda predstavenstva 

JUIJr.Pavel Hagyäri PhIJr. Mikuláš Komanický 
primátor m~staPr~šov člen predstavenstva 

F MsÚ/SP-(H/12/1·· 



l'R(LOI-IA ~"- BODU 1tr- ~ 
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV PRI 

BUDOVANÍ INTEGROVANÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU MESTA PREŠOV 
A PRENÁJME POZEMKOV. ' 

Táto Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov pri budovaní informačného systému 
mesta Prešov a prenájme pozemkov (ďalej len "Zmluva") je uzavretá medzí: 

1 	 ARDSYSTÉM, s.r.o. 
spoločnosťou s ručením obmedzeným 
so sídlom Pavla Mudľoňa 5, O10 O 1 Žilina 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina voddieli Sro, vo vložke číslo 
l 2782/L 
IČO: 36397563 
DIČ: '2020105989 
IČDPH: SK2020105989 
zastúpenou konateľom, Ing. Rudolfom Delinčákom, 

ARD,,~~ol:s r~o.. ".: 
Spoloenos(ou s11lčenímobm.edzehým ..' . 

SpsíďlomPavla Muaroňa5, 010 OlŽUulá .... ' 

Z~písanou vObcIlodrtom registridkresného súdú Žilina v oddieli Sro, vo vložke 

1013lIL ' 

IČO 36369373 

DIČ 2020100775 

IČDPHSK20201 00775 

Zastúp~ilOuMgr,Br~,l1isľavom Delinčíikorií, 


, ,~," , ' '. ~.; ,", . ~ 

(vfejto ZmJuveako "poskytovatel':"), 

a 

2 	 ,~estoltll~rešov, ... , ' . .' ",. " " . .' , ' 
ptaVniéko'ii, 9sobo~ existÚjpcou podl'a ,:zá\ona ,č, 36971990 Zb,o' obe~nórit 'zriadeni v 
Znehin~~~~št6M,redpi~ov ,.', ,". ' '. . ': '. '"l 
'sá sídlom Hlavná,13, 080 01 Prešov" ' ' ", 

'l~.'IeÓ:"ť;3ih64~"" , 
t~J~:', "~i ,,' ,', , " ,".' , , ', ,i, ,", ",• ; 

,q ICUP!l:Za~tťtP~Ýrn JUDr. Pavlom H~gyarinl, pdmátóťom 'rrt~sta 
ý <'.' ,,':'" , - 'o - ',"" - , • co; c t 

(v ~~jt({ ~niitlve'äk(;"!,~bjefuca«)? " 

(poskttó"at~I'a iáujer6cabudú spoločne. d'alej tiež"Ô.inaČovaní spólóčrteakd'"zmluvné 
strany" asamostatneako"zm.l..vná slraha").' ',', .,.,.,' 

PREAMBmA 

A. 	 Záujemca, má záujem, vihl'adomri~ svoju polohu, vel'kosť;'ekohoniické postavenie 
v r~gi<?J,le, turi~~ckýa demo~afi~l<ýxýzn~Il1~ aby n~,Úz~r.ní.,~esta ,P~~~ovavjeho okolí 
bol ',vYpttd9VanÝ ,a, ,pr~vádz\pvanÝ' integrovanYď.,.irífonÍlli~ný. sy~~tp'(d'al~ len ns) 

"slUfiaCí, 	 Okre-in iného~' na poskytovapi~ zMd~dn~h'\:orientačný~h.ďirir9rmácií pre 
občanova návštevníkov mesta'Prešovajehó okoliá.' , ,," ., i 

B.pos1cytoYaf~l" je :obch6dnou spolqčl1~sfouRo,~nikaJ6cóli '1~6~tasti'.b.~dov~ia' a 
prevádzkovania' hmotných i nehmotných ' vliuálnych" ."nfárrí:íačnýéh· li orientačných 
systémô" slúžiacich, okrem iného, naposkyt()vaniezákladnýchorientl:lčných informácii 
pre občanov a hávštevnÍkov miesta obcí, pričom poskytovateľ aktívne pôsobí na území 

l 



celej SlovfmskejiepubIiky a má záujem ISS vybudovať a-preVádzkovaťafna území 
me~~ Prešov !l_ vjeho Ok91L 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI na nasÍedôvnom: 

1 	 Vxm~dzenie pojmov a výklad 

1.1 	 Kvôli prehl'adnosti a stručnosti sú niektoré pojmy s vel'kým začiatočným písmenom, 
ktoré sú použité v rôznych častiach tejto Zmluvy, definované v častiA.1 prílohy. A. 
Takto defmované pojmy spolu s ~mikol'vek inými pojmami s vel'kýrri začiatočným 
písmenom, ktoré sú definované kd~1<:oľvek inde v tejto Zn:duve, sa. budú. používať a 
hud\l.platiť pr~ celútúto Zmluvu.. ' . . . 

1.2 	 Pokial' nie je v tejto Zmluve· výslovne stanovené inak alyb? pqkiaľ z kontextu nebude 
vyplývať inak, na túto Zmluvu a na jej účely sa použijú výkladové pravidlá stanovené v 
časti A.2 prílohy A. . 

2 	 Predmet Zmluvy 

Za podmienok uvedených nižšie v tejtoz;m4,tvesa poskyto:vatel'Zi1~äzujepQskytovat' 

záujemcovi Služby a záujemca sa .~yäiuje;u.možnif .. poslo/tovat~l'óvj. poskytovanie a 


. prijať.od pos:l{ytpv~tel'aSlllžbyaa,k0l?totibqdnotl:t Sl\l~i~b posky1.ovaf PQs~ovatel'ovi 

PIMnie.· ,.. 	 '. . .. 

.3ľoskytovanie Služieb 

Za .. podmi.~nQkuvedených v-tejto .• ~Rll»ve st!. .P9sIDk9yatel' .Zfl"ä.Wj~ poskytovat' 
záujemcovi $lužby a záújemca sa zaviimjéWÍlóij1iť poskytovateľovi poskytovanie 
a prijať od poskytovateľa Služby a,kopr9ti.h.QQpot;uSluž!eb l(oskytovať Pos.kytovateľovi 
I·. .'.. 	 ... . .." ..' .. .. .. .. '.. . 
p~a· . 	 ... . 

. 	 . 

3.1 yy:hudovanieIIS 

~ •.L l ,p.."s~vllt~l' ~Z4v~je ~bu?ov~t'paiP~~l't7ľ~()~iach :v~.:ý!~~q~e!aié~o.v sp!á~e 
. záuJel11cn.:v.mest~Prešov.aJehook0nIfS,atovďr.~~!>~uJ~~n~~uteyJl()stHlch blIžšle 

. 	 u~édentch ··ypr0jekt~, ktorý '. sa, poskytox~~r,zayäiuje:.Vyp~f():já(a:p'redostrieť 
záJlje~~illapdpomienkovanievprveJ~tap(l~kiorQtvo:ri1 úljčQý infÓrD+aRilý systém 
prep,e:šicl~, uličný Ínfoml8.čný systémpt~ motoristov .auličl1Ý irrť,onnačnf.ystém pre 
turistov··(h~'»'~Ii.fl~,m~py,~X#ú~~~Heijil@~,sy:~t~~.l)rar()IY;'.i,W11~ľ'I:~~~ai~~:najÍle.skôr 
doJroche3)rnesiácov odo dňa nádóbud.nutra UClnnostltejto zmluvy.OstatIié časti lIS 
(systém: QBR kódov, označenie historických pamiatok QER kÓdroi,spra.cQvanie 
inl(jŕntáčnýcpblokovpre internetové vyuŽi*,..m;~ hisforic~é p~~t~tkymesta Prešov,· 
Í11obilu.á I;lplikácia .. a jej využitíe,ó~ačeniá"eyktótráS lnfófIoslčtni, .. označenie 

.. ';.. r~Ig-ea~QjÍ~4~11mes~. o;z,nt\ČrJl~.xint9rill4ky9h· pdestorov.,!l inóbJ,lpepr:óJ~ktovanie 
"}. vet~páf~pa~bežnepo (fóhode smestp~,fré~pv;, . ", ,. . . ... ,'_ " ... ' 

. 	 . :. 
• • 	 .' • I 

3. L2 Pokial' nieje y tejtoZmluve uvedenéinak,P,oskytovatel' je povÍIlllÝ US vybudova!' na 
vlasinénákladya zóôpovednosť,pričdm .nie je povinný znášať spráVtl~PQplatky za 
osadenie tejčastj ns, na ktorej budú umjestneQé nekpmerČlíé informáde.Natieto body 
.oRfi~HŠ.~~RQV81~llie,po~~ada, mestoPre~y.Pť~ápf1ýstavebni, úrad" 

3}.3;rpS~~X~~ei~(~lfj~rh8aď v P,~íP~~~.llek9~~rč~~clhčastí ;US) •.'c:pož)adä .. ,o vydanie 
Jf~y?l~~Cl?;~~g~man~.p() ;R?lí~čínnó~~I;i~, ~~jnéskôr však (fO dey~fdesiatich (90) 
&1'1 odo'dňa. schvátem3. ProlP~ zô stranY'~~Jerncu. '. 

o' ",;" " •• ' >.," '. ir " • 

~;~.4:~~~9nterdo~()p',čf"b,u.d~yanie.~~d~otliy:ých eti.-p~IS do 90 Qní od Y)'dania každého 
..... 'pra:vóptábiéhqpPYQléi1,ianádanu etap.olIS: ,.' ,. , '.' .' ,. , 

, ..... '.:',.,;' 	 '., .' 1'><.'(. ", .. ' , ,'. ","~ -..-,: . " ",' i j'" -;5 . ,.' . ' ; 

.j 

2 
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3.l.5PQskytóvateľ ,nie je()Prá~enf p<>Žlídovať od záujemc,uakékól'vekpeňažné plnenie
, vsúvÍslosti s Vy&udovanítň. lIS. ' , "', " 

3.1.6 	Zmluxné 'straný sa'dóhOdli, že'Výručným vlagtníkomlIS 'bu~le posKytovatel'.Pokial'sa 
zmluvné straJ)y neqohodnúinak,po skončení tejto Zmluvy (bez ,ohľadu tla spôsob jej 

.' skonč~nia);je pos~pvateľpovinnýlľSďzN~línút~ľn?stí.iui vlasťn~náklacli odstrániť 
béztbyt&5iléhO'Qdklaďu;najneskôt všd db stditsemdesiatich(180} illU odo dňa 
sl(OIÍČenÍa platností. tejto zmluvy. ' , 

3.1'.7IDdláme~ňie'b~~qvll11iáďr1-VeJ fátý ~S'~bsl<ýtovatel'oznámi, záujemtovip.~jneskôr do 
", pättl~t»:(15J9tlfotiqcin~~"9ll~eni~;Pfy~fázy~$<'(vtejto!ZmI~Ve,.ako "Deň 
" a~D~~,~:tt;le~t~p(~cóm z4ujeIli~í' jep9viIlt,lý,PťyJi '~~~"~S Ptélt,iijťia (Jznamiť
po~ó~terdvÍď;~~kQfVef'va:~PrveJ f~1tS~,'4ťi;štfuastich ,( l'4)'dnf odo dňa 

;, d,eľtl~~i.p~~Yät~~'bvho"ď~#ttetlia"PQ*á'i'n.~tiplýrtriH tejt9 tel)dty'sa Prvá fáza 
,':. f'H'S~~~v~V'ät~Ztt.(fok~rt~~á'V'Sft1a~s!PfóJeldOtw~~b\kýchkoťvelt'vád. 

-r;'--'>ť .-.~ ~,··_,_.t;_\~_,,'(:~i.' .;, -.', .":.,. o " ~:'- ,"" '.;.;~"'<:í ' " , .' 

3!fj.gi>~lhvQé:~r:~d'betii·~V~dtftÍ1~~P9MqWJÔ:,,~ tIS:~abude'dyp~kky v Čase 
:íJVYVijiť;'ťď. ·;~;il~i~~o~enJ;iPiY.Y~,·flP.,':b~~llŠPf~dm~'tÓin,illtleo;čo ,do jeho 
obsahuakoJlj~rQZSälíuK,~$iílade; stQljto2ip;}UVôu;Í,Fič6fú ;ľ;iôjťh 'M{tžt"výhlčne pre 
počiatqčQP~budQY~ie.lIS~, R!\I~i.~fäZ)t bQ.doVAAi~ Il~, 8;l,{() ajdqplnky azmeny ns 

l~úrt~~ť::rr{)J~~ Pff~t~*#cfffáz:ťe~'P};" '"":,,(" . , 
--'J:'..:~i:-::(-/" ·-.f--- ,~,<.~' .-" ',',y-,'.~ ,i:~(~>"'(N:r}~.':> ":;ť::,'~".:_;--.--:".',;i~/'/ 

ť~ 

,,'ro, 

"'·'·~i:i~i~'i~.~~e-'il'SM~n~~~ó~ta:dY 'v·rq~~~bJ.azti podmienok' 
uved~q'h,vpi:llbhe c (v~toZililuve'ákó;ťtdíiba nS")' k,' '~';.>:'~' ; 
• "_"' __ ,~", _,J " " -,-'. : . .",-,' " -".,- J'.-'. ~~.',",,'.: >, - ',~' . , 

,,~r;~ii!r~4f'" 	 ~Yii:tFj,~:r,~tf~a.ij~.. 
;t~v I""tiv~llellýťhvď', 
<~i~ďspráVy·;qlói~aiď;i~td'.} ,alebo 

~Y;Y~~W4'V~ť,~a; ~~!flde žiagosti 
I!:skYclhubj~kť6v"afto na vlastné 
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sh-änyĎedohodnú inak, poskytovatel' je ... povinný návrh Dohody o zmene lIS 
m~JlEo~~t'. ~. dOľllČiť n~~ja4r~pi~~llj"~Qv,i,~~kôr df),štyrid~i~tic4piati~h (45) 
dní "do dňa obciržMiažiadosti:záujémcu ále~ pq<i~~~~iadostizo$tranyzáujemcu 
(v prípade, aktiadosťnebude obsahovať dostatočnéinforinácie o ptedmetelmeny ns 
.požadov311~j .~UJ~qtqQ#9,!pj),~1,'atohe,~or. udalQ~n~$ŔllÍe;n~*ôr... 

.', " '.'. - 'i '__ ": ,- - l " '~ " ' , ,.', ".' . _". 

3).4· J>~~kytov~~I~ ,v.m~16~;:~yoje .l,l~1~~ie4~ili~,:n~" tq.ó i a~. Z~epy;%týlutjúce sa 
. '. N~PQ4JJ,il<?teI'sfý~b SQ~j~$t9v ppli VykQ~~ V,:~o~j~.tšQn:i Ča8eapln~ v súlade s 

po~iadavkanii Záujemcu.. 

.33.~. ,~.~;l;.pll~~,,~na.~~~oľvel< PfPPch~~~i~~;vel;Jie~~jt~.;Z!TIlu~;!fflq~Uc·IJňom 
.~,*:a!\~e{lf!lJ~r~q jllPf{S~OY~ltľ;OPj;~Y:'J~~J5e.~~5*liVek)}'~g?ára~l;~n~;N~.·podTa 
$vrolQ.V:!J~~ého,:~\:~la,~.pp.·~JS:~~~f~J~~.·!pripa!~~R:~l~;f~rt~dema, 

, .~~;~Q'4t;lil<a~~~'qbje.~dv;.,y lliN'Jld~.,{ikv,t\gS;I~~ll<~tqZ~i~)1 US 
".' ...T.~,~~!Qds.f!áp~ll~~~~fl>~;pr~~~~~.~Y itvlffi,,·.·~~j~~P:,~~ ~~~feľských 

$~!)j~!<tpv,j~ .. jP9$Kn9~·.~@inn~.··,~~>~~~~;.Jl$X~~~.:R~~;~~»$,~fllcoví. 
ktory . in~že takúto . Zi:n~AU Its ·o<fu}ieWut' dor\!Pertin1()Zti4rii~niä •.'Q~v~jqtn .. ~!l.~l~e 

...... ". '. ··'lt;'· )4";"" ""l .'. . 'dňa ···:"'íiÍ~...··~~·· ~'?:'~l,pvl. ;n;m~. o::.;do!;.~~J~Il\Ii{lQJ .. ~'ď,.~4~i},,;.'~~~~i:ť~~'Jľ~~é.ma 
.......... ikftsni~~~.~p_ľP.~~('.lrť()ď;t~hotfi~~;:~ľ~.~~.~~.~Q;i@~,a'~'~~()u~nt~non·IIS 

.'. ;', .. ,.~.U.';...b.~~as.~".".J;a .••.ÄÍ.':.:fl.J.t1~ .. ..•~.,;e .•">.ď.....•...~ t.·'.·.· ~.' ........••.r'·~.~'.·.·.'~:.::.~\.ďi;~l'ut ...:..· ·.' .. .......';...'Vf...•• ..:.·.~.ď.::........ .......•......
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Poskytnutia IRPZ zariadeníprepadá k 31. 12. kalendánieho roka, tJ. nespotreb'Ovanú 
hodnotu· Póskytnutia 1RPZ zariadení záujeméanemôže' využiť nasledujúci kalendárny 
rok). 

3.5.2 	 Záujemca berie na vedomie a súhlasí,. že podmienky Poskytnutia lRPZ zariadení sa 
budÚ riad it; touto Zmluvou a. Všeobecnými ob?hodnými podmienkami platnými v čase 
Poskytnutia lRPZ. V prfpade rozporu medzi touto Zmluvou a Všeobecnými 

. obchodpými podmienkami'majú ustanovenia tejto Zmluvy prednosť. 
I" 	 '. , 

3.5.3 	 Poskytnutie IRPZ zariadení sa Vykoná na základe predchádzajúcej dohody medzi 
poskytovateľom a záujemcom o rozs.ahua spôsobe PoskytnutiaIRPZ zariadení (v tejto 
Zmh:i:ve ako ,;D()btida o POskytnutí lRPZt).Pre tOOto Ílčel je poskytovateľ povinný, 
po doručení' Žiadosti ·záujeméu o 'Poskytnutie. IR,PZ zariadení, \ryprácovať návrh 
Dohody o Poskytnutí IRPZ zariadení obsabujúci navrhované IŔPZ' Zariadenia a 
časový harmonogram Poskytnutia mPZ zariadení a tento predložiť záujemcovi na 
vyjadr<:lnie. 

3.5.4 	 poskyt-Oyateľvyriáloží svojénajlepŠíeušHie náto~abysaPoskytnutie IR.:PZ zariadení 
uskutočllHoplne v súlade sp'ožiadavkami záuJemcu. ' Záujemca 1ýmtoberie Iia vedomie 
asuhlasí, .že Poskytnutje IRPZ zariadení je podmienené. zmluvnými . záväzkami 
poskytovateľa voči svojim zákl;lZDíkom aposkytovatel~ni~ je.pOviimý vyhovieť 
prípadným. požiadavkám záujemcu ....ohľadne .. posk,ytnutiaIRPZ ,.zariadení, ktoré by 
sp,ôsobili' alebo mbhlispôsobiťqmešk'anieposkytovateľa pri p1ň:ehí jehópovinností 
voči svojim zákazníkom. 	 - ',' 

3.5.5 	 Poskytovatel' nie je oprávnený požadovat' od Zlii.tjemCl.lakékol'vekpeiiažné plnenie 
v súvislosti s Poskytnutím IRPA

-3.6 	 Ná:ŕ01!ute 

3.6.1 	 Ako odplatu zaužívanie nehnutel'nQstÍvó vlastp.íctve alebo v správe záujemcu, na 
ktétých 'bude umiestnený nS'ajeho ko~titšná.:č~sť tv tejto Zmluve ako 
,,~bDutel'nosti")poskytovatel'Qmzapodmienok uvede.riýéb·Y tejto Zmluve, sa 

'po~kytovatel' 	 zav~uje platiťď~ujemCovi., ročné . n~j()n1nt. vo '. výške 30.000,~ € 
(trl~ťctisfc euro/rok+ prisluŠiíli :Sädtbllt)PM.) .' ',: , .. ,'~.,." . 

. ..' ." , 

3;6.2 	 Poyinno~ť poskÝiovatel'~ platiť ~uje~coviI:-T~0lTI»~v~ikne:ptyÝtn dňom roka po 
,t(jlK\l;Vktoro~botadOkblt~e~ápWá.Jizäi(Óťáp.ar~~>lI~j:ó~éj~$pl8.tnédňom 31. 3, 
. Nasledujúceho 'ra~a:za rol~< pfedQliádza:j\lcftll.aPi:!ptVl~ '{tta~ál us sa dokonči 
vroku 2013. Povinnosťplati~ flájoIll v~ilq1e Ll. 201~. Nájomné za rok 2014 je 
splatné-Jk,. 2015)p~idal"s~(~luvné sW!:últ:'h,edQ~~l~;: ..·' ". '.. : .'. 

".;~. ':'l:~,~- _ -~.;:-I-'ť;i"·:'vr~~:._Y~"~:'/-! i:;~ .' 

3.6.3 Nájomné je splatné nazá,kbld~fáktúiÝ:iäUjemiú'.iWritčen~tp~skirtóvatel'ovi, na účet 
záujemcu uvedený na fakt~re. , . 

".-': 	 <,: " 

"r3:6:4<' ·V.,dpá&l,,~ .v '~tRygfé}PríHij{lilýbh;pravnYchpredpisovS1.äŕ~ňSkej ľépuóliky bude' 
;. '·';"ŇáJohl.~· piedme!oIÍí &ne'ť;ptidari~J,hodMty•.,ďk·~jórrirí~hni~': resp. jehô\príslušnej 

. splátke sa uplatní príslušna dímzl"ridaneýhbdnot)r.· ," ' , , .. 

4Uží';<anie NeJint.~ľtlóstípo5~vateW)lfi 

4.1 	 Ako protiplnenie za Službyposkytoyané záujem~vi poskytovateľ9m . záujemca týmto 
prenechá\'a ·'poskytovateľovi'. do::úžfVtinia .Nehtll;ltér1).6stF"~. pôškytováteľ týmto 
'N~Jinúteľnostid()'tižívaniapŕijíma '.za: 'úČ~fômvytit1dovártia," ťiV'edeniä do prevádzky a 

, prevádzkovania lIS (v tejto Zmluve ako"IJlen~~«). ' 
. 'i,'":-;>'" ' '", -: :. ' "> " ;".' ,_ <: ./:~"/ 1:;;.;~: 

4 . .2 ',Prá",o posk:Ytovatel;auživa{Nehmíté}~ósti21áujeŕrr~~á(f;oj~~niVa ll~'dobu určitú, a to 
na dobu trvania tejto Zmluvy. . . ,-IF;!" .,' .,: " . 
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4.3 	 Poskytovateľ je oprávnený užívať Nehnutel'noStÍ po&ls nájmu dvadsaťštyri (24) hodín 
denne.sedem·(7) dní v.týždni, na účel stanovený v ~jto Zmluve. Záujemca je povinný 
umožniť posI<:ytovateľovi užívanie Nehn'\1teľností v súlade s touto Zmluvou II účelom 
nájmu a umožniť poskytovatel'ovi prístup k Nehnutel'nostiam. 

4.4 	 Poskytovateľmi výhradné právo Nehnutel)tosti užívať výlučne ~ účelom uvedeným 
v oQseku, 4,'lp()<:Il'a svojho vlastného. uváženia... Zál1jemca sa týmto .zaväzuje, že 
Nehnuteľnosti a·ani žiadnu ich.časfneposkytne a,ni nedá do utív{lQiF!uethn osobám a 
ani akýmkoľyek. inÝtn spqsqb.<;>in negrnožníprjtunoalebon~prjilmo umiestnenie 
akýchkoľvek Reklamných zariadení tretích osôb na Nehnuteľnostiach alebo akejkoľvek 
ich. časti zl!. účeloDl uvedeným v ods~ku 4,1. 

4.5 	 Za predpokl~u, že· hegôjdťl.k p()rI{ä!3RiUpr~pisQv a platných povoleni Je poskytovatel' 
oprávnený JR.ľz zariad~nia na Nehnuteľnos,tiaGh umiestňovať tlk,ako to bude podl'a 
názoruppskytova~eľa pOtJ:ebné alebo. ú~lné" ' 

4.6 	 Po skončení Zmluvy (bez ohľadu na spôsob jej ukončenia), je poskytovateľ povinný 
IIS,akp .aj JltPZZ6fiad,enia .z .Nehnu~rností na vJastné nákJa,cIy odstrániť bez 
zbytop~h() ()dicla.du vzmyslečl.l.1.6tejW Zmlll,VY. . 

5 	 .DobAIDiania ZtUltl;VY 
•• '. 	 , •• " '. ",.0 ,'. 

. TtitqZIql!!YAď~auzatyára na dobu m:~itÄat(),na.d;v~dsať . (20) rpkQvp()~núc Dňom 
účinnosti Zmluvy. 

6 	 Dal~~zjvMl<}:zmh~WÍcbstrán 
. 	 . 

- 6.1 	 ZáuJemcatýmtoberie,J1aved.omie a súhlasí, .že scbopnosť poskytovateľa poskytnúť 
záujemcovi Služby v s~Jage stouto Zmluvou a plniť si všetky svoje .p<l,dJ1~osti>voči 
záujemcovi z tejto Ztnluvyje podmienená a záv.isí od:. 

(a) 	 v,~a~nej li J;i~MeJi~~P9I~prácéa ~úč~ost·~záuiem~,u sl{oskytovattil'omajeho 
" d(Ídá:v~télJ:ni., . \.. . . •i 
' .. , Oo,,! '.',_ ,."jo __ ',· 0, '. _',_'" 

(b)tiadUehó}l: 'Vg~sn~ho PIn~ni~.·~~tký~h;poVjn~~;t.i .a závä2;k~záuje1Ucú 
uved~nýcbvtejtio~~hJve, 

:, ,,", ....'.( ,~J~::>~<'.~"D.~-~", ",:'_'<,:; >. _;~> .,:':. ,:', ,;",/ <., >" ,,' " ','-,' , .' ",:Y':;_',"""t 

fc) .,t~4neqp[I~.• \'C~~'~imt~U\,~olWntmíJm~Q~i,~ujplq~ID ... a .po~~()vateľom 
'j ·\iro~~ný~Q..p.:O;b~\uéi~~n zmtH~·RÚpl.n~nitejtQZtit~qvy, . .,. ....<, ,~" 	 "-,,,- ,'.'~~.' :"""-~.-:,"-."',,'\---"',.-"'" >'-,<;,,', "-~'-'. '" ',<'- -' ":-,-, " 

(d) ď 	 s~r~vnb~ti;L::ä'?~~~i.,:~~~.~~~rv~~.i~fQrm~9~,ďd~,': ú4ajov,pod,kla.dov a 
dokQQ1entôv.í1QslijitňútyQb v~jkQľvekforme Cv tejto Zmluv€: ako 

:•. ,,~Atr~*~~~1#Wé~0P1'PQs\o/t9~~eJ~Qyi~. 

6.2 	 Záujemca berie ruf.v~dOJll.ie,.~esehopnost'poskytovat~l'apo~kytnúť záujemcovi. Služby' 
·.• Y;..~A~ad~-~~"~'/Zn11p~~.;I:htiJ1tf\Sl,Y~P,*yď§~~.;~~jl}~~s~.V;Q~i·J.áW~eQVi;;.z·,t~jto 
.Ztpluvý. j~( prM~y~.I;\_,p~tim,~m~~~:;a,~v~k,?d'1r~~~lJ:~.;1,l~jvatY~ N~uteľností 
.PQskytovatel'om za podini~n6~:,v~deP,Ý9li:ytej;to.f:q\tu*e.. : 

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

6..3 	 Beztoho, aby týmbola.kýfllkóľvekspp~~RJl1qotlmutý.o.d~~~6"hz,juje~jf$~zaväzuje: .....,.. . ... ,.'. . , 

, .-L, 	 ,'l,~ -""J';:'~< i-"-:~,~;':'-:·_'-,'l ::,:3:~:,_ "ly, ":.-: , <~<ŕ' 	 , ',' .. 

(a) 	 ~H~~:úf, jl.~l]JRP!iťpo,~~()vateľQviJ'Irlstup .kyše~~nInf~rmáci.ám . 
. Jl()trepl).ÝJllál~M!Q~ovflt!')ľ'QthV)'·žad9vlU1}ÍlnV:súyi5Iostis ..touto X:rotuvoJ,i, 

(b) 	 na žiadosť poskytova~ľ~"tlaéinea včaS PO$kyh,úťposkyto~~tel:ovi súeinnosť a .. 
·.~~lJtP~~~~~·~á<bi~,~p~~bnä.. ~ie;pp· .. P9sk:ytoY~terOIll ..'\iy.~dQ:vaná. Ysúvišlosti 
s plneriímtl\ljtoZrol~vy. '. ...... >.'," . 
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6.4 	 Záujemca sa zaväzuje určiť a splnomocniť svojho zástupcu, ktorý bude záujemcu 
zastupovať voči· poskytovateľovi pri plnení tejto Zmluvy a realizácii transakcií 
predpokladaných touto Zmluvou (v tejto Zmluve ako ,,zástupca"), pričom záujemca je 
povinný zabezpečiť, aby Zástupca: 

(a) 	 s poskytovateľom profesionálne a včas spolupracoval, 

Cb) 	 koordinoval a dohliadal na plnenie povinnoStí a záväzkov záujemcu z tejto 
Zmluvy, . 

. (c) 	 mal oprávnenie a kvalifikáciu na to, aby mohol zaväzovať záujemcu pri plnení 
tejto Zmluvy, . 

(d) 	 bol poskytovateľovi kdispozícii počas pracovného dňa, 

(e) 	 pravidelne sa s poskytovateľom stretával za účelom monitorovania plnenia tejto 
Zmluvy ariešenia prípadných ťažkostí. 

Určenie Zástupcu, prípadne jeho nahradenie novou osobou, Je záujemca povinný 
bezodkladne oznámiť poskytovateľovi. 

6.5 	 V pdpadeomeškaniazmluvnejstrany s plnením jej povinností podľa tejto Zmluvy, je 
takáto zmluvná strana povinná omeškanie a jeho dÔvody bezodkladne oznámiť druhej 
zmluvnej strane. Lehoty na plnenie povinností druhej ZIl\luvnej strany, ktoré sú 
dotknuté takýmto omeškanímm.> sa primerane bez d'alšieho predfžia. 

7 	 Ukončenie Zmluvy 

7.1 	 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpit; od tejto Zmluvy s účinnosťou ku dňu 
. dóručeniapísomného oznáml;:riia o odstúpení druhej zmluvnej strane,il< druhá zmluvná 
strariaporuší, resp. nesplní akýkol'vek zo svojich podstatných záväZkov podľa tejto 
Zmluvy. .. . 

7.2 	 Ak nastane skutočnost'·· zakladajúca dôvód pre 'odstJÍpenie od . tejto ZrrÚuvy podl'a 
odseku 7.1, zmluvná strana oprávnená odstúpiť odtejtó ZrriluVy. podi'a odseku 7.1 
(ďalej v tejto Zmluve tiež "Strana oprávnená odstUpiť") pred tým, ako tak urobí, 
doručí druhej zmluvnej . strane (d'alej v tejto Zmluve tiež ,,Poruäujúca strana") 
Oznámenie o porušení a umožní Porušujúcej sťrane,. aby v Lehote na Ilápravu porušenia 
odsttánilasta~ vzniknutý v dôsledku takejto skutočnosti. Strana optAvnepá odstúpiť 

. môžebdstúpiť od téjtoZmluvy podl'aoilseku 7.1 len ak Porušujúca str!mav Lehote ria 
llápra'VÍl~orušenia nepo(frííkne bewqk1adne žiadne ; opatrerÍia· na odstránenie stavu 
viriiknútého v dôsledku skutoČnosti'iakladajúcej dôvod na odstúpenie podľa odseku1.1.· 	 . .. .. . .. 

7.3 	 Práva a povÍÍlnosä ~o odstúpení 

7.3.1 .Odstúpertím· od tejto 	ZmhiyY zmhivrié strany prehlasujú, že si ... voči sebe nebudú 
uplatňovať náhradu škody alebo ušlý zisk, ak by im take5to ~ároky vznikU. 

7.3.2 Ustanovenia odsekov 8.1, 8.2 a 8.6 nebudú dotknuté odstúpením od tejtoZmluvy a 
budú medzi zmluvnými stranami platiť aj po skončení tejto Zmluvy. .. 

7.4. 	 Zmluvné ·stŕany sa dohodli, žekukončenÍu tejto zIhluvy môže dôjsť aj dohodou ku 
dňu~Í1aktoŕorri sa zmluvnéstranydohodilÚ. ,. .. . 

. 	 ' .. 

8 	 Záverečné a spoločné ustanovenia 

8.1 	 Oznámenia 
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8.1.1 	 Akékoľvek oznámenie, žiadosť, súhlas, schválenie, vzdanie sa práva, oznámenie o 
odstúpení alebo akákoľvek iná komunikácia, ktorá sa vyžaduje alebo je povolená podľa 
tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (v tejto Zmluve len "Oznámenie"), bude urobené 
v písomnej forme a bude sa považovať za dODJčené, iba ak bude doručené (a) osobne, 
(b) poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou a poštovným vopred 
uhradeným príslušným odosielatel'om alebo (c) kuriérnou službou na adresu príslušnej 
zmluvnej strany, ktorájeadre~á~om Oznámenia, uvedenú v pododsekoch 8~L2, resp. 
8.13 alebo na takú' inú adresu, ktorá bude písomne oznámená zmluvnej strane 
odosielajúcej Oznámenie najmenej päť (5) pracovných dní vopred. V prípade 
neúspešného doručenia Oznámenia doporučenou listovou zásielkou,sa bude piaty (5.) 
pracovný .deň uloženia zásielky na pošte považovať za deň riadneho doručenia daného 
Oznámenia. Akékoľvek Oznámenie budepoyažované za riadne doručenéaj vtedy, ak 
zmluvná strana, ktorá je adresátom' Oznámenia, odmietne prevziať takéto Oznámenie. 

8.1.2 	Pokiaľ nebude poskytovateľovi oznám~ná iná adresa záujemcu, adresa záujemcu na 
účely doručovania Oznámení bude naSledovná:: 

Mesto Prešov 

Hlavná 73 

080 01 Pre~ov 


do rúk: primátora mesta 


8.13 	Pokiaľ nebude, záujem co 'VÍ, oznámj;lná iná adresa, poskytovateľa, adresa poskytovateľa 
na ú,čelydorllčovanfa'Oznámení bude naslepovná: ' ,,' 

ARDSyST.ÉM, s.r.o. 

Pavla Mudroňa 5 

01001 Žilina 

do rúk: konateľa spoločnosti 


, 	 ' 

:Záujemca tiež ~šle kópiu OznámeniaadresovlWéhoposkyjovateI'ovi' ,elektronickou 
poštou na adŕesu:delincak@ard.sk. bde1incak@aid.sk" ard(a),arg.sk alebo na také iné 
faxové číslo,resp.adresuelektroriickej' poštY, aké oudú oinámené záujemcovi aspo!\ 
päť (5)pracovnýéhdní vopred. Nezaslanie alebo neobdržanie Oznámenia faxom, resp. 
el~ktrQnickou poštou n.emávplyv na ~činnosť,doručenia Oznámeni~doiučeného v 
súla~es o~s~lcom8J.1. ' '.' ,', ", ' ',.,'", ". 

8)J 	 Rieš!ilnie álW~Y . 
'-. ,~;;: : 

,Äl<~koľ,\!ek spory,)ctoré v~i.km) ~edzi,zniluvnýrQi stral1ami z ~ejtoZmluľY alebo v 
súyis~o$Í( s,ň?u, vrátllliflakýcqkol'veksP'9rov,9hľadorn por~*enifl~skffnČ~Í1ia alebo 
n~platnostUejto ZmhJVY (v tejto :Zipl\lvelén,.SI\~ry"},budúvYrieš~né '<1 urovnané v 
sulades,týmto odsekom 8,2.~mluvÍlé.strilnyv,ynalo~ia vŠetko úsili~n~to, aby sa 
akékol've}(' Spory vyriešili Íl, urovnaHnajskôr rokovaním zmluvných strán 
uskutočneným v dobrej viere. Pokial' jedna zo zmluvných strán nebude súhlasiť alebo 
odmietne súhlasiť s účast'ou alebo sa nezú~astni takéhotQ rokovania.a v každom 
prípade pokial'príslušný Spor nebude vyriešeríýi urovnaný k spokojnosti oboch 
~1ll1uvn~ch", stránl;:t?,tridsiatich (30) ciníododň~, ,~edy jedna zmluvná strana vyzvala 
druhú <:pnluvnú~tra.Q\l nariéšenie ,Sporu rokovanŕm, bud~, takýto Spor vyriešený a 
urovnäný s konečnou platnost'ou súdmi Slovenskej republikY. " 

8.3 	 Postúpenie, " 

8.J.l, Žiagna ZIl:)cluvnástrana ijpm6že po~túpit,\resp.pr~viesťpráva a poyinno~ti vyplývajúce 
z tejto Zmluvy alebo s t10ú s6visiaee I}atretiu os()bu bez predch~diajúceh9výslovného 
písomnéh.o súhlasu druhej zmluvnej strany, ,',' ' , " , 

8.4 	 Úplná dohoda 
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Táto Zmluva spolu so všetkýmidokumentnti, ktoré sú k nej pripojené alebo na ktoré 
odkazuje, predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán ohľadom . akýchkol'vek 

záležitostí, na ktoré sa vzťahuje táto Zmluva, a v súvislosti s nimi, a okrem prípadov 
výslovne uvedených v tejto Zmluve nahrádza všetky predchádzajúce ústne a písomné 
dohody uzatvorené medzi zmluvnými stranami ohľadom akýchkoľvek záležitostí, na 
ktoré sa vzťahuje táto Zmluva, a v súvislosti s nimi. 

8.5 	 Zmeny a doplnenia 

Pokiaľ táto Zmluva výslovne neustanovuje inak alebo pokial' zmluvnými stranami nie 
je výslovne písomne dojednané inak, túto Zmluvu možno meniť alebo dopÍňať výlučne 
písomným dokumentom podpísaným každou zmluvnou stranou, v ktorom bude 
výslovne uvedené, že mení, resp. dopÍňa túto Zmluvu. 

8.6 	 Zmluvné strany berú 'na vedomie, že táto zmluva vsúlade s ust. §-u 47a/ zák. č. 
40/1964 Zb. (Občiansky zákonilík) podlieha povinnému zverejneniu zmlúv na 
internetov~j stránke záujemcu. . 

8.7PríIohy 

8.7.1 	 Každá z nižšie uvedených príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy: 

. Príloha A Vymed:z:enie pojmov a výklad, 

PrílohaB Projekt, 

Príloha C Údržba lIS, 

PrílohaD NelUluteľnosti. 


8.7.2 	Pokiaľ akékoľvek ustanovenie obsiahnuté v hlavnom texte Zmluvy bude v rozpore s 
akýmkoľvek ustanovením'· obsiahnutým v akejkoľvek z príloh uvedených v pododseku 
8.7.1, príslušné ustanovenie obsiahnuté v hlavnomtexte tejto Zmluvy bude nadradené 
danému ustanoveniu obsiahnutému v prílohe. 

8.""8 	 Oddeliteľnosť 

Pokial' bude akékoľvek ustanovenie. tejto Zmluvy vyhlásené za neplatné ilebo 
nevykonateľné, takéto ustanoý(ilnie bude považované v rozsahu takejto neplatnosti, 
n~sp. nevykonatel'nostizane6čínné,. a to. bez toho, aby to spôsobilO neplatnost' alebo 
nevykonateľnosť akéhokol'vek z ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvn~ strany sa 
bez zbytQčneho odkladu dohodnú nll náhradnom ustanovení, ktoré bude sledovať ten 
istý alebo čo najbližší účel, akoje~čel,ktorý sIedov!llo neúčinné ustanovenie . 

. Platnosť a záväzriosť . 

8.9 	 Právo 

. Táto. Zmluva sa bude riadil' Obchodným zákonníkom. 

8.1 O 	Platnosť a ÚČhUlOSť 

Táto Zmluva nadobúda platnosť a stane sa záVäznou pre. zmluvné strany Dňom 
podpisu. Účinriosť nadobudne tát~ zmluva nasledujúcim dňom po dnijej zverejnenia na 
internetovej stránke záujemcu www.presov.sk 

.8.11. Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dva exempláre. 

8.12. Poskytovatelia zodpovedajú za svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy spoločne 

anerozdíelne.· '. 
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ZMLUVNÉ StRANY" VYHLASUJÚ, te i~hzmluvná ~oľnosť irie je žiadnym spôsobom< 

obmedzená a že si túto Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu. s ňou ju ~lpbodne, vážne, d()brovoľne. s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne 
nevýhodných ppdwienok podpí$ali a sú si plne vedomé následkov z nej vyplývajúcich. 

Poskytovateľ: 

V mene ARDSYSTÉM, s.r.o. 

Meno: Ing. RudolfDélinčák 


Funkcia: konatel' . 

Miesto: Prešov 

Dátum: :. ............... ., .. ,., ............... 't ~ .. ~. "'"',.!.' ·''''''-''''.1 


V mene AR'D, spol. s r.o: 

Meno: Mgr. Branislav Delinčák 

Funkcia: kon~tel' . 

Miesto: Prešov 

Dátum : ................. ; .., .................. .. 


. Záujemca: 

V mene Mesta Prešov 

JUDr; 'pavel Hagyari 

primátor 

Prešov 


~ .. 

., 
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A.I Definície niektorých pojmov 

Niektoré pojmy s vel'kým začiatočným písI1l~norri, ktoré sú použité v rôznych častiach tejto Zmluvy, 
sú definované a uvedené nižšie v abecegnom poradí. \ 

"ČaSQVÝ harmonogram" znamená časové úseky pre dokončenie jednotlivých etáp, fáz, častí alebo 
individualnych prvkov US, ako sú tieto defmované v Projekte. 

,,Den podpisu" znamená deň, kedy jedno alebo viac vyhotovení tejto Zmluvy bude podpísané 
obidvoma zmluvnými stranami a budú splnené všetky podmienky vyžadované Predpismi· na to, aby 
nastali účinky transakcií uvedených v tejto Zmluve. 

,,Existujúci systéIri" znamená orientačno-informačný systém nachádzajúci sa na území mesta Prešov 
kuJ)ňupodpisu. 

,,Nepodnikatel'skýsubjekt" znamená akýkoľvek objel<.t, ktorý neslúži na. vykonávanie 
Podnikatel~sl<.ej .čiIlIlosti alehosňou nesuvisí, alebo akákoľvek osoba,.· prípadne jej prevádzka, ktorá 
nevykonáva Podnikateľskú qíIlIlOSť. . 

"Obchodný zákonník" znamená zákon č, 513/1991 Zb, ObchOdný zákonníl<., y platnom znenL 
. . . 

"Orgán verejnej sprá.vy"znamenáakákol'vek osoba,inštjtúcia alebo orgán,čiúžvnúi.rošt4~y alebo 
zahraničný, ústredný, celoštátny, regionálny, miestny, obetný alebo iný, vládny, kvázi vládny alebó 
iný,ktqrý je oprávru:\ný vykonávať správnu, VýkOllllÚ. legislatívnu, ·súdnu, regulačnúaleboäk4koJ'vek 
inúpr.ávomoc a$éholtol'vek druhu, vrátane akejkoľvekpodriadeIJ.ej organizácie alebpirlštitúcie a 
ómdnýchpredst~víteľov takéhdtoorgánu. . 

. . 

,.QiBárpe~ieo pontšepľ'znamenápísomné ()znánt.enie jednej zmlúvnej strany adresované druhej 
.'zmluvneJstrane, v ktQrom(a)bu~euvedel1é,že nastilla~kutočnú8ť ~ladajúcadôv()dpre odstúpenie· 

od tejto Zmluvy p,odľa odseku7.1,.a (b) budeuréenáprimeraná lehota, v ktorej má druhá zmluvná 
strana qdstrániť stav v~iknutý vdôsl~dkutakejtQsklltočnésti (táto lehota bude v tejto Zmluve 
oznaČOvaná len llko,,Lebo~ ryl .. l1á.pravu.pol'li~nbl"); 

"roijl1ikat~I'~k4 činfIQs:f'" Znamenápodriikanje v zmysle §t ods. l Obchodného zákonníka; živnosť v 
zniysl~§2Živnosťénského zákona· alebo·akúkol'vek inqčinposť vykonávanú z~účelomdosiahílutia 

.. zi~Jcu. . 

"Podnikat~l'skýsubJekt"znamenáakýkoI'vek objekt,<kťorý služí navykonávaniePodnikatel'skej 
~,innostialebo sňO\l' súvisí, aleboakákol'vek osóba, prípadne jej prevádzkar~ň, pobočka, filiálka, 
q~hpd,atd'.,. ktprá vykonáva Podnikateľskú činnosť. 

;,~.,oh~lÍie" znamena akákol'vek ·licencia, súhlas, povolenie, certifikát alebo iné oprávnenie 
ákéhOkof'vekdruhu. . . 

. ",Predpisy" znamená ak6kol'vek zákony, zákonníky,. nariadenia, vyhlášky, výnosy a iné právne 
.predpisy~.którémajú·~char!l.ktervše()becne závä?ného právneho predpisu. 

. . . 

"Pridružená 080ba," znamená vo vzt'ahu ,k akejkol'vek osobe akúkol'vek inú osobu, ktorá priamo 
alebo nepriamo kOlltróluje skôr uvedenú osobu, je kontrolovaná skôr uvedenou osobou alebo so skôr 
uvedenou osobou podlieha spoločnej kontroléZO strany ďalšej osoby. . 

,,Projekt" :ll}amená projektUS, ktorý tvorí prílohu B . 

. "ľ"afázá lIS" zl1amená prvl<.y a: časti Us. uvedené vPrójekte . 

... 

.... ,.> 
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" IRPZ zariadenie" znamená akékoľvek zariadenie, či už spojené (pevne) zo zemou alebo 
stavbou, ktoré sa považuje za informačné, reklamné alebo propagačné zariadenie v zmysle 
Stavebného zákona (napr.§ 39a ods. 3 písm. e) alebo § 71 ods. l písm. c) Stavebného zákona) 
alebo ktoré slú-ži na informačné, reklamné alebo propagačné účely. 

"Služby" znamená plnenia poskytovateľa voči záujemcovi bližšie uvedené v odsekoch 3.1 až 3.7. 

"Stavebný zákon" znamen'á zákon Č. 50/1976 Zb. ó územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon), v platnom znení. 

"lIS" znamená komplexný Integrovaný informačný systém pozostávajúci z (a) uličného chodníkového 
informačno-orientačného podsystému pre peších, (b) motoristického informačno-orientačného 
podsystému a (c) turistického informačno-orientačného podsystému pozostávajúceho zo súboru máp
hovoriacich, kaitografických, ortofotografických, geografických, maľovaných a iných, QE R kódov, 
internetmých kioskov, mobilnej aplikácie; ai., d). informačI1ého systému pre' cyklistov, pre pietne 
miesta, . pre rekreačné zóny,· pre. priemyselné areály, školy,. némocnicy, ap. ktoré podsystémy sú 
umiestnené na samostatných nosičqch alebo stÍpoch. verejného osvetlenia, slúžiace' na ul'ahčenie 
orientáciť' v priestore a čase a poskytovanie informácií o umiestnení a polohe rôznych objektov 
nachádzajúcich sa v meste Prešovajeho okoli, . vrátane avšak nielen, ulíc, námestí, sídiel Or~ánov 
verejnej správy, historických pamiatok, múzeí,galérií, autobusových a železničných staníc objektov, 
škôl, 6bchodov,podnikateľov, atd'., pričom technické prevedenie, materiálové zloženie a umiestnenie 
jednotlivých prvkov lIS je alebo bude bližšie definované v Projekte. 

. . 

"Úradné kbnanh:"znamená súdne konanie, rozhodcovské konanie, správne konanie, trestné stíhanie, 
kbntrola,~prťlVerovanie, šetrenie alebo akékoľvek iné konanie uskutočňované pred Orgánom verejnej 
správy, resp. zo strany Orgánu verejnej správy. 

"Všeobecné obchodné podmienky" znamená všeobecné obchodné podmienky poskytovatel'a 
prístupné na Internetovej stránke poskytovateľaw:ww.ard.sk v znení platnpm v danom čase a mieste. 

"ŽlVDostenský zákon" znamená zákon Č. 455/1991 Zb. oživriostenskom p,odnikaní (živnost.~nský 
. zákon), v platnml1 znení. . .

"Nehnutel'nosti" znamená časť pozemkov podl'a druhu zariadenia (infobox cca l m2/kus, informačný 
bod pre pešiu a motoristickú navigáciu cca 0,5 m2lbod, nosič IRPZ typu MB 32 cca 2m2/kus, ai), ako 
aj všetky stÍpy verejného osvetlenia a trolejového vedenia (umiestnené nosiče o ploche do Im2/kus). 
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A.2 	 Výkladové pravidlá 

Pokiaľ v tejto Zmluve nie je výslovne stanovené inak alebo pokiaľ 'l- kontextu nebude vyplývať inak, v 
tejto Zmluve a najej účely: 

(a) 	 nadpisy sú použité len kvôli prehľadnosti a v žiadnom prípade neurčujú, neobmedzujú a ani 
neopisujú rozsah, obsah a ani účel príslušného článku, odseku, pododseku alebo pl'Ílohy tejto 
Zmluvy a nebudú mať žiaden vplyv na výklad tejto ZmluVy, . 

(b) 	 odkaz na určitý článok, odsek, pododsek ,alebo prílohu predstavuje odkaz na takto 
očíslovaný, resp. označený článok, odsek, pododsek alebo prílohu tejt() Zmluvy, 

(c) 	 odkaz na akýkol'vek Predpis alebo na akékoľvek konkrétne usta,noyenie akéhokol'vek 
Predpisu predstavuje odkaz na takýto Predpis, resp. nakonkrétne ustanovenie Predpisu v 
znení jeho zmí~m a doplnení alebo ná nov,ý Predpis nahrádzajúci takýio.Predpis1 T;esp. na 
nové ustanoveQie nahrádzajúce ustariov~nie, na ktoré sa odkázúJe. (bez óhl'a<iuna to, či 
zmena, doplnenie alebo nahradenie nastalo pred alehopo Dni dni účinIlostizmluvY), • 

. 	 . . 

(d) 	 odkaz na akýkoľvek dokument (vrátane, avšak nielen, tejto Zmluvy)predstaV1Jje odkll2; na 
takýto dokument v znení jeho zmien a doplnení, resp. na nový <lokument nahrad:zruúci takýto 
~~~ 	 . . .' 

. (e) 	 výrazy oznacuJuce určitú osobu blldú zahŕňať aj právneho nástup~y takejt() ()soby a 
povolených postupníkov a nadobúdatel'ov príslušných práv, resp. záväzkov takejtooSpP;y, 

(f) 	 akýkoľvek pojem s veľkým začiatočným písmenom definovaný v tejto Zmluve platí rovnako 
prejednotné aj mQožné číslo takto definovaného pojmu, 

(g) 	 pod pojmom "kontrola" sa vo vzl'ahu k určitej osobe rozumie schopnOst', resp. možnosť 
priam9.cIl1ebo nepriamo riadiť alebo usmerňoval' riadenie takejto osobY,GLu~ na záflade 

. vlastnjctvaúčastÍ, dohody akéhokol'vek druhu alebo inej skutočnosti; pôjeln Hlionťrot()Vat~' 
sa bude vykladať primerane podľa definície pojmu "kontrola", ' 
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'. 

. pRi;LoHAC 

ÍJdriballS 

Pokiaľ v tejto Zmluve nieje výslovne st811ovenéinakalebopokial' z kontextu nebude vyplývať inak, v 
tejto Zmluve a na jej úcelysa pod údržbou ns rozumie najmä nasledovné: 

(a) vykonávanie periodicl}ej kontroly všetkých stanovíšť US najmenej 2x ročne. Kontrola bude 
spočívať vo vizuálnej obhliadke Jednotlivých komponentov liS podľa posledI}e aktuálneho 
paspoJtu liS, v posúdení funkčnosti nema,teriálnych foriem liS (intetnet, QER kódy, aL) 

(b) vykonávanie opravy poškodených zariadení podľa výsledkov kontroly podľa bodu (a). 

(c) •náhrl:idaodcudzených,aleboneopravíteľnýchzariadení lIS, oprava nemateriálnych 

komponentov lIS podľa výsledkov kontroly bodu (a) 


(d) opravu, resp. náhcaquod(ťudzený.chnQsičov(b) a(c) sa. za:väzuJevykonávať poskytovateľ 2x 
ročpe podľa súpisu kontrol po jednotliVých týždňoch. . 

(e)č.istenie jednotlivých kpmponeritbv2xročne - umytie tabuUek od prachu, ~piny a iného 
'zne~istenia . . 

, (f) lx\ža·5rQkovprehodnotit' stavexi~wjúcicb poh6pov na lIS a navrhQúťich prelep, podl'a 

aktúálnej situácie a ich opotrebeniá, 


~. 

Hi 


.' 
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ZOZNAM POZEMKOV VŠEOBECNEJ A KOMERČNEJ NAVIGÁCIE 

't 

9750/6 
9184 

8524 


981 

9752 


9569/2 

3335 


3392/1 
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Sabinovská 	 Prešov 2675 
Prešov 9767/3 

Prešov 
Preš 
Prešov 
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Arm. aen. Svobodu 1 
Laca Novomeského Prešov 14669/3 

Laca Novomeského Prešov 14413/1 
Laca Novomeského Prešov 1633 
Laca Novomeského 4412/1 
Laca Novomeského 14330/1 
Laca Novomeského 14308/73 
Laca Novomeského 14308/80 

Plzenská 3552 
Exnárova 


Vranovská 

Vranovská 


novská 

Vranovská 


V rámci integrovaného informačného systému ( liS) budú využité aj stípy trakčného 
vedenia a verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta Prešov. 

io 
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. ZOZNAM POZEMKOV UaÓENýcHNA UMIESTNENJE ZARIADENí 
P·ROPAGUJÚCICH DIANIE V MESTE. "" 
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