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š 
Mesto Prešov 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 1. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

Vydanie: 

dňa: 10.2.2014 číslo: .. ./2014 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie majetkových prevodov 

a 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 

zrušiť 

l. Uznesenie MsZ v Prešove č. 325/2013 zo dňa 30. l. 2013 
v časti schvaľuje 

bod 7 
Zámenu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vzájomného 
vysporiadania vlastníctva, týkajúcu sa rozemkov: 
- parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789 m , orná pôda, 
-parc. č. KNC 3133/95 o výmere 821 m2,ornápôda, 
o celkovej výmere l 61 O m2

, ktorým zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 577 a KNE 406, k. ú. 
Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 080 05 Prešov, 

za 
- stavbu sú p. č. ll 064 na pozemku parc. č. KNC 164/2, 
- pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 316m2

, zastavaná plocha, 
L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Solivarská ul. (bývalé kino Prameň- terajší sklad), vo 
vlastníctve mesta Prešov 

- bez finančného vyrovnania. 

F- MsÚ/SP-0112011 Strana 1113 



9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

2. Uznesenie MsZ v Prešove č. 446/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti žiada primátora mesta 

Vydanie: 

zabezpečiť dopracovanie Zásad hospodárenia s majetkom mesta o kritériá pre posudzovanie 
majetkových prevodov hodných osobitného zreteľa. 

3. Uznesenie MsZ v Prešove č. 376/2013 zo dňa 14. 5. 2013 
v časti schvaľuje 
bod 5 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1396/18 o výmere 472m2

, ostatné plochy, k. ú. Prešov, LV 
č. 7302, lokalita Ul. Murárska, od SR - Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 
817 15 Bratislava ll, IČO: 17335345 

-za cenu 18 974,40 € (40,20 €/m2
). 

zmeniť 

4. Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
včasti meni 
bod 5 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 351/2013 zo dňa 18. 3. 2013 
v časti schvaľuje 
bod 8 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy o výmere cca 866m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita 
Ul. Na Tablách, spôsobom priameho predaja 

minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

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

GP č. 87/2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo 
dňa 25.4.2013, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy, L V č. 1192, k. ú. 
Nižná Šebastová, lokalita Ul. Na Tablách, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu predaja 
nájomcovi za účelom výsadby okrasnej zelene pril'ahlej ku komunikácii a následnej 
starostlivosti, a to parc. č. KNC 1512/26 o výmere l 343m2

, ostatné plochy, vytvoreného GP 
č. 87/2013 zo dňa 25. 4. 2013 vyhotoveným GEO PLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 O l Prešov, odčlenením od pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy, k. ú. Nižná 
Šebastová, L V č. 1192, lokalita Ul. Na Tablách 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 53 900 € (40,13 €/m2

). 
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5. Uznesenie MsZ v Prešove č. 595/2010 zo dňa 29. 9. 2010 
v časti m e n í 
bod 3 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 503/2006 zo dňa 20. ll. 2006 v časti: 

Vydanie: 

stavbu, ktorá by bola realizovaná na pozemkoch na základe priloženej urbanisticko
architektonickej štúdie dokončí v súlade s predloženým podnikateľským zámerom do piatich 
rokov od podpísania kúpnej zmluvy 

na 

stavbu, ktorá bude realizovaná na pozemkoch dokončí Multi Veste Slovakia l, s.r.o., Ventúrska 
12,811 Ol Bratislava, IČO: 36731765 v súlade s pôvodným podnikateľským zámerom do 
7 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, t.j. do 30. ll. 2013 

na 

stavbu. ktorá bude realizovaná na pozemkoch, dokončí Multi Veste Slovakia l, s. r. o., Ventúrska 
12,811 Ol Bratislava, IČO: 36731765 v súlade s pôvodným podnikateľským zámerom 
do 12 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, t.j. do 30.11.2018. 

schváliť 

6. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ v Prešove 
č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013, bod 2. 

7. Odkúpenie pozemku parc. č. KNE 2810/1 o výmere 3 461 m2
, orná pôda, LV č. 15195, ktorému 

v súbore "C'' zodpovedá pozemok parc. č. KNC 7069 o výmere 3 461 m2
, trvalý trávnatý porast, 

bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Terchovská, od Juraja Polohu, 
Terchovská 46, 080 Ol Prešov 
za cenu 12 000 € (3,47 €/m2

). 

8. Predaj: 
nebytového priestoru č. lb o výmere 61m2

, nachádzajúceho sa na l. nadzemnom podlaží 
bytového domu so s. č. 3912 na Ul. Kúpeľnej l, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 3648/5, LV 
č. 9962, k. ú. Prešov, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, s. č. 3912, L V 
č. 9962, k. ú. Prešov, o veľkosti 6113783, 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 3648/5 o výmere 871 m2

, zastavaná plocha 
a nádvorie, LV č. 10115,k. ú. Prešov, o veľkosti 61/3783, 
Ing. Jaroslavovi Mikovi- M. aM. MOBILGAS, Odborárska 3, 080 Ol Prešov, 
IČO: 32932308- nájomcovi nebytového priestoru 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 24 SOO €. 

9. Predaj: 
nebytového priestoru č. l -sklad o výmere 31 m2

, nachádzajúceho sa 
l. nadzemnom podlaží bytového domu so s. č. 6885 na Ul. Ďumbierskej 
pozemku parc. č. KNC 14302/180, L V č. ll 014, k. ú. Prešov, 

f- MsÚ/SP-01/20/1 Strana 3/13 
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spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, s. č. 6885, 
LV č. l 1014, k. ú Prešov, o vel'kosti 31/4389, 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14302/180 o výmere 772m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, L V č. 11083, k. ú. Prešov, o vel'kosti 31/4389, 
Petrovi Majirskému- KSV, J. Kostru 34,080 06 Ľubotice, IČO: 40407268- nájomcovi 
nebytového priestoru 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 13 400 €. 

10. Predaj pozemkov: 
parc. č. KNC 3708/25, zastavaná plocha o výmere 4 mz, vytvorený GP č. 12/2013 
vyhotoveným GeoBAN, spol. s r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dňa 3. 3. 2013, 
overeným dňa 12. 3. 2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 
3708/1, zastavaná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 -
vlastníkovi stavby postavenej na tomto pozemku 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 240 € (60 €/m2

); 

parc. č. KNC 5537/37, zastavaná plocha o výmere 5 mz, vytvorený GP č. 12/2013 vyhotoveným 
GeoBAN, spol. s r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dňa 3. 3. 2013, overeným dl'ia 
12. 3. 2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 5537/1, zastavaná 
plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 - vlastníkovi stavby postavenej 
na tomto pozemku 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 400 € (80 €/m2
). 

ll. Predaj pozemku parc. č. KNC 5783/6 o výmere 88 mz, ostatná plocha, ktorý bol vytvorený 
GP č. 31688560-45/13 vyhotoveným Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16,080 Ol Prešov, zo 

dl'ia 17. 7. 2013, overeným dňa 19. 7. 2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku 
parc. č. KNC 5783/1, ostatná plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Požiarnická, 
priamym predajom Ľubomírovi Hrehovi, Podhradík 52, 080 06 Prešov 
-za cenu 5 100 € s týmito podmienkami: 
-pozemok nebude oplotený, 
- plocha určená v rámci pozemku na parkovanie bude riešená ako spevnená. 

12. Predaj pozemku parc. č. KNC 4696, záhrady o výmere 184m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul. Dilongova, priamym predajom PhDr. Stanislavovi Sabolovi, Dilongova 26, 080 O l 
Prešov 
-za cenu 10 200 €. 

13. Predaj pozemku parc. č. KNC 9497/11 o výmere 34 mz, ostatná plocha, ktorý bol vytvorený 
GP č. 31688560-43/13 vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16,080 Ol Prešov, 
zo dl'ia 17.7.2013, úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 22.7.2013, odčlenením 
z pozemku parc. č. KNE 3484/1, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov. 
lokalita Ulica Pod Wilec hôrkou, priamym predajom MVDr. Milanovi Pribulovi a manž. 
Márii Pribulovej, rod. Vozárikovej, bytom Pod Wil ec hôrkou 2, 080 O l Prešov 

-za cenu l 130 € (33,24 €/m2
). 
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14. Predaj pozemkov: 
- parc. č. KNC 1225/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 750m2

, ktorý bol vytvorený 
GP č. 12112013 vyhotoveným dňa 4.11.2013 GEOGRAF- združenie geodetov, Konštantínova 
6, 080 Ol Prešov, overeným dňa 7.11.2013 Okresným úradom Prešov, katastrálnym 
odborom, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1225/1, zastavané plochy a nádvoria, 
-parc. č. KNC 1225/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2

, 

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

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

spolu o výmere 804 m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska, priamym predajom 

Michaele Maníkovej, 082 13 Demjata 264 
- za cenu 30 900 € (38,43 €/m2

). 

15. Dlhodobý prenájom nebytového priestoru o výmere 148,50 m2
, nachádzajúceho sa na I. NP 

stavby so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej č. 14, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu IO rokov- na 
základe obchodnej verejnej súťaže spoločnosti KAHA, s.r.o., Justičná 7079/13, 080 Ol Prešov, 
IČO: 36 510 513 

-za cenu 60,60 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

16. Zámer predaja častí pozemkov parc. č. KNE 801/1, záhrada o výmere cca 52m2 a parc. 
č. KNE 80 l /2, záhrada o výmere cca 52 m2 (presné výmery budú známe po vypracovaní GP), L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Narcisová, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

17. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3328/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2, 

vytvorený GP č. 137/2013 zo dňa 17.6.2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, overeným dňa 1.7.2013 Správou katastra Prešov, odčlenením 
z pozemku parc. č. KNC 3328/1, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 1192, k. ú. Nižná 
Šebastová, lokalita Ul. Limbová, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

18. Zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNE 1143/25, orná pôda o výmere cca 340 m2

, ktorej v súbore "C'' 
zodpovedajú pozemky parc. č. KNC 15456, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m2

, bez 
založeného listu vlastníctva a parc. č. KNC 15457/2, záhrada o výmere cca 311 m2

, bez 
založeného listu vlastníctva, 
časti pozemku parc. č. KNE 1143/26, orná pôda o výmere cca 860 m2

, ktorej v súbore "C'' 
zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 15458/2, záhrada o výmere cca 860m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, 
spolu o výmere cca 1200 m2 (presné výmery dotknutých pozemkov budú známe po vyhotovení 
GP- so zachovaním potrebnej územnej rezervy na komunikáciu), všetko v k. ú. Prešov, lokalita 
Cemjata, spôsobom priameho predaja 

-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady 
za užívanie dotknutých pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne. 

F- MsÚ/SP-01120/l Strana 5113 
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19. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 5686/3, zast. plocha o výmere 158 m1
, LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Ul. Protifašistických bojovníkov, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

20. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 6616/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
l O m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Jána Pavla Il, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

21. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9808/72, vodná plocha o výmere 46m2
, vytvoreného 

GP č. 288/2013 zo dňa 21.11.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením od pozemku parc. č. KNE 1077/2, vodná plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Levočská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

22. Zámer predaja nehnutel'ností: 
- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/ A v Prešove, s. č. ll 068, umiestnenej na 

pozemku parc. č. KNC 2861119, zast. plocha a nádvorie, 
-pozemku parc. č. KNC 2861119, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287m2

, všetko na L V 
č. 2065, k. ú. Solivar 

- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

23. Zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622m2

, LV č. 338, k. ú. Valkov, 
lokalita obec Bžany, okr. Stropkov, 

- hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke 
a bunka mobilná), 

spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

24. Zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, 
a to: 
bytu č. 23 o rozlohe 78m2

, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793, 
na Ul. Važeckej č. 14 v Prešove, LV č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 
2600/46, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o vel'kosti 
78/3480, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 569 m1

, LV č. 2716, k. ú. Solivar, o vel'kosti 78/3480, pre Alžbetu Rolandovú, 
Važecká 14,080 OS Prešov 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 46 000 €. 

25. Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a vytvorenia noich pracovných miest, a to pozemku parc. 
č. KNC 1428/2, ostatná plocha o výmere 6 998 m , L V č. 721, k. ú. Záborské, pre RS Energy, 
a. s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 44282958 
- za cenu 244 930 € (35 €/m2

). 
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26. Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
investícií vynaložených nájomcom do rekonštrukcie nehnutel'ností, pre spoločnosť RESPO 
SK, s.r.o., Smreková 6, 080 Ol Prešov, IČO: 36515485, a to nasledovne: 

- časti stavby s. č. 7543, nachádzajúcej sa na Ul. Exnárova IIA o rozlohe cca 102 m2
, 

umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 14330/28 a 14330/27, k. ú. Prešov, LV č. 6492 (rozsah 
stavby bude spresnený podľa reálneho užívania na základe geometrického plánu a znaleckého 
posudku), 
- časti pozemkov zastavaných stavbou parc. č. KNC 14330/28 o výmere 694 m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14330/27 o výmere 83 m2
, zastavaná plocha 

a nádvorie, k. ú. Prešov, L V č. 6492 (presné výmery budú známe po vyhotovení 
geometrického plánu), 

nebytového priestoru č. l v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 3, 
č. poschodia O, o výmere 76m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, L V č. 11823, 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 76/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. l v bytovom dome VI. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 4, 
č. poschodia O, o výmere 18m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, L V č. 1!823, 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
18/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 18/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 3, 
č. poschodia O, o výmere 20m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, L V č. 11823, 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
20/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 20/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 4, 
č. poschodia O, o výmere 76m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC !4347, k. ú. 
Prešov, L V č. 11823, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC !434 7 o výmere 705 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 76/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom) 
za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 67 600 € s podmienkou bezodplatného 
zriadenia vecného bremena práva prechodu cez existujúce podchody, ktoré sú 
súčasťou stavby s. č. 7543 umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 14330/28 a 
14330/27, LV č. 6492 a stavby súp. č. 6620 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 
14347, LV č. 11823, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova, v prospech mesta Prešov. 
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9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

27. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
využívania hendikepovanými občanmi, a to: 
- nebytového priestoru č. l - kancelárie, nachádzajúceho sa v bytovom dome na Ul. Sibírskej 

24, s. č. 12850, umiestneného na parc. č. KNC 14302/340, č. vchodu: 24, č. poschodia: O, 
o výmere 47m2

, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 

47/1519, 
-spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14302/340, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 261m2
, k. ú. Prešov, LV č. 13847, o veľkosti 47/1519, pre Slovenský zväz telesne 

postihnutých- Okresné centrum, Sibírska 24, 080 Ol Prešov, IČO: 37792431 
- za cenu l 000 €. 

28. Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
realizácie stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh", a to nasledovných pozemkov 
v k. ú. Prešov: 

L V č. Číslo Register Spoluvlastnicky Diel č. Výmera 
parcely KN podiel dielu v m2 

492 14993/4 c 111 407 1939 
492 14988 c 1/1 408 3292 
492 14992/1 c 1/1 409 417 
492 14997 c 1/1 410 1042 
492 14993/3 c 1/1 411 1862 
492 14996/4 c 1/1 412 299 
250 3465/7 E l 1/1 427 127 
250 3465/2 E 1/1 430 74 
250 3465/8 E 1/1 433 15 
492 14996/3 c 1/1 442 633 
492 14995/2 c 1/1 443 493 
492 8740/1 c 1/1 446 3881 
492 8737/1 c 1/1 447 401 

4392 2457/102 E 1/2 451 236 
492 14962 c 1/1 452 406 
4921 14839/2 c 1/1 453 4164 
492 ' 14839/1 c 1/1 454 2994 

Výmera v m2 

pripadajúca na 
spoluvlastnicky 

podiel 

1939 
3292 
417 
1042 
1862 
299 
127 
74 
15 

633 
493 

3881 
401 
118 
406 
4164 
2994 

Výška nájmu v 
€1m2/rok 

3,534 
3,534 
3,534 
3,534 
3,534 
3,534 
4,314 
4,314 
4,314 
4,314 
4,314 
3,972 
3,972 
3,972 
4,8 
4,8 

Výš 
nájm 

12 

:-~-··· .. : 
ka 

1 
K · 

u za objektu ! 

1 číslo 
cov ' mesia 

6852 
-:;;--~-~ 
,43 ' 020-00 

1163 3,93 020-00 : 
1473 ,68 115-00 
3682, 43 115-00 ' 
6580 ,31 115-00 
1056, 67 115-00 
547, 88 110-00 
319, 24 1110-00 

71 110-00 64, 
2730 
212 

1541 
1592, 

468 
194 
1998 

,76 1115-00 
6,8 115-00 
5,33 108-08 

77 l 108-08 : 
,7 1108-08 

8,8 020-00 
7,2 ' 020-00 
.2:~.-Lo~o-oo .. 4,_8~_ . ...1...2~~? 

vytvorených GP č. 313222000-la/2013, GP č. 31322000-lb/2013, GP č. 31322000-lc/2013, 
GP č. 31322000-ld/2013, GP č. 31322000-le/201 a GP č. 31322000-lf/2013, vyhotovenými 
Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava L, Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú 
dial'ničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001 
-za cenu 90 852,84 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, 

ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 
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š Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

29. Zámer prenaJmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
realizácie stavby "Dial'nica Dl Prešov západ- Prešov juh", a to nasledovných pozemkov v k. ú. 
Prešov: 

-·--' 
ister 

LV f Číslo Eeg: 

1 

č. f parcely K N 

[6492 i 9468/1 ' c 
-64921 9468/2 l c 
·.6492 f 9468/1 l c 
'6492' 15003 l c 
6492; 14995/2 : c 
6492 : 9467 i c 

'6492; 9468/1 i c 
6492 'i· 9588/1 ' c 

'64921 9063/2 c 
6492 9042/788 c 
6492 i 9593/1 c 
6~92 J~~~~6 c 

__ ,., 
Spoluvlastnicky 

podiel 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
111 
111 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 

Výmera 
Diel č. dielu 

vm' 

511 690 
512 674 
523 249 
530 239 
531 165 
574 35 
575 22 
604 48 
605 132 
608 7 
622 34 
625 46 

Výmera v m2 

pripadajúca na Výška nájmu v 
spoluvlastnicky €1m2/rok 

podiel 

690 4,314 
674 4,314 
249 4,314 
239 4,314 
165 4,314 
35 4,314 l 
22 4,314 l 
48 6,545 

132 6,545 
7 6,545 
34 6,545 
46 6,545 

Výika 
nájmu za 

12 
mesiacov 

2976,66 
2907.64 
1074,19 
1031,05 
711,81 
150,99 
94,91 

314,16 
863,94 
45,82 
222,53 
301,07 

K 
o bjektu 

íslo č 

6 
6 
6 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

i . 

03-00 
03-00 
06-00 
32-00 
32-00 
03-00 
03-00 
03-00 
03-00 
03-00 
03-00 
03-00 

vytvorených GP č. 313222000-1a/2013, GP č. 31322000-1b/2013, GP č. 31322000-1c/2013, GP 
č. 31322000-1d/2013, GP č. 31322000-1e/2013 a GP č. 31322000-1f/2013, vyhotovenými 
Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava I., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001 
-za cenu lO 694,77 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, 

ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

30. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
realizácie stavby "Dial'nica Dl Prešov západ- Prešov juh", a to nasledovných pozemkov v k. ú. 
Solivar: 

Register Spoluvlastnícky Diel Výmera 
dielu ly KN podiel č. vm' -- ·-··~·-- ~~---

1 c 1/1 263 370 
3 

i 
c 1/1 200 2 

3 c l 1/1 204 18 

~ l c 1/1 202 13 
c 1/1 201 3 

al c J 1/1 207 31 
8 l c 1/1 218 57 

Výmera v m2 pripadajúca Výika 
nájmu v na spoluvlastnícky podiel €1m2/rok 

370 5,767 
2 5,767 
18 5,767 
13 5,767 
3 5,767 

31 5,767 
57 5,767 

Výika náj ~~r~~oo,('·'-···- ; 
za 12 

mesiaco v -1~~~~;~~ ' 
2 133.7 

11,53 
103,81 
74,97 
17,30 

9 ! 010-00 
i 010-00 
; 119-00 
; 010-00 

178,78 
l 119-00 . i 010-00 

328,72 -_.1._ 010-00 

vytvorených GP č. 3 1322000-2a-d/2013, vypracovaným Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava 
l., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 
821 09 Bratislava, IČO: 35919001 
-za cenu 2 848,90 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, 

ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

31. Zámer prenaJmU nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
realizácie stavby "Dial'nica Dl Prešov západ- Prešov juh", a to nasledovných pozemkov 
v k. ú. Solivar: 
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9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

--
Vjmera v m2 

Výika Výika nájmu K 
LV Čislo Register Spoluvlastnfcky Diel Výmera pripadajúca na nájmu v za 12 objektu\ 
č. parcely KN podiel 1:. dleluvm2 spoluvlastnicky €1m2/rok mesiacov čislo l 

podiel 

065 i 3133143 l c 111 408 531 531 6.601 3505.13 680-00 
06513133157 l c 111 377 158 158 6.601 1 042,96 680-00 i 
06513133158 ' c 111 301 1 1 6,601 6,60 680-00 
065 3137/3 c 111 304 2 2 5,767 11,53 615-00 : 
065 313713 c 111 367 137 137 5,767 790,08 615-00 
065 313713 c 111 356 101 101 5,767 582,47 612-00 : 
065 3294/5 c 111 411 738 738 5,767 4 256,05 130-01 i 
065 329417 c 111 401 359 359 5,767 2 070,35 130-01 ' 
065 330212 c 1/1 328 35 35 5,767 201,85 615.{)0 ' 
065, 330212 c 111 330 36 36 5,767 207,61 615-00 ' 
065: 330212 c 111 329 35 35 5,767 201,85 612-00 ' 
.. .,.~·-··~-~"L.......~~~·-« -- o•••n 

vytvorených GP č. 31322000-2a-d/2013, vypracovaným Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava!., 
Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú dial'ničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 
821 09 Bratislava, IČO: 35919001 
-za cenu 12 876,47 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, 

ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

32. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory hendikepovaných detí a mládeže a začlenenia do spoločenského života, a to 
časti pozemku parc. č. KNC 93 l 0/297, ostatná plocha o výmere cca 17 130 m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sídl. III/B - za lanovým 
centrom, na dobu 20 rokov pre občianske združenie DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z., 
Jarková 57,080 Ol Prešov, IČO: 42341485 
-za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

33. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu investovania do majetku mesta Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 561,36 
m2

, nachádzajúcich sa na I. NP a II. NP v objekte so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej č. I 7, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre ŠK Universal Prešov, Matice slovenskej 4762/5, 080 Ol 
Prešov, IČO: 37788558 
- za cenu 4 658,40 €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 

s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 
4 000 €/ročne bez nároku na refundáciu od prenajímatel'a a zachovania účelu nájmu počas 
celej doby nájmu. 

34. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti, a to nebytového priestoru 
(radiodiagnostická ambulancia) o výmere 93,42 m2

, nachádzajúceho sa v zdravotnom stredisku 
so súp. č. 7931 na Ul. Prostejovskej 33/B, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre 
SPV40, s.r.o., Zlatá 15, 040 Ol Košice, IČO: 44020520 
- za cenu 50 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

35. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
obmedzených možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe "Parku 
umenia", týkajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere cca 239 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska, vo 

F- MsÚ/SP-OI/20/1 Strana 10/13 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

vlastníctve mesta Prešov, 
za 

Vydanie: 

čast' pozemku parc. č. KNC 238, záhrada o výmere cca 239 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), LV č. 373, k. ú. Prešov, lokalita UL Tkáčska, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Ing. arch. Mariána Ferja a manželky PhDr. Marty Ferjovej, rod. Onderovej, 
Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 
- bez finančného vyrovnania. 

36. Nadobudnutie pozemkov: 
1) parc. č. KNC 1371, ostatné plochy o výmere 309 mz, 

parc. č. KNC 1372, orná pôda o výmere 651 mz, 
parc. č. KNC 1374, orná pôda o výmere 657 mz, 
parc. č. KNC 1375, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170 mz, 
všetko na L V č. 1208, k. ú. Záborské, 

2) parc. č. KNC 2038/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 260 mz, L V č. 1996, k. ú. 
Petrovany, od spoločnosti IPZ Prešov a. s., 082 53 Záborské 504, IČO: 36492841 
- bezodplatne. 

neschváliť 

37. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, ostatné plochy o výmere cca 50m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
UL Mukačevská, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku. 

38. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3239/1, zast. plocha o výmere cca 46 mz (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita UL Lidická, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku. 

39. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 2600/137, zast. plocha o výmere 70m2
, LV č. 2065, k. ú. 

Solivar, lokalita UL Švábska, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

40. Zámer predaja spoluvlastníckeho podielu mesta Prešov o veľkosti 94/579 na pozemku 
parc. č. KNC 3880/4, zastavané plochy a nádvorie o výmere 257 mz (na podiel 94/579 pripadá 
výmera 41,72 mz) a stavbe súp. č. 12347, postavenej na parc. č. KNC 3880/4, všetko na LV 
č. 13126, k. ú. Prešov, lokalita UL Masarykova, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku, s podmienkou bezodplatného zriadenia 

vecného bremena práva prechodu verejnosti cez existujúci podchod stavby stojacej na parc. 
č. KNC 3880/4, LV č. 13126, k. ú. Prešov- v prospech mesta Prešov. 
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š Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

41. Zámer predaja pozemkov parc. č. KNC 490 o výmere 89m2
, zastavaná plocha a nádvorie 

a parc. č. KNC 491 o výmere 90 m2
, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov. 

lokalita Ul. Slovenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou bezodplatného zriadenia 
vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez dotknuté pozemky v prospech mesta Prešov. 

42. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 14718, ostatné plochy o výmere cca 60m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Martina Benku, 

spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

43. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu rozšírenia technológie kotolne na biomasu a súvisiacej skládky, týkajúci sa 
pozemku parc. č. KNC 14289/152, ostatná plocha o výmere 4 640m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
pre SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 31718523 
-za cenu 153 120 € (33 €/m2

). 

44. Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu obmedzených možností využitia územia vzhl'adom na majetkovoprávny stav, 
a to: 

a) častí pozemku parc. č. KNC 388ll4, zast. plocha o výmere cca 117m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Masarykova, pre vlastníkov 
bytov v bytovom dome na Ul. Masarykovej ll v Prešove, nasledovne: 

l. Igor Svíba, Československej armády č. 8, 080 Ol Prešov, čast' pozemku o výmere cca 15m2
, 

v podiele ll l , 
2. JUDr. Mirko Benický, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, čast' pozemku o výmere cca 15m2

, 

v podiele ll l , 
3. JUDr. Apolónia Pavčeková, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, čast' pozemku o výmere cca 15 

m2
, v podiele ll!, 

4. Ing. Ján Kacej, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, časť pozemku o výmere cca 29 m2
, 

v podiele 1/1, 
5. František Kundrát a manž. Agáta, rod. Inašová, Domašská č. 68, 080 06 Ľubotice, časť 

pozemku o výmere cca 43 m2
, v podiele !ll, 

b) časti pozemku parc. č. KNC 388ll4, zast. plocha o výmere cca 83m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Masarykova, do 
podielového spoluvlastníctva pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. Masarykovej ll 
v Prešove, nasledovne: 

l. Igor Svíba, Československej armády č. 8, 080 Ol Prešov, v podiele cca 15/83, 
2. JUDr. Mirko Benický, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 15/83, 
3. JUDr. Apolónia Pavčeková, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 15/83, 
4. Ing. Ján Kacej, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 29/83, 
5. František Kundrát a manž. Agáta, rod. Inašová, Domašská č. 68, 080 06 Ľubotice, v podiele 

cca 43/83 (presné _podiely budú známe po vypracovaní GP) 
-za cenu 70,02 €fm·, s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena práva prechodu a 

prejazdu cez tento pozemok pre vlastníka nehnuteľností zapísaných na L V č. 7081, k. ú. 
Prešov. 

F- MsÚ/SP-O ll20/1 
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9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

45. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu rekonštrukcie a následného využitia na pestovanie okrasných drevín, zeleniny 
a korenín, a to skleníka bez s. č., zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov, umiestneného na 
pozemku parc. č. KNC 9310/837, zastavaná plocha anádvorie ovýmere l 094 m2

, vo 
vlastníctve Technických služieb mesta Prešov, a. s., zapísanom na L V č. 8596, k. ú. Prešov. 
lokalita Ul. Bajkalská, na dobu 25 rokov pre Group Prešov, s. r. o., Prostejovská 75, 080 O l 
Prešov, IČO: 46223151 

- za cenu l ,OO €/rok za celý predmet nájmu. 

46. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu výstavby verejne prístupných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č. KNC 
9206/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l OO m2 (presná výmera bude známa po 
vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská- pri OD Kaufland, na dobu 
30 rokov pre PaedDr. Annu Palšovú- UNICOTEX, Levočská 36, 080 Ol Prešov, IČO: 32929323 
- za cenu l ,OO € za celú dobu nájmu. 

47. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
vzájomného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
časť pozemku parc. č. KNC 3211 zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 50 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Janouškova, 
vo vlastníctve mesta Prešov, 

za 
časť pozemku parc. č. KNC 3227, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), L V 13999, k. ú. Prešov, lokalita Levočská, vo vlastníctve 
Jána Kažimíra, 082 12 Podhorany 23 
- s podmienkou doplatku ceny za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov stanovenej v zmysle 

znaleckého posudku. 

48. Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 2600/138, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 384 m2

, vytvorený GP č. 31688560-75/13 zo dňa 5.11.2013 
vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 080 Ol Prešov, úradne overeným dňa 
20.11.2013, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 2600/1, zastavaná plocha, LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, lokalita Ul. Švábska, v prospech oprávneného: SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Prešov, 
Volgogradská 88,080 Ol Prešov, IČO: 31718523, in personam 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

Príloha k bodu č. 22 

- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/ A, s. č. ll 068, umiestnenej na pozemku 
parc. č. KNC 2861119, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 

- pozemku zastavaného stavbou parc. č. KNC 2861119, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 287m2

, L V č. 2065, k. ú. Solivar, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy budú nehnuteľnosti identifikované vyššie; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétne nehnuteľnosti, pričom ponúkne kúpnu 

cenu minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom vypracovaným na 
nehnuteľnosti, teda minimálne 51 800 €; 

3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 
vklad do Katastra nehnuteľností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva 
a povinnosti z existujúcej nájomnej zmluvy k prevádzaným nehnuteľnostiam; 
(Odsek 5 platí len v prípade, že víťazom nebude nájomca, ale tretia osoba.) 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

l. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku vo výške 

minimálne 5 200 € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS xxxx, inak jeho návrh nebude 
do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti 
kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa odseku ll, odmietne 
uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí 
jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na 
uzatvorenie 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 o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ 
v Prešove, Jarková 24, tel.: 051/3100228 priamo alebo prostredníctvom správcu. 
Kontakt na správcu poskytne oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom 
čísle. Obhliadka predmetných nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia majetková a 
ekonomická, oddelenie mestského majetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným 
označením "MsÚ- OMM - Obchodná verejná sút'až č. XX/2014 - nehnutel'nost' 
Espresso Šváby - neotvárat'". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

4. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do XX.XX.2014, do XX.XX hod.; 

5. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do I 5 kalendárnych 
dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude 
oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní 
od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené 
zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

6. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. doterajší nájomca má právo odkúpiť príslušné nehnuteľnosti, za najvyššiu cenu 
ponúknutú v rámci obchodnej verejnej súťaže; 

9. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
l O. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 

nesprávnosti, prípadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom 
rozsahu; 

l l. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove. Oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu. 
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Príloha k bodu č. 23 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
vyhlasuje 

podl'a §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj: 

pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622 m2
, LV č. 338, k. ú. 

Valkov, lokalita Bžany, okr. Stropkov, 
hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok 
k bunke a bunka mobilná), 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je pozemok a hnutel'né vecí identifikované vyššie (ďalej len 

"predmety predaja"); 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za predmety predaja, pričom ponúkne kúpnu cenu 

minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom, teda minimálne xxxx €; 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom 

na vklad v Katastri nehnutel'ností, a to najneskôr do jedného mesiaca od podpísania 
zmluvy, inak má vyhlasovatel' právo odstúpiť od zmluvy; 

4. súťažiaci prijíma podmienku, že majetkovoprávne vysporiada vzťah k studni (napojenej 
k predmetom predaja) vo vlastníctve Technických služieb mesta Prešov, a. s., 
umiestnenej na susednom pozemku parc. č. KNC 167/25; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podl'a odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovatel'a o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
l. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovatel'a zábezpeku 
minimálne vo výške xxxx € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej 
zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola 
prijatá pod!' a odseku l O, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 
kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky 
prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovatel'a a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy; 
preukáže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu, resp. inú hodnovernú 
garanciu finančných prostriedkov vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za 
predmety predaja; 

2. technické informácie o predmetoch predaja poskytne oddelenie mestského majetku 
MsÚ v Prešove, Jarková 24, tel.: 051/31 00226; 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia majetková 



a ekonomická, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OMM 
-Obchodná verejná súťaž- nehnutel'nost' č. xx/2014 neotvárat'". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, 
priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o solventnosti, doklad o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej 
navrhovate!' om a pod.; 

4. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do xx. xx. 2014 do 15.30 hod; 

5. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovatel' uskutoční do 15 kalendárnych 
dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže 
bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 
kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovatel' 
vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

6. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolatel'ný; 
7. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohl'adu 

vyhlasovatel'a výhodnejší ako predchádzajúci, a Jen v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. vyhlasovatel' môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti, prípadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie Jen v nevyhnutnom 
rozsahu; 

9. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
l O. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 

zastupitel'stvom v Prešove; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupitel'stva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu. 
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, v 

PRtlOHA K WDU C. 26 

Nájomná zmluva 
č. 308031NZ·197/20131Preiov/0788/0ndKa 

uzatvorené podla§ 663 zákona č. 401 1964 Zb. Občianskeho zékonnlka 
v zneni neskorš/ch predpisov 

Prenajlmater: 

Sidlo: 
štatutárny orgán: 
Právna forma: 

!CO: 
OIC: 
Bankové spojenie: 
Clslo účtu: 

Mesto Pre!iov 

Člänok l 
Zmluvné strany 

Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
JUDr. Pavel Hagyari- primátor mesta 
Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podla zakona 
č. 36911990 ZB. o obecnom zriadeni v zneni neskorš/ch predpisov 
327646 
2021225679 
CSOB, a. s., pobočka Prešov 
400854927417500 

(ďalej len ako .prenajlmater" v prlslušnom gramatickom tvare) 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sldlo: 
Štatutárny orgán: 

a 

Národná dlafnlčni spoločnost', a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš- predseda predstavenstva a generálny riaditel 
Ing. Viktória Chomova- podpredsednlčka predstavenstva 

Pravna forma: akciové spoločnost' zaplsana v Obchodnom registri Okresného· sudu 
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 

IC O: 
OIC: 
IC DPH: 
Bankové spojenie: 
Clslo účtu: 

35 919 001 
2021937775 
SK2021937775 
Un/Credit Bank Slovakia, a.s. 
6624859013/1111 

(ďalej len ako .,nájomca· v príslušnom gramatickom tvare) 

{ďalej spolu aj ako .zmluvné strany") 

prehlasujú, že sú plne spOsob/ll k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovenim § 663 
zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonn/ka v zneni neskoršlch zmien a doplnkov, túto zmluvu 
o najme nehnutelnosti {ďalej len .zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Diafnlca 01 Preiov západ • Preiov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestneni llniovej stavby č. 2009-730/3005-
11/SP-KC, ktoré nadobudlo pravoplatnost' dM 21.11.2009 a rozhodnutie o predlženl platnosti 
územného rozhodnutia č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo pravoplatnost' dna 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok ll 
Úvodné ustanovania 

2.1 Prenajlmatel je vlastnlk/spoluvlastnlk nehnutefnosll - pozemkov, nachédzajúcich sa v 
katastrálnom územi Prešov, obec Prešov, okres Prešov, zaplsaných v katastri nehnutefnosll 
vedenom Okresným úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 
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Cislo 
~ 

LV Rog lotor Colkov6 Por. t. v tull SpoluvtHtnlcky Druh 
e. parcely KN vjmerav~2 BLV podiel 

.... --~~~"-- . ---- ··----- - .... --.. -·-1- __ .. _ -·· -·- ··-·-···---·· ... --~ .. -- ·--·- -···~·-·--···-·--- . -
1 6492 1499314 c 82580 1 111 lesné pozemky 
2 6492 14988 c 92170 1 1/1 lesné pozemky 
3 6492 14992/1 c 417 1 111 lesné pozemky 
4 6492 14997 c 1042 1 1/1 lesné pozemky 
5 6492 14993/3 c 24841 1 1/1 lesné pozemky 
6 6492 14998/4 c 299 1 1/1 lesné pozemky 
7 7250 3465/7 E 127 1 111 zastavané plochy a nádvoria 
8 7250 3465/2 E 155 1 1/1 zastavané plochy a nádvoria 
9 7250 3465/8 E 15 1 1/1 zastavané plochy a nádYorla 
10 6492 14996/3 c 6~3 1 111 lesné pozemky 
11 6492 14995/2 c 48812 1 111 lesné pozemky 
12 6492 8740/1 c 6586 1 1/1 zastavané plochy a nádvoria 
13 6492 873711 c 663 1 1/1 ostatné plocha 
14 14392 2457/102 E 237 1 1/2 orná póda 
15 6492 14952 c 123078 1 111 lesné pozemky 
16 6492 14839/2 c 13565 1 111 lesné pozemky 
17 6492 14839/1 c 118312 1 1/1 lesné pozemky 

(ďalej aj ako pozemky) 
Člalnok 111. 

Predmet zmluvy 

3.1 Prenajlmater prenajlma časti nehnuteľnosti uvedené v čltmku 11. ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby 
diaľnice 01 Preiov zalpad • Praiiov juh, ktorej majetkovoprávna vysporiadanie je v 
kompetencií Investičného odboru Prelov (plnomocenstvo Ing. Ladislava Bačenka; reg. zn. 
NOS: 6612600/10701/2013 zo d~a 16.1.2013, bod d). 

3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v Clánku ll. ods. 2.1 je zameraný Geometrickými 
plánmi č. 31322000-1al2013, e. 31322000-1b/2013, č. 31322000-1c/2013, e. 31322000-
1d/2013, e. 31322000-1e/2013 a e. 31322000-1f/2013 (ďalej len ,geometrický plán") 
vypracovanými spolocnosrou Dopravoprojekt a.s., Divlzia Bratislava 1., Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava z 8/2013. 

3.3 Prenajlmateľ prenecháva častl nehnuteľnost' v Cl. IV. ods. 4.1.1. tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Č16nok IV. 
Cena nájmu 

4.1 Cena nájmu za nehnuteľnosti - pozemky uvedené v Clánku ii., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom e. 8412013 zo dna 1 0.10.2013 (ďalej len .znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom e. 1811996 Z.z. o cenách v zneni neskoršlch 
predpisov a VyhláAky e. 492/2004 Z.z o stanoveni vAeobecnej hodnoty majetku v zneni 
neskorši ch predpisov. Táto cena nájmu je zárove~ cenou dohodnutou zmluvnými stranami. 

4.1.1 Dočasný zalber na dobu výstavby 
V~eravm2 Výtko Výiko K 

LVt. Ctslo Register Spoluvtootnlcky Dl•lt. Vjmora pripadajúca no n6jmu v n6jmuza objalrtu 
parcely KN podiel dielu v mZ spoluvtootnlcky flm21rok 12 tlelo 

podiel mesiacov 

6492 14993/4 c 1/1 407 1939 1939 3,534 6852.43 02D-00 
6492 14988 c 1/1 408 3292 3292 3,534 11633,93 02D-00 
6492 14992/1 c 111 409 417 417 3,534 1473,88 115-00 
6492 14997 c 1/1 410 1042 1042 3,534 3662,43 115-00 
6492 14993/3 c 1/1 411 1882 1862 3.534 6550,31 115-00 
6492 14996/4 c 1/1 412 299 299 3,534 1058,67 115-00 
7250 3465/7 E 1/1 427 127 127 4,314 547,88 11o-o0 
7250 3465/2 E 111 430 74 74 4,314 319,24 110-00 
7250 346518 E 1/1 433 15 15 4.314 64,71 110-00 
6492 14996/3 c 1/1 442 633 633 4.314 2730.76 115-00 
6492 14995/2 c 111 443 493 493 4,314 2128.8 115.00 
6492 874011 c 1/1 446 3881 3881 3,972 15415,33 108-08 
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6492 8737/1 c 1/1 447 401 401 3,972 1592,77 108-081 
14392 2457/102 E 1/2 451 236 118 3,972 468,7 108-08 
6492 14962 c 1/1 452 406 406 4,8 1946,8 

020.()0: i 6492 1463912 c 1/1 453 4164 4164 4,8 19987,2 020-00 
6492 14639/1 c 1/1 454 2994 2994 4,8 14371,2 020-QQ 

Výška nájomného za rok je vypočltaná pod ra vzorca: 
Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v €1m2/rok = nájomné v €/rok 

Nájomné za 12 mesiacov spolu elnl: 90 852,84 €. 

4.2 Prenajlmater vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpoete ceny nájmu pozemkov za 1m2 doeasne zaberaných llniovou 
stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok č. 84/2013 zo dňa 10.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuternosti Ing. 
Petrom Repeákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej diarničnej spoločnosti, a.s., 
Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Pre§ov zabezpečujúcej 
majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu 

{;fánok V. 
Platobná podmienky 

5.1 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za prlsluAný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajlmaterovi prostrednlctvom peňažného ústavu uvedeného v záhiavl tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musi obsahovať obligatórne náležitosti podra §71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor§lch predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočltané z ročného nájomného za prlsluAný počet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na celý mesiac, najneskOr do 90 dni od skončenia nájmu. 

{;fánok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určRú. 

6.2 Doba nájmu pozemkov uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 začlna plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviterovi stavby. Doba nájmu uplynie 
dňom podplsania protokolu o odovzdan l a prevzati verejnej práce (stavebného objektu). 

{;fánok VIl. 
Zánik nájomného vzt'ahu 

7.1 Nájomný vzťah podra tejto zmluvy sa mOže skončiť: 
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení tejto zmluvy. 
c) odstúpenlm od tejto zmluvy. 

7.2 Prenajlmater je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynut Im doby nájmu, ak 
nájomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 Nájomca je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynutlm doby nájmu ak: 
a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektlvnych prlčin; 
b) nájomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začlna plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola plsomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

7.5 V prlpade, že v dOsledku skutočnej realizácie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 
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8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Čl6nok VIli. 
Ostatné ustanovenia 

Nájomca je povinný prenajaté pozemky užlvať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v člénku l. tejto zmluvy. 

Po skončeni najmu odovzda nájomca prenajlmateľovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na pôvodné užlvanie. 

Nájomca je povinný oznámiť prenajlmateľovi ~kodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prípade hrozby vzniku škody tejto äkode zabrániť. 

Prenajlmateľ berie na vedomie a súhlasi s tým, že v rámci spres~ovania situovania stavby v 
teréne a dal$ieho stupňa projektovej dokumentácie mOže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného zaberu na 
dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

Prenajlmateľ dava d~om podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podľa prísluäného 
geometrického plánu dočasné vy~atie prenajatých nehnuteľnosti z poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu a/alebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajlmateľ súhlasí so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonanlm opatrení 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnenlm iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia. 

Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v článku L tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podľa§ 
58, ods. 2 a§ 139, ods. 1, plsm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v zneni nesko~lch predpisov 

Prenajlmateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
organe ~tatnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastnlctve sú správne a 
pravdivé. Prenajlmateľ vyhlasuje, že už dal~ia osoba nemOže predložiť doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastnlctvo, resp. spoluvlastnlctvo k prenajlmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretieh osOb vyplývajúce z tiiulu vlastnlctva, resp. spoluvlastníctva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajímateľ zaväZuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 
nájomcu. 

Prenajímateľ prehlasuje a zaručuje nájomcovi. že po obojstrannom podplsanl tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, najomnú, budúcu, alebo akúkofvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékofvek práva tretieh osOb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Článok IX. 
Zéverečné ustanovenia 

Prenajímateľ je povinný doručiť najomcovi spolu s podpísanou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Preäov. 

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mOžu byt' vykonané len na základe dohody zmluvných 
strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musi byt' podpísaný obomi zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečltali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe Ich slobodnej vOle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podplsali. 

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prlsluänými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v zneni nesko~lch predpisov. 

9.5 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s 
určen im dvoch vyhotoveni pre prenajímateľa a troch vyhotovení pre nájomcu. 
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9.6 Zmluva nadobúda platnosť dnom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

9.7 v·zmysle ustanovenia§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. v zneni nesko~lch predpisov v spojeni s 
ustanoveniami § Sa zákona č. 211/2000 z. z. v zneni neskortlch predpisov zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv pričom 
nájomca je povinný donučit' prenajlmaterovi potvrdenie o zverejnení zmluvy najneskôr do 7 dní 
od zverejnenia. 

9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmater informovaný v 
zmysle§ 10 ods. 3 plsm. b) zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
pripadne spoločnost'ou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. 

9.9 Prenajlmater vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú 
pravdivé a správne. 

v ............................ dna ......... . 
Prenajlmater: 
Mesto Prešov 
V zas!.: 

podpis prenajlmater: 
JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

1 3 -12- 1013 
V Bratislave, dna ............................ . 
Nájomca: 
Národná dlarnlčná spoločnosť, a.s., 
V zast.: 

11 ' ·;,, ··,'i:·t'i.'iťná spoločnost; a . .y.. ...... - -···· .. -

M~~·nsMNi;~U/ . 
·.2/09BRATI A 

j;;;či~ik·~·~ .. p· d·pi:~:~;;;~~·: ........ 
Ing. Milan. ajdol 
predseda.' edstavenstva 
a generá · Maditer 

'' :,r].-1(/ d:"aľnir}ná spoločnast' . a. s. 
,\f.~vnské Nivv 45 

. ·''2109 BRAÚSLAIIA 

................... C!,;.7:::?.? .. ~~~~.~ .. 
pečiatka a podpis nájomcu: 
Ing. Viktória Chomová 
podpredsednlčka predstavenstva 
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Nájomná zmluva a 
zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

č. 30803/NZaZoVB-176/2013/Preiov/0786/0ndKa 

PRÍLOHA. K. t;ODU Č.29 

uzatvorená podľa§ 663 v spojeni s§ 50a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneni 

Prenajlmater: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Čfslo účtu: 

Mesto Preiov 

Článok l 
Zmluvné strany 

Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta 
Právnická osoba - samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 
č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov 
327646 
2021225679 
ČSOB, a.s., pobočka Prešov 
4008549274/7500 

(ďalej len ako ,prenajlmater' v príslušnom gramatickom tvare) 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sf dio: 
štatutárny orgán: 

a 

Národnli dlarnlčná epoločnosf, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš- predseda predstavenstva a generálny riaditer 
Ing. Viktória Chomová- podpredsedníčka predstavenstva 

Osoba oprávnená 
uzavrie!" zmluvu: Ing. Ladlelav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe plnej 

moci zo dňa 16.1.2013 reg. zn. NOS: 66/2600/10701/2013 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Člslo účtu: 

akciová spoločnost" zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 
35 919 001 
2021937775 
SK2021937775 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
662485901 3/1 1 1 1 

(ďalej len ako ,nájomca" v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako ,zmluvné strany") 

prehlasujú, te sú plne spOsobill k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovením§ 663 a nasl. 
v spojeni s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v zneni neskoršlch zmien a 
doplnkov, túto zmluvu o najme nehnuteľnosti a o budúcom zriadeni vecného bremena (ďalej len 
"zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby ,.Diafnlca 01 Preiov západ • Preiov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestneni lfniovej stavby č. 2009-730/3005-
1 1/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predltenl platnosti 
územného rozhodnutia č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 
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Článok ll 
Úvodné ustanovenia 

2.1 Prenajlmateľ je vlastník nehnuteľnosti- pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom územi 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, zaplsaných v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným 
úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 

LV t:lolo Regl•t•r Celkov6 Por. t. v Uatl Bpoluvlastnlcky Druh 
e. parcoly KN 

1 6492 946811 c 
2 6492 946812 c 
3 6492 9466/1 c 
4 6492 15003 c 
5 6492 1499512 c 
6 6492 9467 c 
7 6492 9466/1 c 
8 6492 958811 c 
9 6492 906312 c 
10 8492 90421788 c 
11 8492 9593/1 c 
12 6492 9593/66 c 

(ďalej aj ako pozemky) 

výmera v m2 BLV 

4966 1 
674 1 

4966 1 
19661 1 
46612 1 
9661 1 
4966 1 
8473 1 
2883 1 

60 1 
4456 1 
206 1 

Časť A: Nájomná zmluva 

Člänok 111. 
Predmet nájomnej zmluvy 

podiel pozemku 

1/1 ostatné plocha 
1/1 ostatné plocha 
1/1 ostatná plocha 
1/1 lesná pozemky 
1/1 lesné pozemky 
1/1 ostatné plocha 
111 ostatná plocha 
1/1 zastavané plochy a nédvoria 
1/1 zastavané plochy a nádvoria 
1/1 zastavané plochy a nádvoria 
1/1 zastavané plochy a nádvoria 
1/1 zastavané plochy a nádvoria 

3.1 Prenajlmateľ prenajlma t:asti nehnuteľnosti uvedené v t:lánku ll. ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diaľniOnej spolot:nosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre tlt:el realizácie stavby 
diaľnice 01 Preiov západ • Preiov juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v 
kompetenclllnvestlfn6ho odboru Preiov (plnomocenstvo Ing. Ladislava BaOenka; reg. zn. 
NOS: 6612600/10701/2013 zo dňa 16.1.2013, bod d). 

3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v Olánku ll. ods. 2.1 je zameraný Geometrickými 
plánmi O. 31322000-1a/2013, O. 31322000-1b/2013, O. 31322000-1c/2013, O. 31322000-
1d/2013, O. 31322000-1e/2013 a O. 31322000-11/2013 (ďalej len ,geometrický plán') 
vypracovanými spoloonosťou Dopravoprojekt a.s., Divlzia Bratislava 1., Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava z 8/2013. 

3.3 Prenajlmateľ prenecháva t:asti nehnuteľnosť v Ol. IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR O. 138/1991 Zb, o majetku obci v zneni neskoršlch 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Člänok IV. 
Cena nájmu 

4.1 Cena nájmu za nehnuteľnosti - pozemky uvedené v t:lánku ll., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom t:. 84/2013 zo dňa 1 O. 10.2013 (ďalej len .znalecký posudok') 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Rept:ákom, v súlade so zákonom O. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorSich 
predpisov a Vyhlá!lky t:. 492/2004 Z.z o stanoveni vseobecnej hodnoty majetku v zneni 
neskorších predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami 

411 o e . záb d 1 k .. o asny ar o ro a 

V~ere 
V~erevm2 Výike K 

LV {:fs lo Register Spoluvlutnlcky Diele. dielu v p~ped'llúca Nl Výika n6jmu v n6jmuza objektu 
e. parcely KN podiel mz opoluvlastnlcky 11m2/rok 12 flalo 

podiel mnlacov 

6492 9468/1 c 1/1 511 690 690 4,314 2976,68 603-00 
6492 946812 c 1/1 512 674 674 4.314 2907.64 603-00 
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6492 9468/1 c 111 523 249 249 4,314 1074,19 606-00 
6492 15003 c 111 530 239 239 4,314 1031,05 232-00 
6492 14995/2 c 111 531 . 165 165 4,314 711,81 232-0Q 
6492 9467 c 1/1 574 35 35 4,314 150,99 603-0Q 
6492 9468/1 c 111 575 22 22 4,314 94,91 603-00 
6492 9568/1 c 111 604 48 48 6,545 314,16 603-00 
6492 906312 c 1/1 605 132 132 6,545 663,94 603-QO 
6492 90421788 c 111 608 7 7 6,545 45,82 603-0Q 
6492 9593/1 c 1/1 622 34 34 6,545 222,53 603-00 
6492 9593166 c 111 625 46 46 6,545 301,07 603-00 

Výäka nájomného za rok je vypočftaná podľa vzorca: 
Výmera pripadajúca na spoluvlastnfcky podiel x nájomné v €1m2/rok =nájomné v €!rok 

Nájomné za 12 mesiacov spolu čln!: 10 694,77 €. 

4.2 Prenajlmateľ vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámif s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny najm u pozemkov za 1m2 dočasne zaberaných lfniovou 
stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok č. 84/2013 zo dna 10.10.2013 (resp. 
odborné vyjadrenie znalca) vypracovaný znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľnosti Ing. Petrom Repeákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Investičný odbor Prelov, Namestie mladeže 3, 080 01 Prešov 
zabezpečujúcej majetkovopravne vysporiadanie predmetnej stavby pre najomcu. 

Článok v. 
Platobné podmienky 

5.1 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za prlslu§ný kalendárny rok trvania najmu 
prenajlmaterovi prostrednlctvom penatného ústavu uvedeného v záhlavl tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musi obsahovať obligatórne naležitosti podľa §71 zakona č. 
22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršlch predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočltané z ročného najomného za prfslušný počet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na celý mesiac, najneskOr do 90 dni od skončenia nájmu. 

Článok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 

6.2 Nájomná zmluva na pozemky uvedené v člflnku IV. ods. 4.1.1 sa uzatvára na dobu určitú, na 
1 rok. Doba najmu záberu do 1 roka začfna plynúť odo dna skutočného začatia stavebných 
prác na objekte- preložke inžinierskych sieti. 

Článok VIl. 
Zénlk nlljomného vzťahu 

7.1 Nájomný vzt'ah podľa tejto zmluvy sa mOže skonč~': 
a) uplynutlm dohodnutej doby nájmu, 
b) plsomnou dohodou zmluvných strán o zrušeni tejto zmluvy, 
c) odstúpenlm od tejto zmluvy. 

7.2 Prenajfmateľ je oprávnený zmluvu plsomne vypovedal' pred uplynutfm doby nájmu, ak 
nájomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 Nájomca je oprávnený zmluvu pf som ne vypovedať pred u plynu tlm doby nfljmu ak: 
a) účel nfljmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektlvnych prlčin; 
b) nfljomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začfna plynú!' prvým dnom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola plsomne doručena výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 
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7.5 V prlpade, že v dOsledku skutOčnej realizácie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 

elánok VIli. 
Ostatné ustanovania k nájomnej zmluve 

8.1 Nájomca je povinný prenajaté pozemky užlvať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v článku l. tejto zmluvy. 

8.2 Po skoneenl nájmu odovzdá nájomca prenajlmatelovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spOsobilom na pOvodné uži vanie. 

8.3 Nájomca je povinný oznámij' prenajlmatelovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prlpade hrozby vzniku škody tejto škode zabránij'_ 

8.4 Prenajlmatel berie na vedomie a súhlasi s tým, že v rámci spres~ovania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stup~a projektovej dokumentácie mOže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prlpadná zmena rozsahu dOčasného záberu do 1 
roka a/alebo dočasného záberu na dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

8.5 Prenajlmatel dáva d~om podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolania a podla prlslušného 
geometrického plánu dočasné vy~atie prenajatých nehnuternostl z polnohospodárskeho 
pôdneho fondu a/alebo dočasné vy~atie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajlmater súhlasi so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonanim opatreni 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnenlm inýCh 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch d~om právoplatnosti stavebného povolenia. 

8.6 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebnikom stavby uvedenej v článku l. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podla§ 
58, ods. 2 a§ 139, ods. 1, plsm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskoršich predpisov. 

8.7 Prenajlmater vyhlasuje, že má plnú spôsobilost' na právne úkony, že k nehnuternostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
organe štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastnlctve sú správne a 
pravdivé. Prenajimatel vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemOže predlož~' doklad o tom, aby 
mohla deklaroval' jej vlastnlctvo, resp. spoluvlastnictvo k prenajimaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretieh osOb vyplývajúce z mulu vlastnlctva, resp. spoluvlastnlctva k 
predmetným nehnutelnostiam prenajlmater zavazuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 
nájomcu. 

8.8 Prenajlmater prehlasuje a zaručuje nájomcovi, te po obojstrannom podpisanl tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkolvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékolvek práva tretieh osOb k predmetu nájmu a nepodá akýkolvek 
návrh na povolenie vkladu vlastnickeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

čast' B: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach zmluvy o 
budúcej zmluva o zriadeni vecného bremena: 

erénok IX. 
Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

9.1 Predmetom budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného 
bremena in rem - práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskej/ych siete/i a práva 
vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby prelotky 
inžinierskej/ych siete/l a to k zat'a.tenej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 
územi Solivar, obec Prešov, okres Prešov, zapisaných v katastri nehnuternostl vedenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom. 
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Článok X. 
Výška jednorazovej náhrady 

10.1 Výška jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vecného bremena bude určená 
znaleckým posudkom vypracovaným znalcom v odbore stavebn!ctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuternosti zabezpečeným nájomcom na jeho náklady. Jednorazová náhrada za zriadenie 
vecného bremena bude prenajimaterovi uhradená do 60 dni odo dl'la pisomného doručenia 
rozhodnutia pr!slušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povoleni vkladu vecného 
bremena nájomcovi, a to prostrednlctvom peňažného ústavu po plsomnom oznameni jeho 
čisla účtu, alebo poštovou poukažkou na adresu a meno prenajlmatera. 

10.2 Geometrický plán s porealizačným zameranlm stavby bude vypracovaný tak, te rozsah 
vecného bremena bude určený plochou v m2 vymedzenou dlžkou vedenia a š!rkou 
ochranného pasma, zasahujúcich na budúce slúžiace pozemky. 

Článok Xl. 
Doba trvania vecného bremena 

11.1 Vecné bremeno podra budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena bude zriadené na dobu 
neurčitú. 

Článok XII. 
Ostatné ustanovenia ku zmluve o o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

12.1 Za účelom skutočného zamerania umiestnenia a uloženia preložky inžinierskej/ych siete/i 
bude po jej realizácii vyhotovený porealizačný geometrický plan (ďalej len .. Porealizačný 
geometrický plán"). Vyhotovenie Porealizačného geometrického plánu zabezp~čl na svoje 
náklady nájomca. V prípade, že v dOsledku skutočného umiestnenia vecného bremena in 
rem, nebude na pozemkoch uvedených v članku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, táto zmluva o 
budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena zanikne dňom nasledujúcim po dni overenia 
Porealizačného geometrického plánu v ramci dokumentacie skutočného vyhotovenia stavby. 

12.2 Nájomca sa zavazuje doručif prenajlmaterovi najneskOr do 90 pracovných dni odo dfla 
úradného overenia Porealizačného geometrického plánu výzvu na uzavretie zmluvy o zriadeni 
vecného bremena spolu s pr!slušným počtom vyhotoveni zmluvy o zriadeni vecného 
bremena. Prenaj!mater sa zavazuje, že najneskOr do 30 pracovných dni od doručenia výzvy v 
zmysle predchádzajúcej vety prejavi súhlas so zmluvou o zriadeni vecného bremena svojim 
podpisom na zmluve o zriadeni vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedčená. 

12.3 Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou .diarnice 01 Preiov západ - Preiov juh" 
podra priloženej grafickej sttuacie. Ak sa v tejto zmluve spom!na slovo .stavba", ma sa na 
mysli stavba pod ra tohto bodu zmluvy. 

12.4 Budúci povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladani s budúcimi slúžiacimi pozemkami 
okrem tiarch uvedených na LV č. 6492, LV č. 7250 a LV č. 14392, k. ú: Prešov zaplsaných v 
katastri nehnuternostl vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom a súhlasi, 
aby bolo vecné bremeno podra zmluvy o zriadeni vecného bremena, vypracovanej na základe 
tejto zmluvy zaplsané v katastri nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného. 

12.5 Zmluva o budúcej zmluve zriadeni vecného bremena medzi uvedenými zmluvnými stranami 
bola uzatvorená v zmysle Všeobecne závazného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodarenia a nakladania s majetkom mesta v zneni Všeobecne 
zavazného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č 612013, schvalené uznesenlm č. 371/2013 zo dfla 6.5.2013. 

12.6 Ostatné náležitosti budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa 
riadia prlslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonn!ka v zneni neskoršich predpisov. 

13.,. 

Článok XIII. 
Spoločné záverečné uatanovenla 

Prenajlmater je povinný doručil' nájomcovi spolu s podplsanou nájom nou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiterstva mesta Prešov. 
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13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mOžu byť vykonané len na zéklade dohody zmluvných 
strán plsomným dodatkom k zmluve, ktorý musi byť podplsaný obomi zmluvnými stranami. 

13.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečltali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na zéklade Ich slobodnej vOle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne urč~é. vážne a zrozumiterné, Ich zmluvná vernosť nie je obmedzené a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpi sali. 

13.4 Préva a povinnosti zmluvných strán, pokiar léto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prlslušnými ustanoveniami Občianskeho zékonnlka v zneni neskorš Ich predpisov. 

13.5 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s 
určen fm dvoch vyhotoveni pre prenajlmatera a troch vyhotovení pre nájomcu. 

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

13.7 V zmysle ustanovenia§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. v zneni neskoršlch predpisov v spojeni s 
ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v zneni neskoršlch predpisov zmluva nadobúda 
účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. pričom 
nájomca je povinný doručil' prenajlmaterovi potvrdenie o zverejnení zmluvy najneskôr do 7 
dni od zverejnenia. 

13.8. Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmater informovaný v 
zmysle§ 10 ods. 3 plsm. b) zékona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zékonov o spracúvan l osobných údajov v zékonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
pripadne spoločnosťou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na zéklade na to udelenej plnej moci. · 

13.8 Prenajlmater vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú 
pravdivé a správne. 

V Prešove, dňa ................. . 
Za prenajlmatera: 
Mesto Pralov 
V zast.: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 
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, 1 ·12- 2013 
V Prešove, dňa .......................... . 
Za nájomcu: 
Národné dlafnlčn6 apoločnost', a,a, 
V zast.: lliatJdJ;Íl a•ia!'tr!t:ná Sp(IIOéloOS(: o , 

~l~nskc Nit:r 45 

~\''ď''_'' . 
Ing. Ladislav Bačenko 
vedúci Investičného odboru Prešov 
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?RfLO H,A.. %::: &ODU C. . ?l O 
Nájomné zmluva 

č. 30803/NZ-165/2013/Sollvar/0786/Korlu 
uzatvorená podla§ 663 záko'na č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

Prenajlmater: 

Sldlo: 
štatutárny orgán: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Mesto Prešov 

Článok l 
Zmluvná strany 

Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta 
Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 
č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
327646 
2021225679 
ČSOB, a. s., pobočka Prešov 
400854927 4/7 500 

(ďalej len ako ,prenajímateľ" v príslušnom gramatickom tvare) 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 

Osoba oprávnená 
uzavrieť zmluvu: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo úetu: 

a 

Národná dlafnlčné spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva a generálny riadrter 
Ing. Viktória Chomová - podpredsedníeka predstavenstva 
Ing. Ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe 
plnej moci zo dlla 16.01.2013 reg. zn. NOS: 66/2600/10701/2013 
akciová spoločnost' zaplsaná v Obchodnom registri Okresného sudu 
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka e. 3518/B 
35 919 001 
2021937775 
SK2021937775 
UniCredrt Bank Slovakia, a.s. 
6624859013/1111 

(ďalej len ako ,nájomca" v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako ,zmluvné strany") 

prehlasuju, že sú plne spOsobill k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovenlm § 663 
zákona č. 40/1964 Zb. -Občianskeho zákonníka v znení neskor!lích zmien a doplnkov, túto zmluvu 
o najme nehnuterností (ďalej len ,;omluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby .,Diafnlca 01 Prešov západ • Prešov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestnení Hniovej stavby č. 2009-730/3005· 
11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predlženl platnosti 
územného rozhodnutia č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dlla 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok ll 
Úvodná ustanovenia 

2.1' Prenajímater je výlučným vlastnlkom nehnuternosti - pozemkov, nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Solivar, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuternostl 
vedenom Okresným úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 
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LV Colkov6 Por. e. v ea.u Spoluvlulnlcky Druh l:iolo parcely RtiQisler.KN výmera v e. 
m2 ll LV podlo! pozemku 

.2065 313711 c 2681 1 1/1 Ostatná plocha 
2065 3137/3 c 688 1 1/1 Ostatná plocha 
2065 3302/2 c 389 1 1/1 Ostatná plocha 
2065 3302148 c 409 1 1/1 Ostatnil plocha 

(ďalej aj ako pozemky) 
Článok 111. 

Predmet zmluvy 

3.1 Prenajfmater prenajlma časti nehnuternostf uvedené v článku il. ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diafničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby 
diafnice 01 Prešov západ • Prešov juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie ja v 
kompetencii Investičného odboru Preiov (plnomocenstvo Ing. Ladislava Bačenka; reg. zn. 
NDS: 66/2600/10701/2013 zo dna 16.1.2013. bod d). 

3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku ll. ods. 2.1 je zameraný Geometrickým 
plánom č. 31322000-2a,b,c,d/2013 (ďalej len .geometrický plán") vypracovaným spoločnost'ou 
Dopravoprojekt a.s., Divlzla Bratislava 1., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava z 09/2013. 

3.3 Prenajfmater prenecháva časti nehnuternosti v čl. IV. ods. 4.1.1. tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku ober v zneni neskorších 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 Cena nájmu za nehnuternosti - pozemky uvedené v článku ll., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom č. 89/2013zo dňa 15.10.2013 (ďalej len "znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnfctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuternosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoršleh 
predpisov a Vyhlášky č. 492/2004 Z.z o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v zneni 
neskorších predpisov. Táto cena nájmu je zárovel\ cenou dohodnutou zmluvnými stranami. 

4.1.1 o očaany záber na dobu vÝstavby 

LV Č lo lo Register Spoluvlutnlcky Diel 
Vjmora Výmeravm2 Výiko Vjtko K 

e. parcely KN podiel e. dielu v prtpadaj~co na N]muv Mjmuza12 objektu 
m2 apoluvlaatnlcky podlol flm2/rok mulacov tislo 

2065 313711 c 111 263 370 370 5,767 2133,79 01() . .(10 
2065 3137/3 c 111 200 2 2 5,767 11,53 01~ 
2065 3137/3 c 1/1 204 18 18 5,767 103,81 1111·00 
2065 330212 c 1/1 202 13 13 5,767 74,97 01~ 
2065 3302/2 c 111 201 3 3 5,767 17,30 119.(10 
2065 3302/48 c 111 207 31 31 5,767 178,78 01~ 
2065 3302148 c 111 218 57 57 5,767 328.72 01~ 

Výška nájomného za rok je vypočllaná pod ra vzorca: 
Výmera pripadajúca na spoluvlastnfcky podiel x nájomné v €1m2/rok = nájomné v €/rok 

Nájomné za 12 mesiacov spolu člnl: 2 848,90 E. 

4.2 Prenajlmater vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1m2 dočasne zaberaných lfniovou 
stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok č. 89/2013 zo dlla 15.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuternosti Ing. 
Petrom Repčákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej dlafničnej spoločnosti, a.s., 
Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov zabezpečujúcej 
majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 
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Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Néjomné bude uhradené vždy do 15.11. za prlslutný kalendérny rok trvania nájmu 
prenajlmatelovi prostrednlctvom pe~ažného ústavu uvedeného v záhlavl tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktoré musi obsahovať obligatOrne náležitosti podla §71 zékona e. 
22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok néjmu bude vypočltané z ročného nájomného za prlslu$ný počet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na celý mesiac, najneskOr do 90 dni od skončenia nájmu. 

Článok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu urMú. 

6.2 Doba nájmu pozemkov uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 začlna plynúť odo dfla 
protokolameho odovzdania staveniska néjomcom zhotovitelovi stavby. Doba néjmu uplynie 
d~om podplsania protokolu o odovzdani a prevzati verejnej práce (stavebného objektu). 

Článok vn. 
Zánik nájomného vzt'ahu 

7.1 Nájomný vzťah podla tejto zmluvy sa mOže skončrt': 
a) uplynulím dohodnutej doby nájmu, 
b) plsomnou dohodou zmluvných strán o zruteni tejto zmluvy, 
c) odstúpenim od tejto zmluvy. 

7.2 Prenajlmatel je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynutlm doby nájmu, ak 
nájomca nevyužlva predmet najm u na dohodnutý účel. 

7.3 Nájomca je oprévnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynutlm doby nájmu ak: 
a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznl!<ne z objektlvnych prlčin; 
b) nájomca nevyužlva predmet najmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začlna plynúť prvým d~om 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola plsomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

7.5 V prlpade, že v dOsledku skutočnej realizacie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 

Článok VIli. 
Ostatné ustanovenia 

8.1 Najomca je povinný prenajaté pozemky užlvat' na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v člénku l. tejto zmluvy. 

8.2 Po skončeni najmu odovzdá nájomca prenajlmatelovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spOsobllom na pOvodné užlvanie. 

8.3 Nájomca je povinný oznámiť prenajlmatelovi $kodu, ktora vznikne na predmete nájmu a 
v prlpade hrozby vzniku $kody tejto $kode zabréniť. 

8.4 Prenajlmatel berle na vedomie a súhlasi s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v 
terMe a ďal$ieho stup~a projektovej dokumentácie mOže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prlpadná zmena rozsahu dočasného záberu na 
dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 
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8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

Prenajimater dava d~om podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú. stavbu stavebné povolania a podla prlslušného 
geometrického plánu dočasné vy~atie prenajatých nehnutelnosti z polnohospodarskeho 
pôdneho fondu a/alebo dočasné vy~atie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajlmater súhlasi so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonaním opatreni 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnením iných 
úkonov, ktoré možno dOvodne predpokladal' za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch d~om pravoplatnosti stavebného povolenia. 

Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebnlkom stavby uvedenej v článku 1. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v člénku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné pravo podľa§ 
58, ods. 2 a§ 139, ods. 1, plsm. a) zékona č. 50/1976 Zb. v zneni neskor!Hch predpisov. 

Prenajlmater vyhlasuje, že mé plnú spOsobilost' na pravne úkony, že k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na inom 
orgáne štatnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú sprévne a 
pravdivé. Prenajlmater vyhlasuje, že ut ďalšia osoba nemOže predložil' doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastnlctvo, resp. spoluvlastníctvo k prenajlmaným pozemkom. Inak sa 
finančné néroky tretieh osOb vyplývajúce z titulu vlastnlctva, resp. spoluvlastnlctva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajlmater zavazuje uspokojiť výlučne sam, bez účasti 
nájomcu. 

Prenajlmater prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podplsani tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, zalotnú, najomnú, budúcu, alebo akúko1vek inú 
zmluvu zakladajúcu akékolvek prava tretieh osOb k predmetu najmu a nepoda akýkolvek 
návrh na povolenie vkladu vlastnlckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

9.1 Prenajlmater je povinný doručiť nájomcovi spolu s podpísanou Mjomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

9.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mOžu byt' vykonané len na základe dohody zmluvných 
stran písomným dodatkom k zmluve, ktorý musi byt'.podplsaný obomi zmluvnými stranami. 

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečltali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavreté 
na základe ich slobodnej vOle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumitelné, ich zmluvná vernosť nie je obmedzena a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

9.4 Práva a povinnosti zmluvných stran, pokia! táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prlslu§nými ustanoveniami Občianskeho zékonnlka v zneni neskorších predpisov. 

9.5 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnost' originélu s 
ureenlm dvoch vyhotoveni pre prenajlmatera a troch vyhotoveni pre nájomcu. 

9.6 Zmluva nadobúda platnosť d~om jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

9.7 V zmysle ustanovenia§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. v zneni neskorších predpisov v spojeni s 
ustanoveniami§ 5a zékona č. 211/2000 Z. z. v zneni neskoršlch predpisov zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom 
néjomca je povinný donuč~' prenajlmaterovi potvrdenie o zverejneni zmluvy naj neskOr do 7 dni 
od zverejnenia. 

9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajímater infonmovaný v 
zmysle § 1 O ods. 3 plsm. b) zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zékonov o spracúvan! osobných údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to néjomcom uvedeným v tejto zmluve, 
pripadne spoločnosťou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. 
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9.9 Prenajlmatel vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu. sú 
pravdivé a správne. 

v Prešove, dna ................. . 
Za prenajlmatera: 
Mesto Prešov 
V zast.: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

O 9 -lZ- 2013 
V Prešove, dna .......................... . 
Za nájomcu: 
Národná diafnlčné spoločnosť, a.s. 
V zast.: 

,1 .:. .. r . :, .,._., 

/\,.~ . ···.·· .· 

.............. ~ ........................ . 
Ing. Ladislav Bačenko 
vedúci Jnvestieného odboru Prešov 

r ;' / 
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Nájomná zmluva a 
zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

e. 30803/NZaZoVB-166/2013/Soflvar/0786/Korlu 

PRÍLOHA K 'OODU 

uzatvorená podla § 663 v spojeni s § 50a zákona č. 401 1964 Zb. Občianskeho zákonnlka v znení 

Prenajimater: 

Sidlo: 
Statutárny orgán: 

Mesto Preiov 

Článok l 
Zmluvné strany 

Hlavná 73, 080 01 Prešov. SR 
JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta 

Právna forma: 

IČO: 

Právnická osoba - samostatný samosprávny územný celok SR podla zákona 
č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadeni v zneni neskorš ich predpisov 

DIČ 
Bankové spojenie: 
Čislo úetu: 

327646 
2021225679 
čSOB, a.s .• pobočka Prešov 
4008549274/7500 

(ďalej len ako .prenajimatef"' v prislušnom gramatickom tvare) 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sidlo: 
Statutárny orgán: 

a 

Národná diarnlfná spolofnosf, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Viktória Chomová - podpredsednlčka predstavenstva 

Osoba oprávnená 
uzavrieť zmluvu: Ing. Ladislav Bafenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe plnej 

mocí zo dl'la 16.1.2013 reg. zn. NOS: 66/2600/10701/2013 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Člslo účtu: 

akciová spoločnost' zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 
35 919 001 
2021937775 
51<2021937775 
UniCredit Bank Slovakia, a. s. 
6624859013/1111 

(ďalej len ako .nájomca" v pri slušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako .zmluvné strany") 

prehlasujú, že sú plne spOsobill k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovenlm § 663 a nasl. 
v spojeni s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonnlka v zneni neskoršlch zmien a 
doplnkov, túto zmluvu o najme nehnutelnosti a o budúcom zriadení vecného bremena (ďalej len 
..zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prlpravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Diafnlca 01 Praiov západ • Preiov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove. 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestneni llniovej stavby č. 2009-730/3005-
11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť d~a 21.11.2009 a rozhodnutie o predltenl platnosti 
územného rozhodnutia č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo pravoplatnosr dl\a 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok ll 
Úvodné ustanovania 

2.1' Prenajlmatef je výlučným vlastnlkom nehnutelnosti - pozemkov, nachédzajúcich sa v 
katastrálnom územi Solivar. obec Prešov, okres Prešov, zaplsaných v katastri nehnutelnostl 
vedenom Okresným úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 
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LV Č.(slo parcely e. 

1 2065 3133143 
2 2065 3133157 
3 2065 3133/58 
4 2065 3137/3 
5 2065 329415 
6 2065 329417 
7 2065 330212 

(ďalej aj ako pozemky) 

Celkov i Por. č. v Uisti Spoluvlastnlcky 
RegiotorKN výmara v BLV podiel 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

m2 --4986 1 
1556 1 
136 1 
688 1 

2465 1 
359 1 
369 1 -

Časť A: Nájomná zmluva 

Článok 111. 
Predmet nájomnej zmluvy 

111 
1/1 
111 
111 
111 
111 
111 

Druh 
pozemku 

-
Omá pOda 
Omá pOda 
oma pOda 

Osta1né plochy 
Ostatné plochy 

Zastavané plochy 
Ostatné plochy 

3.1 Prenajlmater prenajlma časti nehnuternosti uvedené v článku ll. ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diarničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby 
diarnice 01 PreAov západ PreAov juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v 
kompetencii Investičného odboru Prešov (plnomocenstvo Ing. Ladislava Bačenka; reg. zn. 
NOS: 6612600/1070112013 zo d~a 16.1.2013, bod d). 

3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v članku ll. ods. 2.1 je zameraný Geometrickým 
plánom č. 31322000-2a,b,c,d/2013 (ďalej len .geometrický plan") vypracovaným spoločnost'ou 
Dopravoprojekt a.s., Divlzia Bratislava 1., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava z 09/2013. 

3.3 Prenajímateľ prenecháva nehnuternosť v čl. IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zakona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 Cena nájmu za nehnuternosti - pozemky uvedené v članku ll., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom č. 89/2013 zo d~a 15.10.2013 ďalej len .znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuternosti Ing. 
Petrom Repčékom, v súlade so zakonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskoršlch 
predpisov a Vyhlášky č. 49212004 Z.z o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v zneni 
neskoräfch predpisov. Táto cena nájmu je zárove~ cenou dohodnutou zmluvnými stranami 

4.1.1 Dočasný záber do 1 roka 

Vjmeravm2 Vjtka Vjtka nájmu K 
LV Čl sl o Register Spoluvlastnlcky Diel Výmera pripadajúca no n6jmu v za12 

objektu 
e. parcely KN podiel e. dteluv-m2 opoluvlaotnlcky Elm21rok mesiacov elslo 

podiel 

2065 3133/43 c 111 406 531 531 6,601 3 505,13 680-00 
2065 3133/57 c 111 377 158 158 8,601 1 042.96 eso-oo 
2065 3133158 c 111 301 1 1 6,601 6,60 680-00 
2065 313713 c 111 304 2 2 5,767 11,53 615.()() 
2065 3137/3 c 111 367 137 137 5,767 790,08 615.()() 
2065 313713 c 111 356 101 101 5,767 582.47 612-00 
2065 3294/5 c 111 411 738 738 5,767 4 256,05 13().01 
2065 329417 c 111 401 359 359 5,767 2 070,35 13Cl-01 
2065 330212 c 111 328 35 35 5,767 201,65 615-00 
2065 330212 c 111 330 36 36 5,767 207,61 615.()() 
2065 330212 c 1/1 329 35 35 5,767 201,65 612-00 l 
Výška nájomného za rok je vypočltana pod ra vzorca: 
Vý!llera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v Elm2/rok = nájomné v €/rok 

Nájomné za 12 mesiacov spolu i!ini: 12 876,47 €. 
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4.2 Prenajlmater vyhlasuje, te mal možnost' sa oboznämiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a te mu je 
známy postup pri výpoete ceny nájmu pozemkov za 1m2 dočasne zaberaných llniovou 
stavbou. Geometrický plän, ako aj Znalecký posudok č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnutelnosti Ing. 
Petrom Repčákom sa nachädzajú k nahliadnutiu na Närodnej dialnlčnej spoločnosti, a.s., 
Investičný odbor Prešov, Nämestie mlädeže 3, 080 01 PreAov zabezpečujúcej 
majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 

tlánok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za prlslušný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajlmatelovi prostrednlctvom peňažného ústavu uvedeného v záhlavi tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musi obsahovať obligatórne näležitosti podla §71 zákona č. 
22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočltané z ročného nájomného za prlsluäný počet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na celý mesiac, najneskôr do 90 dni od skončenia nájmu. 

tiAnok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 Táto néjomná zmluva sa uzatvéra na dobu určijú. 

6.2 Nájomná zmluva na pozemky uvedené v článku IV. ods. 4.1.1 sa uzatvára na dobu určitú, na 
1 rok. Doba nájmu zäberu do 1 roka začlna plynúť odo dňa skutočného začatia stavebných 
préc na objekte- preložke inžinierskych sieti. 

tlánok VIl. 
Zánik nájomného vzťahu 

7.1 Nájomný vzťah podla tejto zmluvy sa mOže skončij': 
a) uplynutlm dohodnutej doby nájmu, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušeni tejto zmluvy, 
c) odstúpenlm od tejto zmluvy. · 

7.2 Prenajlmatel je oprávnený zmluvu plsomne vypovedal' pred uplynutlm doby näjmu, ak 
näjomca nevyutlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 Nájomca je oprávnený zmluvu plsomne vypovedal' pred uplynutlm doby nájmu ak: 
a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektlvnych prlčin; 
b) nájomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začlna plynu!' prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola plsomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

7.5 V prlpade, te v dOsledku skutočnej realizácie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizova!', táto zmluva zanikne. 

tlinok VIli. 
Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve 

8.1 Näjomca je povinný prenajaté pozemky utlvat' na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v člénku l. tejto zmluvy. 

8.2 Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajlmatelovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na pOvodné užlvanie. 

8.3' Näjomca je povinný oznämiť prenajlmatelovi Akodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prlpade hrozby vzniku škody tejto škode zabránij'. 
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8.4 Prenajlmater berie na vedomie· a súhlasi s tým, že v rámci spresl'lovania situovania stavby v 
teréne a d'aff;ieho stupl'la projektovej dokumentácie mOže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného záberu do 1 
roka a/alebo dočasného záberu na dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

8.5 Prenajlmater dáva dl'lom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolanie a podla prlsluSného 
geometrického plánu dočasné vyl'latie prenajatých nehnuteľnosti z poľnohospodárskeho 
pOdneho fondu a/alebo dočasné vyl'latie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajímateľ súhlasí so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonaním opatrení 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnením iných 
úkonov, ktoré možno dOvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dl'lom právoplatnosti stavebného povolenia. 

8.6 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v článku l. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podla§ 
58, ods. 2 a § 139, ods. 1, plsm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorSích predpisov. 

8. 7 Prenajímateľ vyhlasuje, že má plnú spOsobilosť na právne úkony, že k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
orgáne f;tátnej správy, te údaje v predložených dokladoch o vlastnlctve sú správne a 
pravdivé. Prenajímateľ vyhlasuje, že už d'aiSia osoba nemOže predložiť doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k prenajlmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretieh osOb vyplývajúce z titulu vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajlmater zavazuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 
nájomcu. 

8.8 Prenajlmater prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podpísaní tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretieh osOb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho. alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Časť 8: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach zmluvy o 
budúcej zmluva o zriadeni vecného bremena: 

ť:16nok IX. 
Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

9.1 Predmetom budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného 
bremena In rem - práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskejlych siete/l a práva 
vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby preložky 
inžinlerskejlych siete/l a to k zaťaženej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 
územi Solivar, obec Pref;ov, okres Pre&ov, zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom. 

10.1 

10.~ 

ť:16nok X. 
Výška jednorazovej náhrady 

Výška jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vecného bremena bude určená 
znaleckým posudkom vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľnosti zabezpečeným nájomcom na jeho náklady. Jednorazová náhrada za zriadenie 
vecného bremena bude prenajímateľovi uhradená do 60 dní odo dna písomného doručenia 
rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povoleni vkladu vecného 
bremena nájomcovi, a to prostrednlcl\'om pel'lažného ústavu po písomnom oznámeni jeho 
člsla účtu, alebo poStavou poukážkou na adresu a meno prenajímateľa. 

Geometrický plán s porealizačným zameraním stavby bude vypracovaný tak, že rozsah 
vecného bremena bude určený plochou v m' vymedzenou dltkou vedenia a šírkou 
ochranného pásma, zasahujúcich na budúce slúžiace pozemky. 
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Článok Xl. 
Doba trvania vecného bremena 

11.1 Vecné bremeno podra budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremjlna bude zriadené na dobu 
neureitú. l 

Článok XII. 
Ostatná ustanovenia ku zmluve o o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

12.1 Za účelom skutočného zamerania umiestnenia a uloženia preložky inžinierskej/ych siete/i 
bude po jej realizácii vyhotovený porealizačný geometrický plán (ďalej len "Porealizačný 
geometrický plán'). Vyhotovenie Porealizačného geometrického plánu zabezpeči na svoje 
náklady nájomca. V prlpade, že v dOsledku skutočného umiestnenia vecného bremena In 
rem, nebude na pozemkoch uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, táto zmluva o 
budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena zanikne dňom nasledujúcim po dni overenia 
Poreallzačného geometrického plánu v rámci dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

12.2 Nájomca sa zavazuje doručiť prenajlmaterovi najneskôr do 90 pracovných dni odo dňa 
úradného overenia Porealizačného geometrického plánu výzvu na uzavretie zmluvy o zriadeni 
vecného bremena spolu s prlsluäným počtom vyhotovení zmluvy o zriadení vecného 
bremena. Prenajlmater sa zavazuje, že najneskôr do 30 pracovných dni od doručenia výzvy v 
zmysle predchádzajúcej vety prejavi súhlas so zmluvou o zriadeni vecného bremena svojim 
podpisom na zmluve o zriadeni vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedčená. 

12.3 Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou ,diarnice 01 Preáov západ • Prešov juh' 
podra priloženej grafickej situácie. Ak sa v tejto zmluve spomlna slovo ,stavba',. má sa na 
mysli stavba podra tohto bodu zmluvy. 

12.4 Budúci povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladani s budúcimi služiacimi pozemkami 
okrem tiarch uvedených na LV č. 6492, LV č. 7250 a LV č. 14392, k. u: Preäov zaplsaných v 
katastri nehnuternostl vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom a súhlasi, 
aby bolo vecné bremeno podra zmluvy o zriadeni vecného bremena, vypracovanej na základe 
tejto zmluvy zaplsané v katastri nehnuternostl v prospech budúceho oprávneného. 

12.5 Zmluva o budúcej zmluve zriadeni vecného bremena medzi uvedenými zmluvnými stranami 
bola uzatvorená v zmysle Väeobecne závazného nariadenia mesta Preáov č. 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zneni Všeobecne 
zavazného nariadenia mesta Preäov č. 1/2012 a Väeobecne záväzného nariadenia mesta 
Preäov č 6/2013, schválené uznesenlm č. 371/2013 zo dňa 6.5.2013. 

12.6 Ostatné naležitosti budtlcej zmluvy o zriadeni vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa 
riadia prlsiuänými ustanoveniami Občianskeho zakonnika v zneni neskorších predpisov. 

Článok XIII. 
Spoločné záverečné ustanovenia 

13.1 Prenajlmater je povinný doručil' nájomcovi spolu s podpísanou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiterstva mesta Prešov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mOžu byť vykonané len na zaklada dohody zmluvných 
stran plsomným dodatkom k zmluve, ktorý musi byť podplsaný obomi zmluvnými stranami. 

13.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečltali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vOle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vatne a zrozumiterné, ich zmluvná vornosť nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpi sali. 

13.'\ Prava a povinnosti zmluvných stran, pokiar táto zmluva neustanovuje Inak, sa riadia 
prlsluänými ustanoveniami Občianskeho zékonnlka v zneni neskorälch predpisov. 
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13.5 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s 
určen im dvoch vyhotoveni pre prenajlmatera a troch vyhotoveni pre nájomcu. 

13.6 Zmluva nadobúda platnosť d~om jej pcdpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

13.7 V zmysle ustanovenia§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. v zneni neskorälch predpisov v spojeni s 
ustanoveniami§ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. v zneni neskorälch predpisov zmluva nadobúda 
účinnosť d~om nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv pričom 
nájomca je povinný doručiť prenajlmatelovi pctvrdenie o zverejneni zmluvy naj neskOr do 7 dni 
od zverejnenia. 

13.8. Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmater informovaný v 
zmysle § 1 O ods. 3 plsm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov o spracúvan l osobných údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
pripadne spoločnosťou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vyspcriadanle v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. 

13.8 Prenajlmater vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú 
pravdivé a správne. 

V Preäove, d~a ................ .. 
Za prenajlmatefa: 
Mesto Preiov 
V zast.: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 
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V Preäove, dna .......................... . 
Za nájomcu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
V zast.: 
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............. J.OOllic. ...................... . 
Ing. Ladislav Bačenko 
vedúci Investičného odboru Preäov 
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š Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 1/3 

Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 23/2013, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 17. riadnom zasadnutí 

dňa 17.10.2013 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu v Prešove 

schváliť 

Bod č. 2 
Predaj pozemku parc. č. KNC 9497/11 o výmere 34m2

, ostatná plocha, ktorý bol vytvorený 
GP č. 31688560-43/13 vyhotoveným Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16,080 Ol Prešov, zo 
dňa 17.7.20 13, úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 22.7.20 13, odčlenením z pozemku 
parc. č. KNE 3484/1, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ulica Pod 
Wilec hôrkou, priamym predajom MVDr. Milanovi Pribulovi a manž. Márii Pribulovej, rod. 
Vozárikovej, bytom Pod Wilec hôrkou 2, 080 Ol Prešov 
- za cenu l 130 € (33,24 €/m2

). 

Bod č. 4 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 5686/3, zast. plocha o výmere 158m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Protifašistických bojovníkov, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 9 
Zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, a to: 
- bytu č. 23 o rozlohe 78m2

, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793, 
na Ul. Važeckej č. 14 v Prešove, LV č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 
2600/46, 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o vel'kosti 
78/3480, 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 569m2

, LV č. 2716, k. ú. Solivar, o vel'kosti 78/3480, pre Alžbetu Rolandovú, 
Važecká 14, 080 05 Prešov 
za cenu 46 000 €. 



š Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Strana 
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Bod č. ll 
Nadobudnutie pozemkov: 

l) parc. č. KNC 1371, ostatné plochy o výmere 309m2
, 

parc. č. KNC 1372, orná pôda o výmere 651m2
, 

parc. č. KNC 1374, orná pôda o výmere 657m2
, 

parc. č. KNC 1375, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2
, 

všetko na L V č. 1208, k. ú. Záborské, 

2/3 

2) parc. č. KNC 2038/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 260 m2
, L V č. 1996, k. ú. 

Petrovany, od spoločnosti IPZ Prešov a. s., 082 53 Záborské 504, IČO: 36492841 
- bezodplatne. 

neschváliť 

Bod č. 5 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, ostatné plochy o výmere cca 50 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 8 
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
obmedzených možností využitia územia vzhľadom na majetkovoprávny stav, a to: 

a) častí pozemku parc. č. KNC 3881/4, zast. plocha o výmere cca 117m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Masarykova, pre 
vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. Masarykovej ll v Prešove, nasledovne: 

l. Igor Svíba, Československej armády č. 8, 080 Ol Prešov, časť pozemku o výmere cca 15m2
, 

v podiele I/l, 
2. JUDr. Mirko Benický, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, časť pozemku o výmere cca 15 

111
2

, v podiele I/l, 
3. JUDr. Apolónia Pavčeková, Masarykova č. ll, 080 O l Prešov, časť pozemku o výmere cca 

15m2
, v podiele 1/1, 

4. Ing. Ján Kacej, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, časť pozemku o výmere cca 29 111
2

, 

v podiele I/l, 
5. František Kundrát a manž. Agáta, rod. Inašová, Domašská č. 68, 080 06 Ľubotice, časť 

pozemku o výmere cca 43m2
, v podiele 1/1, 

b) časti pozemku parc. č. KNC 3881/4, zast. plocha o výmere cca 83 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Masarykova, do 
podielového spoluvlastníctva pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. Masarykovej ll 
v Prešove, nasledovne: 

l. Igor Svíba, Československej armády č. 8, 080 Ol Prešov, v podiele cca 15/83, 
2. JUDr. Mirko Benický, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 15/83, 
3. JUDr. Apolónia Pavčeková, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 15/83, 
4. Ing. Ján Kacej, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 29/83, 
5. František Kundrát a manž. Agáta, rod. Inašová, Domašská č. 68, 080 06 Ľubotice, v podiele 

cca 43/83 (presné podiely budú známe po vypracovaní GP) 
-za cenu 70,02 €/m2

, s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena práva 



9 Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 3/3 

Mesto Prešov 

prechodu a prejazdu cez tento pozemok pre vlastníka nehnuteľností zapísaných na 
LV č. 7081, k. ú. Prešov. 

JUDr. Katarína Juricová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnosť výpisu: 
JUDr. Katarína Juricová 
vedúca oddelenia mestského majetku 

MUDr. Karol Kyslan, PhD., v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 
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Mesto Prešov 

výpis 

z uznesenia č. 25/2013, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 18. riadnom zasadnutí 

dňa 10.12.2013 

Komisia Mestského zastupítel'stva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

schváliť 

Bod č. l 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 325/2013 zo dňa 30. l. 2013 
v časti schvaľuje 
bod 7 
Zámenu nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vzájomného vysporiadania 
vlastníctva, týkajúcu sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3133/95 o výmere 821 m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere 1610 m\ ktorým zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 577 a KNE 406, k. ú. 
Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 080 05 Prešov, 
za 
-stavbu súp. č. 11064 na pozemku parc. č. KNC 164/2, 
- pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 316m2

, zastavaná plocha, 
L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Solivarská ul. (bývalé kino Prameň- terajší sklad), vo 
vlastníctve mesta Prešov 
- bez finančného vyrovnania. 
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Bod č. 2 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23.9.2013 
včasti mení 
bod 5 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 351/2013 zo dňa 18.3.2013 
v časti schvaľuje 
bod 8 

Strana 
217 

Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy o výmere cca 866m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita 
Ul. Na Tablách, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku 

na 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 1512/26, ostatné plochy o výmere l 343 m2
, vytvoreného 

GP č. 87/2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dl'ía 
25.4.2013, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy, L V č. 1192, k. ú. Nižná 
Šebastová, lokalita Ul. Na Tablách, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku 

sa mení na 

Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu predaja 
nájomcovi za účelom výsadby okrasnej zelene pril'ahlej ku komunikácii a následnej 
starostlivosti, a to parc. č. KNC 1512/26 o výmere l 343 mz, ostatné plochy, vytvoreného GP 
č. 87/2013 zo dl'ía 25.4.2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením od pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy, k. ú. Nižná Šebastová, L V 
č. 1192, lokalita UL Na Tablách 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 53 900 € (40,13 €/mz). 

Bod č. 4 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNE 2810/1 o výmere 3 461 m2

, orná pôda, LV č. 15195, ktorému 
v súbore "C'' zodpovedá pozemok parc. č. KNC 7069 o výmere 3461 mz, trvalý trávnatý porast, 
bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Terchovská, od Juraja Polohu, 
Terchovská 46, 080 Ol Prešov 
-za cenu 12 000 € (3,47 €/m2

). 

Bod č. 5 
Predaj: 

- nebytového priestoru č. lb o výmere 61 mZ, nachádzajúceho sa na l. nadzemnom podlaží 
bytového domu so s. č. 3912 na Ul. Kúpeľnej l, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 3648/5, LV 
č. 9962, k. ú. Prešov, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, s. č. 3912, L V 
č. 9962, k. ú. Prešov, o veľkosti 61/3783, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 3648/5 o výmere 871 nl, zastavaná plocha 
a nádvorie, LV č. 10115, k. ú. Prešov, o veľkosti 6113783, 
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Ing. Jaroslavovi Mikovi- M. aM. MOBILGAS, Odborárska 3, 080 Ol Prešov, 
IČO: 32932308- nájomcovi nebytového priestoru 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 24 SOO €. 

Bod č. 6 
Predaj: 

Strana 
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- nebytového priestoru č. I -sklad o výmere 3 l m2
, nachádzajúceho sa vo vchode č. 25 na 

I. nadzemnom podlaží bytového domu so s. č. 6885 na Ul. Ďumbierskej 2 I -25, stojaceho 
na pozemku parc. č. KNC 14302/180, LV č. I 1014, k. ú. Prešov, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, s. č. 6885, 
LV č. I 1014, k. ú Prešov, o vel'kosti 31/4389, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 143021180 o výmere 772m2
, zastavaná 

plocha a nádvorie, LV č. I 1083, k. ú. Prešov, o veľkosti 31/4389, 
Petrovi Majirskému- KSV, J. Kostru 34, 080 06 Ľubotice, IČO: 40407268- nájomcovi 
nebytového priestoru 

-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 13 400 €. 

Bod č. 7 
Predaj pozemkov: 
- parc. č. KNC 3708/25, zastavaná plocha o výmere 4m2

, vytvorený GP č. 12/2013 vyhotoveným 
GeoBAN, spol. s r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dňa 3.3.2013, overeným dňa 
12.3.2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3708/1, zastavaná 
plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 -
vlastníkovi stavby postavenej na tomto pozemku 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 240 € (60 €/m2
); 

- parc. č. KNC 5537/37, zastavaná plocha o výmere 5 m2
, vytvorený GP č. 12/2013 

vyhotoveným GeoBAN, spol. s r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dňa 3.3.2013, 
overeným dňa 12.3.2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 
5537/1, zastavaná plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 -
vlastníkovi stavby postavenej na tomto pozemku 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 400 € (80 €/m2
). 

Bod č. 8 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5783/6 o výmere 88m2

, ostatná plocha, ktorý bol vytvorený GP 
č. 31688560-45/13 vyhotoveným Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16, 080 Ol Prešov, zo dňa 
17. 7.2013, overeným dňa l 9.7.2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 
578311, ostatná plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Požiarnická, priamym predajom 
Ľubomírovi Hrehovi, Podhradík 52, 080 06 Prešov 
- za cenu 5 100 € s týmito podmienkami: 
-pozemok nebude oplotený, 
- plocha určená v rámci pozemku na parkovanie bude riešená ako spevnená. 
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Bod č. 9 
Predaj pozemku parc. č. KNC 4696, záhrady 
lokalita Ul. Dilongova, priamym predajom 
080 O l Prešov 

o výmere 184m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

PhDr. Stanislavovi Sabol ovi, Dilongova 26, 

-za cenu 10 200 €. 

Bod č. 10 
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013, bod 2. 

Bod č. 14 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 6616/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
cca l O m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Jána Pavla II, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 15 
Zámer predaja nehnuteľností: 
- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/A v Prešove, s. č. 11068, umiestnenej na 

pozemku parc. č. KNC 2861119, zast. plocha a nádvorie, 
- pozemku parc. č. KNC 2861119, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287 m2

, všetko na L V 
č. 2065, k. ú. Solivar 

- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

Bod č. 16 
Zámer predaja: 

pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622m2
, LV č. 338, k. ú. Valkov, 

lokalita obec Bžany, okr. Stropkov, 
hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke 
a bunka mobilná), 

spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

Bod č. 18 
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, a to pozemku parc. č. KNC 
1428/2, ostatná plocha o výmere 6 998m2

, LV č. 721, k. ú. Záborské, pre RS Energy, a. s., 
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 44282958 

za cenu 244 930 € (35 €/m2
). 

Bod č. 19 
Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
investícií vynaložených nájomcom do rekonštrukcie nehnuteľností, pre spoločnost' RESPO 
SK, s. r.o., Smreková 6, 080 Ol Prešov, IČO: 36515485, a to nasledovne: 

časti stavby s. č. 7543, nachádzajúcej sa na Ul. Exnárova 11A o rozlohe cca 102m2
, 
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umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 14330/28 a 14330/27, k. ú. Prešov, LV č. 6492 
(rozsah stavby bude spresnený podľa reálneho užívania na základe geometrického plánu 
a znaleckého posudku), 
časti pozemkov zastavaných stavbou parc. č. KNC 14330/28 o výmere 694 nl, zastavaná 
plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14330/27 o výmere 83m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
k. ú. Prešov, LV č. 6492 (presné výmery budú známe po vyhotovení geometrického plánu), 

nebytového priestoru č. l v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 3, 
č. poschodia O, o výmere 76m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, L V č. 11823, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v podiele 
76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, v podiele 76/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. l v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 4, 
č. poschodia O, o výmere 18m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, LV č. 11823, 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v podiele 
18/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, v podiele 18/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 3, 
č. poschodia O, o výmere 20m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, LV č. 11823, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v podiele 
20/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, v podiele 20/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 4, 
č. poschodia O, o výmere 76m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, LV č. 11823, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v podiele 
76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, L V č. 12353, v podiele 76/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom) 
za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 67 600 € s podmienkou bezodplatného 

zriadenia vecného bremena práva prechodu cez existujúce podchody, ktoré sú súčasťou 
stavby s. č. 7543 umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 14330/28 a 14330/27, LV č. 
6492 a stavby súp. č. 6620 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 14347, LV č. 11823, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova, v prospech mesta Prešov. 
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Bod č. 23 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
obmedzených možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe "Parku 
umenia", týkajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere cca 239 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 238, záhrada o výmere cca 239m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), L V č. 373, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Ing. arch. Mariána Ferja a manželky PhDr. Marty Ferjovej, rod. Onderovej, 
Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 
- bez finančného vyrovnania. 

Bod č. 25 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9808/72, vodná plocha o výmere 46m2

, vytvoreného GP 
č. 288/2013 zo dňa 21.11.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením od pozemku parc. č. KNE 1077/2, vodná plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Levočská, spôsobom priameho predaja 

minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

neschváliť 

Bod č. ll 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3239/1, zast. plocha o výmere cca 46 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Lidická, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 24 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
vzájomného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
časť pozemku parc. č. KNC 321 I zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 50m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Janouškova. 
vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 3227, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), LV 13999, k. ú. Prešov,lokalita Levočská, vo vlastníctve 
Jána Kažimíra, 082 12 Podhorany 23 

- s podmienkou doplatku ceny za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov stanovenej v zmysle 
znaleckého posudku. 

JUDr. Katarína Juricová, v. r. 
sekretár komisie 

MUDr. Karol Kyslan, PhD., v. r. 
predseda komisie 
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"'"'""oo' .;,; .. , r)/ 
JUDr. Katarína Juricová 
vedúca oddelenia mestského majetku 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga, v. r. 

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 
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Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 1/2014, ktoré prijala komisia Mestského zastupiteľstva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 18. riadnom zasadnutí 

dňa 22.1.2014 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

schváliť 

Bod č. l 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 376/2013 zo dňa 14. 5. 2013 
v časti schvaľuje 
bod5 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1396/18 o výmere 472m2

, ostatné plochy, k. ú. Prešov, L V 
č. 7302, lokalita Ul. Murárska, od SR- Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 
817 15 Bratislava ll, IČO: 17335345 
-za cenu 18 974,40 € (40,20 €/m2

). 

Bod č. 2 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 595/2010 zo dňa 29. 9. 2010 
v časti mení 
bod 3 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 503/2006 zo dňa 20. ll. 2006 v časti: 
stavbu, ktorá by bola realizovaná na pozemkoch na základe priloženej urbanisticko
architektonickej štúdie dokončí v súlade s predloženým podnikateľským zámerom do piatich 
rokov od podpísania kúpnej zmluvy 
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Mesto Prešov 
na 

stavbu, ktorá bude realizovaná na pozemkoch dokončí Multi Veste Slovakia l, s. r. o., Ventúrska 
12, 811 O l Bratislava, IČO: 36731765 v súlade s pôvodným podnikateľským zámerom do 
7 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, t.j. do 30. ll. 2013 

sa mení na 

stavbu, ktorá bude realizovaná na pozemkoch, dokončí Multi Veste Slovakia l, s. r. o., Ventúrska 
12,811 OJ Bratislava, IČO: 36731765 v súlade s pôvodným podnikateľským zámerom 
do 12 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, t.j. do 30.11.2018. 

Bod č. 4 
Predaj pozemkov: 
- parc. č. KNC 1225/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 750m2

, ktorý bol vytvorený 
GP č. 121/2013 vyhotoveným dňa 4.11.2013 GEOGRAF- združenie geodetov, Konštantínova 
6, 080 OJ Prešov, overeným dňa 7.11.2013 Okresným úradom, Katastrálnym odborom v 
Prešove, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1225/1, zastavané plochy a nádvoria, 

-parc. č. KNC 1225/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2
, 

- parc. č. KNC 1225112, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
, 

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

spolu o výmere 804m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska, priamym predajom 

Michaele Maníkovej, 082 13 Demjata 264 
-za cenu 30 900 € (38,43 €/m2

). 

Bod č. 5 
Dlhodobý prenájom nebytového priestoru o výmere 148,50 m2

, nachádzajúceho sa na l. NP stavby 
so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej č. 14, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu JO rokov- na základe 
obchodnej verejnej súťaže spoločnosti KAHA, s.r.o., Justičná 7079/13, 
080 Ol Prešov, IČO: 36 510 513 
-za cenu 60,60 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Bod č. 7 
Zámer predaja častí pozemkov parc. č. KNE 80111, záhrada o výmere cca 52m2 a parc. č. KNE 
801/2, záhrada o výmere cca 52m2 (presné výmery budú známe po vypracovaní GP), LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Narcisová, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 13 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3328/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m', 
vytvoreného GP č. 137/2013 zo dňa 17.6.2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 OJ Prešov, overeným dňa 1.7.2013 Správou katastra Prešov, odčlenením 
z pozemku parc. č. KNC 3328/1, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 1192, k. ú. Nižná 
Šebastová, lokalita Ul. Limbová, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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časti pozemku parc. č. KNE 1143/25, orná pôda o výmere cca 340 m2
, ktorej v súbore "c· 

zodpovedajú pozemky parc. č. KNC 15456, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m2
, bez 

založeného listu vlastníctva a parc. č. KNC 15457/2, záhrada o výmere cca 311 m2
, bez 

založeného listu vlastníctva, 
časti pozemku parc. č. KNE 1143/26, orná pôda o výmere cca 860 m2

, ktorej v súbore "C" 
zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 15458/2, záhrada o výmere cca 860m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, 
spolu o výmere cca 1200 m2 (presné výmery dotknutých pozemkov budú známe po vyhotovení 
GP - so zachovaním potrebnej územnej rezervy na komunikáciu), všetko v k. ú. Prešov, lokalita 
Cemjata, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady 
za užívanie dotknutých pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 15 
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
využívania hendikepovaným i občanmi, a to: 
- nebytového priestoru č. l - kancelárie, nachádzajúceho sa v bytovom dome na Ul. Sibírskej 24, 

s. č. 12850, umiestneného na parc. č. KNC 14302/340, č. vchodu: 24, č. poschodia: O, o výmere 
47m2

, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súp. č. 12850 
v podiele 47/1519, 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14302/340, zastavaná plocha a nádvorie 
ovýmere261 m2

, k.ú.Prešov,LVč.13847, v podiele 4711519,preSlovenský zväz telesne 
postihnutých- Okresné centrum, Sibírska 24, 080 Ol Prešov, IČO: 37792431 

-za cenu l 000 €. 

Bod č. 17 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
realizácie stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh", a to nasledovných pozemkov 
v k ú Prešov· 

LV č. l Číslo Register Spoluvlastnícky Diel č. Výmera 
: parcely KN podiel dieluvm2 

6492 14993/4 c 1/1 407 1939 
6492 14988 c 1/1 408 3292 
6492 14992/1 c 1/1 409 417 
6492 14997 c 1/1 410 1042 
6492 14993/3 c 1/1 411 1862 
6492 14996/4 c 1/1 412 299 
7250 3465/7 E 1/1 427 127 
7250 l 3465/2 

l 
E 1/1 430 74 

7250 l 3465/8 E l 1/1 433 15 
6492 J 14996/3 l c 1/1 442 633 
6492 l 14995/2 c 1/1 443 493 
64921 8740/1 l c 1/1 446 3881 
6492 8737/1 c 111 447 401 
14392 2457/102 E 1/2 451 236 
6492 14962 c 1/1 452 406 
6492 14839/2 c 1/1 453 4164 
6492 : 14839/1 c 

~--'-····---c...-.'--~--
1/1 454 2994 

Výmera vm2 

pripadajíaca na Výška nájmu v 
spoluvlastnicky €1m2/rok 

podiel 

1939 3,534 
3292 3,534 
417 3,534 
1042 3,534 
1862 3,534 
299 3,534 
127 4,314 
74 4,314 
15 4,314 

633 4,314 
493 4,314 
3881 3,972 
401 3,972 
118 3,972 
406 4,8 

4164 4,8 
2994 4,8 

Výika 
näjmu za 

12 
o 

K 
bjektu l 
číslo 

mesiacov 

6852,43 
11633,93 
1473,68 
3682,43 
6580,31 
1056,67 
547,88 
319,24 
64,71 

2730,76 
2126,8 

15415,33 
1592,77 
468,7 
1948,8 

19987,2 
14371,2 

ro 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20-00 
20-00 
15-00 
15-00 ' 
15-00 ' 
15-00 
10-00 l 
10-00 ' 
10-00 
15-00 
15-00 
08-08 
08-08 

o ~g:gg ' 
o 20-00 
o ~2:~.? 
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vytvorených GP č. 313222000-la/2013, GP č. 31322000-ib/2013, GP č. 31322000-lc/2013, GP 
č. 31322000-!d/2013, GP č. 31322000-le/201 a GP č., 31322000-lf/2013, vyhotovenými 
Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava 1., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú 
dial'ničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 359!9001 
-za cenu 90 852,84 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, 

ktorý je v prílohe tohto uznesenia, 

Bod č. 18 
Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
realizácie stavby "Dial'nica Dl Prešov západ- Prešov juh", a to nasledovných pozemkov 
v k. ú. Prešov: 

! - Výmera vm2 

Výmera 
, LV = Císla Register Spoluvlastnfcky 

č. l parcely 
Diel č. dielu 

pripadajúca na Výika nájmu v 
Výika l 

nájmu za obj 
K 
ektu . 
sl o KN podiel vm' 

' ! 
i6492'T 9468/1 c 111 511 690 
164921 9468/2 c 1/1 512 674 
'6492 9468/1 c 1/1 523 249 
'.6492' 15003 c 1/1 530 239 
'6492 i 14995/2 c 1/1 531 165 
64921 9467 l c l 1/1 574 35 
6492 i 9468/1 c l 1/1 575 22 
6492 ' 9588/1 i c 

l 
1/1 604 48 

'6492' 9063/2 l c 1/1 605 132 
6492! 9042/788 i c 1/1 608 7 
6492 ' 9593/1 l c 1/1 622 34 
i ~921 9593/66 c 1/1 625 46 

spoluvlastnícky €1m2/rok 
podiel 

690 4.314 
674 4,314 

l 249 4,314 
239 4,314 
165 4,314 

l 35 4,314 
22 4,314 
48 6,545 
132 6,545 

7 6,545 
34 6,545 
46 6,545 

12 l čí 

mesiacov h 
2976,66 60 
2907,64 

160 1074,19 60 
! 23 1031,05 

711,81 l 232 

3-00 
3-00 
6-00 i 
2-00 

-OO 
3-00 
3-00 
3-00 
3-00 
3-00 
3-00 
3-00 

150,99 l 60 
94,91 

160 
314,16 60 
863,94 ' 60 
45,82 l 60 
222,53 l 60 
301,07 ---~~?. 

vytvorených GP č. 313222000-1a/2013, GP č. 31322000-1b/2013, GP č. 31322000-lc/2013, GP 
č. 31322000-ld/2013, GP č. 31322000-1e/2013 a GP č. 31322000-1f/2013, vyhotovenými 
Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava 1., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú 
dial'ničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001 
-za cenu lO 694,77 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, 

ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

Bod č. 19 
Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
realizácie stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh", a to nasledovných pozemkov v k. ú. 
Solivar· 

r· l Číslo i 

1 

parcely 

' 3137/1 

;LV č. 

! 
: --20 __ 6_5 

! 313713 '2065 
'2065 
:2065 
12065 
12065 

~~-065 l 

' 3137/3 
l 3302/2 
l 3302/2 
l 33021481 
l 3302/48 

Register 
KN 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

Spoluvlastnfcky Diel Výmera 
dielu podiel č. vm' 

1/1 263 370 
1/1 200 2 
1/1 204 18 
1/1 202 13 
1/1 201 3 
1/1 207 31 
1/1 218 57 

Výmera v m2 pripadajúca Výika 
nájmu v 

na spoluvlastnícky podiel €1m2/rok 

370 5,767 
2 5,767 
18 5,767 
13 5,767 
3 5,767 

31 5,767 
57 5,767 

Výäka nájmu 
za 12 

mesiacov 

2 133,79 
11,53 

103,81 
74,97 
17,30 

178,78 
328,72 

K 
obj 
čí 

ek tu 
sl o -

010 -OO 
010 -OO 
119 -OO · 
010 -OO 
119 -OO 
010 -OO 
010 -OO 

vytvorených GP č. 31322000-2a-d/2013, vypracovaným Dopravoprojekt a. s., Divízia 
Bratislava 1., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú dial'ničnú spoločnosť, a. s., Mlynské 
Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001 
-za cenu 2 848,90 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, 

ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 
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Bod č. 20 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
realizácie stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh", a to nasledovných pozemkov 
v k. ú. Solivar: 

r 
'L 
l č 

--: , Čisio l Register 
. parcely KN 

65 ~ 
65 
65 

·20 
!zo 
l2o 
j20 

65 

1
20 

,20 
!20 
1
20 12o 

65 
65 
65 
65 
65 

(:_o 
65 
65 --

3133/43 c 
3133/57 c 
3133/58 l c 
3137/3 c 
3137/3 c 
3137/3 c 
3294/5 c 
3294/7 c 
3302/2 c 
3302/2 c 
3302/2 c 

SpoJuvlastnicky Diel Výmera 
podiel č. dielu v m2 

1/1 408 531 
1/1 377 158 
1/1 301 1 
1/1 304 2 
111 367 137 
1/1 356 101 
1/1 411 738 
1/1 401 359 
1/1 328 35 
1/1 330 36 
1/1 329 35 

Výmera v m2 

Výška Výška nájmu obj~ktu i pripadajúca na nájmu v za 12 spoluvlastnfcky €1m2/rok mesiacov čislo l 
podleJ 

'~~·~ 

531 6.601 3505,13 680-00 i 
158 6,601 1 042,96 680-00 l 

1 6,601 6,60 680-00 
2 5,767 11,53 615-00 i 

137 5,767 790.08 615-00 ' 
101 5,767 582,47 612-00 : 
738 5,767 4 256,05 130-01 l 
359 5,767 2 070,35 130-01 i 
35 5,767 201,85 615-00 l 
36 5,767 207,61 615-00 
35 5,767 201.85 61~~0J 

vytvorených GP č. 3 I 322000-2a-d/20 I 3, vypracovaným Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava L 
Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45. 
821 09 Bratislava, IČO: 35919001 
-za cenu 12 876,47 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, 

ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

Bod č. 21 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory hendikepovaných detí a mládeže a začlenenia do spoločenského života, a to 
časti pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatná plocha o výmere cca 17 130 m2 {presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sídl. Ill!B - za Ianovým 
centrom, na dobu 20 rokov pre občianske združenie DEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o. z., 
Jarko vá 57, 080 O I Prešov, IČO: 42341485 
-za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

Bod č. 23 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu investovania do majetku mesta Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 561,36 
m2

, nachádzajúcich sa na l. NP a II. NP v objekte so súp. č. 6525 na Ul . Bernolákovej č. I 7, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre ŠK Universal Prešov, Matice slovenskej 4762/5, 080 Ol 
Prešov, IČO: 37788558 
- za cenu 4 658,40 €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 
4 000 €/ročne bez nároku na refundáciu od prenajímateľa a zachovania účelu nájmu počas 

celej doby nájmu. 

Bod č. 27 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti, a to nebytového priestoru 
(radiodiagnostická ambulancia) o výmere 93,42 m2

, nachádzajúceho sa v zdravotnom stredisku so 
sú p. č. 793 I na Ul. Prostejovskej 33/B, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre SPV 40, 
s. r. o .. Zlatá 15, 040 O l Košice, IČO: 44020520 
- za cenu 50 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
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neschváliť 

Bod č. 8 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 2600/137, zast. plocha o výmere 70m2

, LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, lokalita Ul. Švábska, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 9 
Zámer predaja spoluvlastníckeho podielu mesta Prešov o vel'kosti 94/579 na pozemku parc. 
č. KNC 3880/4, zastavané plochy a nádvorie o výmere 257 m2 (na podiel 94/579 pripadá výmera 
41,72 m2

) a stavbe súp. č. 12347, postavenej na parc. č. KNC 3880/4, všetko na LV č. 13126, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Masarykova, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného 
bremena práva prechodu verejnosti cez existujúci podchod stavby stojacej na parc. č. KNC 3880/4, 
L V č. 13126, k. ú. Prešov- v prospech mesta Prešov. 

Bod č. ll 
Zámer predaja pozemkov parc. č. KNC 490 o výmere 89 m2

, zastavaná plocha a nádvorie a 
parc. č. KNC 491 o výmere 90m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Slovenská, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou bezodplatného zriadenia 
vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez dotknuté pozemky v prospech mesta Prešov. 

Bod č. 12 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 14718, ostatné plochy o výmere cca 60m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Martina Benku, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 16 
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu rozšírenia technológie kotolne na biomasu a súvisiacej skládky, týkajúci sa 
pozemku parc. č. KNC 14289/152, ostatná plocha o výmere 4 640m2

, L V č. 6492, k. ú. Prešov, pre 
SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Prešov, Volgogradská 88,080 Ol Prešov, IČO: 31718523 
- za cenu 153 120 € (33 €/m2

). 

Bod č. 22 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu rekonštrukcie a následného využitia na pestovanie okrasných drevín, zeleniny 
a korenín, a to skleníka bez s. č., zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, umiestneného na 
pozemku parc. č. KNC 9310/837, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 094 m2

, vo vlastníctve 
Technických služieb mesta Prešov, a. s., zapísanom na LV č. 8596, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Bajkalská, na dobu 25 rokov pre Group Prešov, s. r. o., Prostejovská 75, 080 Ol Prešov, IČO: 
46223151 
- za cenu l ,OO €/rok za celý predmet nájmu. 
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Bod č. 24 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu výstavby verejne prístupných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č. KNC 
9206/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l OO m2 (presná výmera bude známa po 
vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská- pri OD Kaufland, na dobu 
30 rokov pre PaedDr. Annu Palšovú- UNICOTEX, Levočská 36, 080 Ol Prešov, IČO: 32929323 
- za cenu l ,OO € za celú dobu nájmu. 

Bod č. 26 
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 2600/138, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 384m2

, vytvorený GP č. 31688560-75/13 zo dňa 5.1!.2013 
vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 080 Ol Prešov, úradne overeným dňa 
20.11.2013, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 2600/1, zastavaná plocha, LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, lokalita Ul. Švábska, v prospech oprávneného: SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Prešov, 
Volgogradská 88,080 Ol Prešov, IČO: 31718523, in personam 

za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

JUDr. Katarína Juricová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnosť výpisu: 
JUDr. Katarína Juricov · 
vedúca oddelenia mestského majetku 

MUDr. Karol Kyslan, PhD., v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
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Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskej rade v Prešove a následne Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh 
na schválenie majetkových prevodov. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 17. IO. 2013, IO. 12.2013 a 22. 1.2014, ktorej výpisy z uznesení sú súčasťou materiálu. 

Strana 1/1 

F- MsÚ/SP-01/23/1 
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Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1161 

P. č. l /Bod č. l - Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa l O. 12. 2013/ 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 325/2013 zo dňa 30. l. 2013 
v časti schval'uje 
bod 7 
Zámenu nehnutel'ností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu vzájomného vysporiadania 
vlastníctva, týkajúcu sa pozemkov: 
- parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789 m2

, orná pôda, 
- parc. č. KNC 3133/95 o výmere 821 m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere 161 O m2

, ktorým zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 577 a KNE 406, k. ú. 
Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 080 05 Prešov, 
za 

stavbu súp. č. ll 064 na pozemku parc. č. KNC 164/2, 
pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 316m2

, zastavaná plocha, 
L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Solivarská ul. (bývalé kino Prameň - terajší sklad), vo 
vlastníctve mesta Prešov 

- bez finančného vyrovnania. 

Dôvod: Neuzatvorenie zámennej zmluvy zo strany žiadate!' a. 

BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa IO. 12. 2013: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P.č.2 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 446/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti žiada primátora mesta 

Vydanie: 

Strana 
2/61 

zabezpečiť dopracovanie Zásad hospodárenia s majetkom mesta o kritériá pre posudzovanie 
majetkových prevodov hodných osobitného zreteľa. 

Dôvod: Komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta sa na svojom 18. riadnom zasadnutí dňa 
10.12.2013 uzniesla, že nepovažuje za potrebné dopracovať Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. 6/2013, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov č. 9/20 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov, a to z dôvodu, že kritériá požadované 
uvedeným uznesením MsZ sú v predmetnom VZN v dostatočnom rozsahu vymedzené. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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P. č. 3 /Bod č. l - Výpis z uznesenia č. l /2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

AJ Ná vrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 376/2013 zo dňa 14. S. 2013 
v časti schvaľuje 
bod S 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1396/18 o výmere 472m2

, ostatné plochy, k. ú. Prešov, L V 
č. 7302, lokalita Ul. Murárska, od SR- Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 
81715 Bratislava ll, IČO: 17335345 

-za cenu 18 974,40 € (40,20 €/m2
). 

Dôvod: Mesto Prešov dostalo zamietavú odpoveď na žiadosť o odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti 
od Slovenského pozemkového fondu, Regionálny odbor Prešov, Keratsínske nám. l, 080 O l 
Prešov. 

BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie. 

Cl Príloha: 
03/1 Žiadosť o odkúpenie parcely KN--C, parc. č. 1396/18, k. ú. Prešov- odpoveď 

F- MsÚ/SP-0111211 
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··JiWs lovenský 
Regionálny odbor Prešov 

Vybavuje: Naše číslo: 
JUDr. Stalko\11 P0/20 13/00228-f 

PRÍLOHA e. O'.J}1 

pozemkový fond 
Keratsínske nám. č. l, 080 Ol Prešov 

Primátor MESTA PREŠOV 
Hlavná 73 
Prešov 
080 Ol 

Prešov 
15.07.2013 

Vec: Žiadosť o odkúpenie parcely KN-C,p.č.l396/l8.k.ú. Prešov - odpoved' 

Dňa 12.07.2013 bola na tunajší regionálny odbor doručená Vaša žiadosť o odkúpenie parcely 
KN-C, p.č. 1396/l8, k.ú. Prešov. 

Regionálny odbor Prešov eviduje žiadosť ZO SZZ č.36-I Vukov o zriadenie vecného bremena: na 
parcele KN-C,p.č. 1396/18 v k. ú. Prešov, ktorá je v riešení a preto fond ku odpredaju uvedenej parcely 
nepristupuje. 

, S pozdravom 

::-

TELEFÓN 
051/6270596 

DANKO\'~: SPOJJ.:NJE 
Atátn• pokhtdnka 
l.Ultu 7000tHII63K/HIKO 

SLO\"E\SI\Ý POZF:.\t~~~l~'Ý FO\D 
BratislA-..·:!- fť~'''·'~l::;-:~ ,·_dt•0r 

1 Ker~l.iin>kr :~;1'11 ~. 

~ l. l .. '----o8_'"_~_'~ ~"-E_s_,,_v __ _, 
'y._>-c 

Ing .. zef~man 
riaditeľ RO SPF Prešov 

1('0< 17335Jof5-
m(·, 202I007o21 

FA.X- 7.Á7.~AJ\f~ih: 
os1n59157o 
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P. č. 4 /Bod č. 2- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa l O. 12. 2013/ 

AJ Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23.9.2013 
včasti mení 
bod 5 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 351/2013 zo dňa 18.3.2013 
v časti schvaľuje 
bod8 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy o výmere cca 866 m2

, (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita 
Ul. Na Tablách, spôsobom priameho predaja 

minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

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

vytvoreného GP č. 87/2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, zo dňa 25.4.2013, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy, LV 
č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Na Tablách, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

sa mení na 

Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu predaja 
nájomcovi za účelom výsadby okrasnej zelene priľahlej ku komunikácii a následnej 
starostlivosti, a to parc. č. KNC 1512/26 o výmere 1343 m2

, ostatné plochy, vytvoreného GP 
č. 87/2013 zo dňa 25.4.2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením od pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy, k. ú. Nižná Šebastová, LV 
č. 1192, lokalita UJ. Na Tablách 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 53 900 € (40,13 €1m\ 

Dôvod: Po vypracovaní znaleckého posudku bolo zistené, že všeobecná hodnota uvedeného 
majetku presahuje 40 000 €, a z toho dôvodu nemôže byt' predmetný zámer 
realizovaný spôsobom priameho predaja, ale spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

8/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12.2013: 
Komisia odporúča zmeniť uznesenie. 

Cl Prílohy: 
04/1-2 GP č. 87/2013 
04/2-2 ZP č. 125/2013 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Znalec: Dušan Kvaska, Ing. 
Sol'anková 13,080 OS Prešov, m: 0905 300 298 
email: kvaskad@yahoo.com 

Zadávateľ: Mesto Prešov 
Hlavná 2907/73 
080 Ol Prešov 

Číslo objednávky: 201300892 

ZNALECKÝ POSUDOK 
č. 125/2013 

Vo veci: Stanovenie všeobecnej hodnoty: Pozemok na p.č. 1512/26 v zmysle GP č. 87/2013, nachádzajúci sa 
v k. ú. Nižná Šebastová 

Počet strán: 5 vrátane znaleckej doložky, 3 prílohy 

Počet odovzdaných vyhotovení: 3 odovzdané vyhotovenia 

1 



VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

Názov 

Koeficient polohovej diferenciácie 

jednotková hodnota pozemku 

Všeobecná hodnota pozemku 

Výpočet 

kPD: 1,00' 1,00' 0,90' 1,00' 1,20' 1,40' 1,00 

VŠHMJ = VHMJ • kPo = 26,56 €/m" 1,5120 

VŠHPoz = M • VŠHMJ =l 343,00 m2 • 40,16 €/m' 

III. ZÁVER 

Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 

REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Hodnota 

1,5120 

40,16 €jm 2 

53 934,88 € 

Názov Všeobecná hodnota [ €] 

Stavby 

Pozemky 

poz v ZÚO, Nižná Šebastová, Prešov- parc. č. 1512/26 (1343 m2) 

SpoluVSH 

Zaokrúhlená VŠH spolu 
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 53 900,00 € 
Slovom: Pätdeslattritisfcdeväťsto Eur 

V Prešove, dňa 10.11.2013 

IV. PRÍLOHY 

l. Objednávka 
2. LV 
3. KM 

Ing. Kvaska Dušan 
znalec 

53 934,88 

53 934,88 

53 900,00 
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P. č. 5 /Bod č. 2- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 595/2010 zo dňa 29. 9. 2010 
včasti mení 
bod3 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 503/2006 zo dňa 20. ll. 2006 v časti: 
stavbu, ktorá by bola realizovaná na pozemkoch na základe priloženej urbanisticko
architektonickej štúdie dokončí v súlade s predloženým podnikateľským zámerom do piatich 
rokov od podpísania kúpnej zmluvy 

na 

stavbu, ktorá bude realizovaná na pozemkoch dokončí Multi Veste Slovakia l, s. r. o., 
Ventúrska 12, 811 O l Bratislava, IČO: 36731765 v súlade s pôvodným podnikateľským 
zámerom do 7 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, t.j. do 30. ll. 2013 

sa mení na 

stavbu, ktorá bude realizovaná na pozemkoch, dokončí Multi Veste Slovakia l, s. r. o., 
Ventúrska 12, 811 O l Bratislava, IČO: 36731765 v súlade s pôvodným podnikateľským 
zámerom do 12 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, t.j. do 30. ll. 2018. 

Dôvod: 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 503/2006 zo dňa 20. ll. 2006 bol schválený 
spoločnosti Multi Veste Czech Republic 4, s.r.o., Olivova4/2096, Praha l, IČO: 27371361, predaj 
pozemkov pod OD TESCO - Prešov za účelom realizácie investičnej výstavby "Obchodno
spoločenského centra". 
Jednou z podmienok určených MsZ pre uzatvorenie kúpnej zmluvy bola povinnosť dokončiť 
stavbu, ktorá má byť realizovaná na predaných pozemkoch na základe priloženej urbanisticko
architektonickej štúdie v súlade s predloženým podnikateľským zámerom, a to do 5 rokov od 
podpísania kúpnej zmluvy. 
Kúpna zmluva medzi mestom Prešov ako predávajúcim a Multi Veste Czech Republic 4, s. r. o. 
ako kupujúcim bola uzatvorená dňa 30. ll. 2006. 
Spoločnosť Multi Veste Czech Republic 4, s. r. o. následne postúpila všetky svoje práva a záväzky 
vyplývajúce z kúpnej zmluvy na spoločnosť Multi Veste Slovakia l, s. r. o., IČO: 36731765, so 
sídlom Ventúrska 12, Bratislava. 
Vzhľadom k tomu, že k naplneniu uvedenej podmienky zo strany Multi Veste Slovakia l, s.r.o. 
nedošlo, uznesením Mestského zastupi!el'stva v Prešove č. 595/2010 zo dňa 29. 9. 2010 bod 3, 
bolo tejto spoločnosti schválené predlženie lehoty na realizáciu stavby, a to do 7 rokov od 
podpísania kúpnej zmluvy, t.j. do 30. ll. 2013. 
Nakoľko ani v tejto lehote stavba nie je realizovaná, spoločnosť Multi Veste Slovakia l, s. r. o. 
opätovne požiadala o predÍženie lehoty na ukončenie stavby, a to do 12 rokov od podpísania 
kúpnej zmluvy, t.j. do 30. ll. 2018. 
Ako dôvod doposiaľ nerealizovania stavby táto spoločnosť uvádza objektívne príčiny celosvetovej 
ekonomickej krízy. V prípade schválenia navrhovanej zmeny uznesenia bude predÍženie lehoty na 
realizáciu stavby vykonané dodatkom ku kúpnej zmluve. 

F- MsÚ/SP-O 1112/l 
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BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zmeniť uznesenie. 

F - MsÚ/SP-O 1/12/1 
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P. č. 6 /Bod č. IO- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa l O. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov zrušuje: 
obchodnú verejnú súťaž, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ v Prešove č. 44012013 
zo dňa 23.9.2013, bod 2. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Na odpredaj stavby - bytového domu na Ul. Slanská 6 v Prešove, s. č. 2486, umiestnenej na 
pozemku parc. č. KNC 1127 o výmere 187 m2

, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1192, k. ú. 
Nižná Šebastová, bola dňa 20. 5. 2013 na základe uznesenia MsZ č. 30612012 zo dňa IO. 12. 2012 
bod č. 6 vyhlásená obchodná verejná súťaž, do ktorej nebola predložená žiadna ponuka. Na 
základe predloženej informácie o tejto skutočnosti MsZ uznesením č. 44012013 bod 2 zo dňa 
23. 9. 2013 uložilo zopakovať obchodnú verejnú súťaž, avšak bez podmienky kúpnej ceny 
minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže ponuku predložili štyria zauJemcovia, a to: 
PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, JUDr. Václav Louma, Jarková 55, 080 Ol 
Prešov, GAMA REÁL, s.r.o., Tatranská 321A, 080 Ol Prešov a Jozef Maury, Švábska 61, 
080 05 Prešov, ktorý však nepredložil žiaden návrh zmluvy. Následne stanovená komisia dňa 
14. ll. 2013 vyhodnotila predložené ponuky a odporučila komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta ponuku PEhAES, a. s., Bardejovská 15,080 06 Ľubotice. 
Vzhl'adom na to, že stanovená komisia v rámci uvedeného vyhodnotenia posudzovala iba 
základné kritériá a formálne splnenie súťažných podmienok, pričom sa podrobne nezaoberala 
obsahom jednotlivých návrhov zmlúv, OMM uvádza, že po preskúmaní návrhu zmluvy, ktorý 
bol na základe vyhodnotenia predložených ponúk vyhodnotený ako najvýhodnejší, obsahuje 
v čl. IV, bod 6 povinnosť - záväzok pre mesto Prešov, ktorý vyvoláva potrebu vynaloženia 
ďalších nákladov, čo po zohl'adnení tejto skutočnosti, a to najmä vo vzťahu k ponúknutej výške 
kúpnej ceny, sa javí ako neefektívne a teda predmetný návrh zmluvy v konečnom dôsledku ako 
nedostatočný. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12.2013: 
Komisia odporúča zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa ll. IO. 2013. 

El Cena: 
Najvyššia cena ponúknutá v rámci obchodnej verejnej súťaže: 40 200 €. 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 1412013 zo dňa 11.2.2013 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je 74 500 €. 

FI Prílohy: 
0611-2 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 3012013 
0612-3 Návrh kúpnej zmluvy- PEhAES, a. s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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Zápis č. 30/2013 z vyhodnotenia ponúk 

Strana 9· 
Obchodná verejná súťaž - Uznesenie č. 440/2013 bod 2 z XLII. 111 

Mesto Prešov riadneho zasadnutia MsZ v Prešove. 

Diía 14.11.2013 komisia v zložení : JvfUDr. Karol Kyslan, PhD. 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišsk')• 

vyhodnotila ponuky opakovanej obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta Prešov, ktorej zopakovanie bolo schválené uznesením MsZ č. 440/2013 bod 2 
zo diía 23. 9. 2013 a bola vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta 
Prešov v diíoch ll. 10.2013 až 31. lO. 2013, a to: 

stavby - bytového domu na Ul. Slanská 6 v Prešove, s. č. 2486, umiestnenej na pozemk-u 
l2arc. č. KNC 1127 o výmere 187 nl, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 1192, k. ú. Nižná 
Sebastová. 

Rozhodnutie komisie : Na základe vyhodnotenia ponúk (viď príloha) komisia odporúča prijať 
návrh záujemcu PEhAES, a.s., Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice, 
IČO: OO 155 764, ktorý ponúkol najvyššiu cenu- 40 200 €. 

··ft.v.J'--
MUDr. Karol Kyslan, PhD. "'----= ,;7 ý' 

! )> ~ 

V Prešove dňa 14. ll. 2013 



1. Vyhodnotenie OVS - bytový dom - Slánska ul. 6 v Prešove 

. 2. Doklad o 
l. Doklad sulveuluusli vo 
potvrdzuj ú ci výške 3. Doklad 
identifikačné navrhovanej o zloženi 

P.č. Uchúdzač- id~.:ntiľikačné údaj~ údaje kúpnej ccuy zábezpeky 
·-

JU Dr. Václav Lou ma 
Jarková 55 

l. 080 O l Prešov áno áno áno 

.lozefMaury 
Švábsku 61 

2. 080 05 Prešov áno áno áno 

Gama Reál, s.r.o. Prešov 
Tatranská 32/A 
080 O l Prešov 

3. IČO: 36 468 851 áno áno áno 

PEhAES a.s. 
Bardejovská 15 
080 06 Ľubotice 

4. IČO: OO 155 764 áno áno áno 
---- ----- -- ------ -·· -

V Prešove 14.11.2013 

4. Návrh 
kúpnej 5. Ponúknutá 
zmluvy cena 

áao 21 !OO € 

nte IO !OO € 

áno 40 !OO € 

áno 40 200 € 

Príloha k zápisu č. 30/2013 

ľo:.Gnánikn 

splnil 

nesplnil 

splnil 

splnil 

-o 
~ r' o 
5-
~ 

o 
(j) -~ l 

l"' 



Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
zastúpené primátorom 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

ako predávajúci 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 

IČ DPH: 
konajúca 

Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
ako kupujúci 

Kúpna zmluva 

uzatvorená medzi: 

Mesto Prešov 
Hlavná ulica 73, 080 01 Prešov 
oo 327 646 
2021225679 

PR\LDHA ľ:.OG/2-1 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov 
VÚB, a.s., pobočka Prešov 
35-0000423572/0200, VS: 3013 

a 

PEhAES, a.s. 
Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice 
oo 155 764 
spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Prešov, Oddiel: Sa, Vložka 54/P 
SK2020517719 
Ing. Maroš Boľanovský- člen predstavenstva 
Iní~. Marián Bol'anovský- predseda predstavenstva 
VUB, a.s., pobočka Prešov 
17006-572/0200 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú tento právny úkon za účelom predaja a kúpy bytového domu a 
to tak, aby sa kupujúci stal výlučným vlastníkom predmetnej predávajúcim predávanej 
nehnutel'nosti a predávajúci za ňu obdržal riadne a včas kúpnu cenu. 

Článok l. 
Všeobecné ustanovenia 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: 
stavba- bytový dom na ul. Slanská 6 v Prešove, súpisné číslo 2486, postavený na 
pozemku parc. č. KNC 1127 o výmere 187 m2, zastavané plochy a nádvoria, stavby 
zapísaná na LV č. 1192 pre k.ú. Nižná Šebastová, evidovaný Okresným úradom Prešov, 
Katastrálnym odborom. 



Článok ll. 
PRÍLOHA Č:· OG/l-2. 

Predmet zmluvy 

Predávajúci na základe tejto zmluvy p r e d á v a za dohodnutú kúpnu cenu 
kupujúcemu zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti špecifikované v čl. l. tejto 
zmluvy v podiele 1/1 k celku a kupujúci k up u j e od predávajúceho uvedené 
nehnuteľnosti v podiele 1/1 do svojho výlučného vlastníctva za vzájomne dohodnutú kúpnu 
cenu. 

Článok 111. 
Kúpna cena, jej splatnosť a spôsob jej platenia 

l. Nehnuteľnosti špecifikované v čl. l. tejto zmluvy sú predávané v zmysle čl. ll. tejto zmluvy 
za zmluvne dohodnutú úhrnnú kúpnu cenu vo výške 40 200,- Eur (slovom: 
Štyridsat'tisicdvesto eur). 

2. Prvú časť kúpnej ceny vo výške 7 450,- Eur (slovom: Sedemtisicštyristopäťdesiat eur) 
zaplatil kupujúci predávajúcemu na účet č. 35-0000423572/0200, VS: 3013. v lehote do 
30.10.2013 ako zábezpeku. Druhú časť kúpnej ceny vo výške 32 750,- Eur (slovom: 
Tridsaťdvatisícsedemstopäťdesiat eur) zaplatí kupujúci predávajúcemu v nasledujúci 
pracovný deň po dni podpisu kúpnej zmluvy na bankový účet predávajúceho č. 35-
0000423572/0200, vs 3013. 

Článok IV. 
Osobitné ustanovenia 

1. Kupujúci nehnutel'nosti, ktorých predaj tvori predmet tejto kúpnej zmluvy, kupuje vrátane 
ich súčastí a príslušenstva, všetko špecifikovaných v čl. l. tejto zmluvy do svojho 
výlučného vlastníctva, pričom nehnutel'nosti špecifikované v čl. l. tejto zmluvy prijíma 
v celom rozsahu a bez výhrad. 

2. Úhradu správnych poplatkov spojených s prevodom vlastníckeho práva znáša predávajúci. 
3. Predávajúci výslovne vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto kúpnej zmluvy na 

nehnuteľnostiach špecifikovaných v čl. l bod 1. tejto zmluvy neviaznu žiadne ťarchy, vecné 
bremená, záložné práva a ani iné záväzky a vady, na existenciu ktorých je povinný 
kupujúceho upozorniť okrem tých, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Predávajúci vyhlasuje, 
že vo vzťahu k predávajúcemu alebo k nehnuteľnostiam nebolo vydané žiadne rozhodnutie 
súdu alebo iného správneho orgánu, alebo nie je vedené žiadne konanie, ktorým by bolo 
obmedzené jeho právo nakladať s nehnuteľnosťou alebo ktorým by mohlo byť akýmkol'vek 
spôsobom dotknuté právo k uvedenej nehnutel'nosti. Predávajúci vyhlasuje, že vo vzťahu 
k predávanej nehnutel'nosti alebo k parcele na ktorej stavby stoji, nebolo uplatnené žiadne 
právo inej tretej osoby mimo účastníkov tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že 
nehnuteľnosti nie sú predmetom prenájmu. 

4. Predávajúci je povinný vypratať nehnuteľnosti špecifikované v čl. l. tejto zmluvy najneskôr 
do 10 dní od úplného uhradenia kúpnej ceny kupujúcim a súčasne umožniť kupujúcemu 
riadny výkon užívacieho práva k predmetným predávaným nehnuteľnostiam. Predávajúci je 
povinný kupujúcemu odovzdať nehnuteľnosti v stave zodpovedajúcom bežnému užívaniu 
s ktorým bol kupujúci oboznámený pri obhliadke na samotnom mieste a súčasne mu vydať 
v potrebnom počte kl'úče od vchodu do bytového domu. 

5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu uhradiť dodávateľom plnení spojených 
s užívaním nehnuteľnosti pripadné nedoplatky za už dodané plnenia spojené s užívaním 
nehnuteľností resp. nedoplatky na preddavkoch za dodávku toho - ktorého plnenia 
spojeného s užívaním nehnutel'ností vzniknuté ku dňu fyzického odovzdania nehnuteľnosti 
kupujúcemu . 

• 6,. Predávajúci sa zaväzuje, že v lehote 3 mesiacov pre kupujúceho ako vlastníka 
nehnuteľnosti zriadi k pozemku KNC 1127 o výmere 187 m2 zastavané plochy a nádvoria, 
na ktorom stojí bytový dom súpisné číslo 2486, Slanská ulica č. 6 právo zodpovedajúce 
vecnému bremenu najmä podľa § 23 ods. 5 zákona č.182/1993 Z.z., a tiež právo 



PRÍLOHA 15.06/2-:J 
zodpovedajúce vecnému bremenu k pozemku za bytovým domom, parcela č. KNC 1129/1 
o výmere 1332 m2 zastavané plochy a nádvoria, KÚ Nižná Šebastová alebo iné obdobné 
právo, a tiež ~ráva prechodu cez parcelu č. KNC 1102 o výmere 818m2 zastavené plochy 
a nádvoria, KU Nižná Šebastová, LV č. 1192. 

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu 
cenu do jedného mesiaca od podpísania kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od 
tejto zmluvy s účinnosťou odo dňa uzavretia tejto zmluvy v prípade, ak sa akékoľvek z 
prehlásení predávajúceho obsiahnuté v tejto zmluve v budúcnosti ukáže ako nepravdivé, 
alebo si predávajúci nesplní povinnosť ku ktorej sa touto zmluvou zaviazal. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o využití tohto práva. 
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká. 

Článok. V. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho 
na základe tejto zmluvy sa podá predávajúci na príslušný okresný úrad- odbor katastrálny 
bez zbytočného odkladu pp podpise tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými 
prejavmi viazané až do rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o 
povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnutel'ností. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy podľa 
článku l. nadobudne kupujúci právoplatnosťou rozhodnutia okresného úradu, odboru 
katastrálneho o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zmluvné 
strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na 
základe tejto zmluvy podá predávajúci. 

Článok Vl. 
Záverečné ustanovenia 

1. Účastníci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom 
disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú 
hodnoverné, dostatočne zrozumitel'né a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a bez 
výhrad s ňou súhlasia na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, z toho 2 
vyhotovenia pre príslušný okresný úrad- odbor katastrálny, 1 pre predávajúceho, 1 pre 
kupujúceho. 

Prešov dňa .......................... . 

Mesto Prešov 
JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov 

PEhAES a.sc .~. 
__Barde;" ·v 

1
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Mesto Prešov 8/61 

P. č. 7 /Bod č. 4- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa IO. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemok parc. č. KNE 281 O/l, orná pôda o výmere 3 461 m2

, LV č. 15195, ktorému v súbore "C" 
zodpovedá pozemok parc. č. KNC 7069, trvalý trávnatý porast o výmere 3 461 m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Terchovská, 
od Juraja Polohu, Terchovská 46, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Na časti predmetného pozemku má mesto Prešov zámer zriadiť obratisko vozidiel koncovej linky 
MHD na Ulici Terchovskej v Prešove. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom zasadnutí dňa 18.3.2013 uznesením č. 357/2013 
zobralo na vedomie informatívnu správu o stave realizácie schválených investičných akcií mesta 
Prešov a požiadalo primátora mesta Prešov predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh na 
schválenie majetkového prevodu pre výstavbu "Obratiska vozidiel MHD Terchovská ul.". 
Majetkový prevod bol (opakovane) prerokovaný v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a následne na rokovaní Mestskej rady v Prešove dňa 14. 10.2013 stiahnutý a vrátený na 
opätovné prerokovanie v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta s tým, že bude na jej 
zasadnutie prizvaný riaditeľ Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 29.7.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., zo dňa 26.7.2013: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča odkúpenie pozemku za cenu 12 000 € (3,47 €1m\ 

GI Cena: 
V zmysle dohody o usporiadaní vzájomných práv medzi vlastníkom uvedeného pozemku 

a mestom Prešov sa účastníci dohodli, že v prípade schválenia jeho odkúpenia v Mestskom 
zastupitel'stve v Prešove bude tento pozemok odpredaný za celkovú cenu 12 000 € (3,47 €1m\ 

Cena v zmysle znaleckého posudku č. 61/2013 zo dňa 7.5.2013 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je 17 100 € (4,94 €/m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: 12 000 € (3,47 €1m2
). 

Hl Prílohy: 
07/1 Kópia mapy 
07/2 L V č. 15195 
07/3-2 Dohoda o usporiadaní vzájomných práv zo dňa 8.11.2012 
07/4 Stanovisko ODEažP 
07/5 Stanovisko DPMP, a. s. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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PRÍLOHA Č· 01/2. 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katasträlny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 13.11.2013 

Cas vyhotovenia: 10:25:22 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15195 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k. ú. Počet č. UO Um/est 

28101 1 3461 Orná pôda 

Legenda: 
Umiestnenie pozemku: 

1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce 

CASt B: VLASTN/Ct A /Nť OPRAVNENť OSOBY 

D 
pozemku 

1 

Por. čfslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čfs/o (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Poloha Juraj r. Poloha, Exnárova 11, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 09.07.1957 

Titul nadobudnutia Rozhodnutie Sprävy katastra Preiiov 
C 1/2010/Pa, zo dňa 5.5.2010 

Titul nadobudnutia Z 348612001, D 1255/2000-591102 

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik 

2 Poloha Juraj r. Poloha, Terchovskä 4397/46, Prešov, PSČ OBD 01, SR 
Dátum narodenia : 09.07.1957 

Titul nadobudnutia Z 3176i2011· osv.ded.26D 462/2010 

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik 

3 Poloha Juraj r. Poloha, Terchovská 4397/46, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 09.01.1957 

Titul nadobudnutia Z 5856/2010-osv.ded. 260 461/2010 

CAStC: fARCHY 
Bez zápisu. 

/né údaje: 

PKV 2571 pra parcely ger. EKN 2810/1 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1/3 

1/3 

1/3 

lnfonnativny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 12.11.2013 
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1:;1 Dohoda o usporiadaní vzájomn~ch práv· 
. ·.' .. 

Mesto Prešov 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonnika v platnom znení medzi: 

Účastník 1: 
Juraj Poloha 

. nar. 
r. č. 
Terchovská 46 
080 O l Prešov 

a 

Účastnik2: 
Mesto Prešov · 
·zastúpené JUDr. Pavlom Hagyarim primátorom mesta, 
IDavná 73, 080 Ol Prešov 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
Bank. spoj.: č. ú.: 40085"4927417500 

· ČSOB, a.s. pobočka Prešov, VS 233 

PREAMBULA 

Vydanie: l 

, Strana 
1/2 

Výtlačok: 

Mesto Prešov v záujme zlepšenia- siete verejnej dopravy a rozšírenia dopravnej 
obslužnosti územia mesta, ako aj v záujme zlepšenia životných podmienok obyvateľov 
s akcentom na ekológiu mesta chce vybudovirt' obratisko vozidiel MHD na ulici Terchovskej 
v Prešove. · . _ _ . 

Účastnik č. l je vlastníkom pozemku EKN č. 2810/1 o výmere 3461 m2
, orná pôda 

vk. ú. Prešov, evidovaného na LV č. 15195 vedenom Správou katastra Prešov, ktorý bude 
v prípade realizácie vyššie uvedeného· zámeru mesta Prešov výstavbou obratiska dotknutý. 

I. Predmet dohody 

Predmetom tejto dohody je vzájomné usporiadanie práv a záväzkov účastníkov 
dohody so zreteľom na realizáciu zámeru deklarovaného v preambule tejto dohody. 

IT. Práva a záväzky účastnikov dohody 

Účastník č. l berie na seba dobrovol'ne záväzok po dobu troch rokov odo dňa platnosti 
---ter-..jto dohody neodpredať puzeJllOicttleirtifovaný v preambule tejto dohody inej osobe ako 

mestu Prešov. 
Účastník č. l za zaväzuje v prípade odpredaja predmetného pozemku mestu Prešov 

tento odpredať za celkovú cenu 12 000 €, t.j. 3,467 €/m . 

..~.:, .. 
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Účastník č. 2 sa zaväzuje informovať Účastnfka č. l o svojom zámere odkúpiť 
predmetný pozemok najneskôr do skončenia platnosti tejto dohody... . · . . . 

Účastník č. l berie na vedomie, že odkúpenie po~mku mestom Prešov podlieha 
schváleniu v Mestskom zastupiteľstve a . tomu zodpovedajúcemu predchádzajúcemu 
administratfvnemu postupu v súlade s platnou legislatfvou. Zmluvné strany sa dohodli, že 
k podpisu zmluvy o prevode tohto pozemku dôjde v termíne dp 30 dni po oznámení zámeru 
na qdkúvenie, ktorý zašle Účastnik č. 2 Účastníkovi č; l; · .: · :. ·· . . . · · 

Učastnik č. ·1 podpisom tejto dohody dáva mestu Prešov súhlas na vykonávanie 
prípravných prác na pozemku v súvislosti s realizáciou zámeru deklarovaného v preambule 
tejto dohody aZároveň splnomocňuje mesto Prešov, aby ho zastupovalo pred stavebným 
úradom v konaniach týkajúcich sa naplnenia zámeru deklarovaného v preambule tejto 
dohody, pred katastrálnym úradom pri zápise geodetických pokladov (!Japr. geometrického 
plánu) týkajúéich sa predmetného pozemku a pred všetkými štátnymi a'správnymi orgámni 
pri zmene druhu pozemku vo všetkých konaniach, ktoré sa· budú realizovať v súvislosti so 
zámerom deklarovaným v preambule tejto dohody. 

m. Doba platnosti dohody 

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú na obdobie troch rokov odo dňa jej platnosti. 
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

·IV. Záverečné ustanovenia 

Obe strany tejto dohody prehlasujú, že si túto dohodu dôkladne prečítali, jej obsahu 
porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 
svojho súhlasu ju dobrovoľne podpisujú. 

Účastníci sa dohodli, že ostatné vzťahy touto dohodou neupravené sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom menL · 

Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou a !llldobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

Táto dohoda bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží 
každý z jej účastníkov. 

V Prešove .. ./..!.//,/.-.P.//!- V Prešove .. 8.:.1f:.~P:. ... 

Účastnikl 

........ SJZ~ .. ~ .......... ; ...... . 
--~--

F -MsÚ/SP-01/12/1 
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~~ 0 ;r MESroPREiOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

PRÍLOHA Č. 0'1/4-

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Vé! Ust č(slo l zo dňa: Naia čfslo: 

B-11450/2013 

Vec 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje/linke 

l ng. Sýkorová 
051 3100251 

Pre!ov: 29.07.2013 

Žiadosť o doplnenie stanoviska k ma!etkovoprávnemu usporiadaniu pozemku na 
vvbudovanie obratiska vozidiel MHD na Terchovskej ulici 

Mesto Prešov, ako prislušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii podľa ustanovenia §2 ods. 2 zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o 
organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a 
doplneni niektorých zákonov (ďalej len ,cestný správny orgán"), vykonávajúci miestnu štátnu 
správu vo veciach miestnych a účelových komunikácii podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskorších ·predpisov zaujima 
k Vašej žiadosti doplnenie stanoviska k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku na 
vybudovanie obratiska vozidiel MHD na Terchovskej ulici nasledovné stanovisko: 

Terchovská ulica .má dlžku 1,5 km a doteraz toto územie nie je obsluhované žiadnou 
linkou MHD: Priprava výstavby obratiska na tejto ulici prebieha už od roku 201 O. Na základe 
záznamu z pracovného rokovania, ktoré sa uskutočnilo 04.06.201 O (viď. príloha) boli 
zadefinované závery, podľa ktorých jednotlivé oddelenia Msú v Prešove stavbu pripravujú. 
Rozsah záberu pozemku pre danú stavbu je zadefinovaný v územnom rozhodnuti vydanom 
dňa 6.5.2013 pod č. H/2013/24 Stavebným úradom v Prešove. Stavbu investične 
zabezpečuje oddelenie investičnej výstavby Sekcie strategického rozvoja MsÚ v Prešove. 

S pozdravom 

MESTO P~(~~::.·"· 
Mestsk'i úrarl 

SEKCIA STIN , 8A~I~:7 
08 

....-----
1 M • ~H • • ng. ar n arcank 

riaditeľ sek ie stavebného 
úradu a urbanistiky 

Mestsk)r llrad v Pralovel Hlavné 73 l 080 01 Preiov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)n33665 l E-maU: r:nesto.radnlca@presov.sk 1 www.prasov.sk 



PRfLOHA tr. 0'1-/5 
Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. 

ul. Bardejovská 7, P. O. BOX 170,081 70 Prešov 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka číslo 253/P 

tel. :051174 70 208 a1.209 
fax :051/77 64 225 
DIČ : 2020523868 
IČ DPH: SK2020523868 
IČO : 31718922 

Titl. 
Mestský úrad 
J arková č.24 

VÚB Prešov : 3704-572/0200 
e-mail: dpmp@dpmp.sk 

Sekcia majetková a ekonomická 

List zo dňa 
M/5994/.2013 

080 Ol PREŠOV 

Vybavuje linka 
Peter Demeter 

Vec: Stanovisko k prevádzkovania MHD na ulici Terchovskej 

Prešov dňa 
26.7.2013 

Na základe nám dostupných informácií, ktoré vychádzajú z požiadaviek obyvateľov, 
mesto Prešov ako objednávateľ služieb MHD v záujme zlepšenia siete verejnej dopravy a 
rozšírenia obslužnosti územia mesta, ako aj v záujme zlepšenia životuých podmienok 
občanov s prihliadnutím na ekológiu v meste, má záujem rozširovať sieť liniek MHD aj do 
odľahlejších lokalít na území mesta. 

Uvedenú oblasť je možné obsluhovať midibusom s predpokladaným celodenným 120 
minútovým intervalom v pracovných dňoch, v soboty, nedele a sviatky. 

V prípade ďalšej individuálnej výstavby v uvedenej lokalite .je možné postupne 
interval skrátiť na 60 minút v pracovných dňoch v čase špičky a podľa potreby aJ 
v pracovných dňoch celodenne. 

Uvedené Vám dávame na vedomie. 
S pozdravom 

-~ " .. ·-·-
1;,\EcS(fO I'R!i,ŠOV l 1 ~.~f'}li.\!iJ\;'jll)i"tV1 v F!1·ešove~ 

Číslo ~pi~-·.1: ..,_..,_._ .. _,, ___ .. _TP .. ·:i:;; Jr z•Mčka: 

Doši·J: 7.r~ak a lehota 
·----·--· 2 9 

··-~---- .. ·07· 2013 .;I;Jženia.: 

Celt.D'll; l Vybavuje: 

EVidenčné čislo došlej pošty: /Jlf r;!? v-rv tnt<.. 
' l 

DOPRAVNÝ PODNI!' 
mutll Prešov 
ciová spoločnos1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 9/61 

P. č. 8 /Bod č. 5- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. !6/2013 zo dňa IO. 12.2013/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
- nebytový priestor č. lb o výmere 61 m2

, nachádzajúci sa na l. nadzernnom podlaží 
bytového domu so s. č. 3912 na Ul. Kúpeľnej l, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 
3648/5, LV č. 9962, k. ú. Prešov, 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, s. č. 3912, 
LV č. 9962, k. ú. Prešov, o veľkosti 6113783, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 3648/5 o výmere 871m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, L V č. 10115, k. ú. Prešov, o veľkosti 61/3783, 

Ing. Jaroslavovi Mikovi- M. aM. MOBILGAS, Odborárska 3, 080 Ol Prešov, IČO: 
32932308- nájomcovi nebytového priestoru. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Nebytový priestor je prenajatý za účelom prevádzkovania záložne a nachádza sa v bytovom dome, 
kde je mesto Prešov menšinovým vlastníkom, v dôsledku čoho nemá rozhodovacie hlasovacie 
práva. Do fondu opráv bytového domu prispieva mesto Prešov sumou 256 € ročne. Výška 
nájomného za nebytový priestor je 3 311,04 € ročne. 
Z uvedených dôvodov mesto Prešov oslovilo súčasného nájomcu nebytového priestoru s ponukou 
na jeho odkúpenie, o čo tento nájomca prejavil záujem. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov predáva nebytový priestor špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 16 
ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého má nájomca nebytového priestoru právo na jeho prednostný prevod do 
svojho vlastníctva. V zmysle ustanovenia§ 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení sa príslušné ustanovenia tohto zákona nepoužijú pri prevode nehnuteľného 
majetku obce, ak je prevádzaný podľa osobitného predpisu, ktorým je v tomto prípade cit. zákon 
o vlastníctve bytov. 
Tento zákon však neurčuje výšku kúpnej ceny pri prevode nebytového priestoru v bytovom dome. 
Mesto Prešov je v tomto prípade viazané VZN mesta Prešov č. 70/1997 o predaji bytov 
a nebytových priestorov, ktoré v čl. 8 ods. l stanovuje, že o kúpnej cene nebytového priestoru 
rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Prešove. 
Z uvedených dôvodov predkladáme tento majetkový prevod na schválenie MsZ, pričom OMM 
odporúča schváliť predaj predmetných nehnuteľností v prospech nájomcu nebytového priestoru za 
cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 7.6.2013: 
OHAMaÚP nemá námietky k odpredaju nebytového priestoru- objekt- Kúpeľná ul. I, 
s. č. 3912, na pozemku parc. č. KNC 3648/5, k. ú. Prešov. 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 10.6.2013: 
VMČ súhlasí s odpredajom za komerčnú cenu. 

FI Stanovisko správcu zo dňa 18. 7. 2013: 
Spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. ako správca nebytových priestorov odporúča nebytový priestor 
odpredať. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10161 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča predaj NP za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 24 500 €. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 24 500 €. 
Cena podľa znaleckého posudku č. 11112013 vypracovaného Ing. Dušanom K vaskom zo dňa 
3. IO. 2013 je 24 500 €. 
Navrhovaná cena komisiou: 24 500 €. 

ll Prílohy: 
08/1 Odpoveď na výzvu k odpredaju 
08/2 Grafická lokalizácia objektu 

F- MsÚISP-0111211 



Ing. Jaroslav Mika, Slblrs!Q 18, 080 01 Pre~ ov. Tel.f.: 0905 972 300 

ME.STO rR!.SOV 
Mests~V UrACI v rrdove 

e;slo spl&>r./Y1V{!/4frí' \ tna'. !<hoU. 

ool1o: 2 8 -os- 2013 ·····"'" 

l Vybi>Uj<: j 
CtJkomo . . '/_ 'tJ// 
Evldcnčnó čislo doiltl polll. 1'{Jf -l 

Vec: Reakcia na ponuku na preda]. 

Mesto Pre!ov 

Sekcia Majetková a Ekonomická 

Oddelenie mestského majetku 

Hlavn~ 73 

OBO Ol Pre~ov 

Vašim listom zo d~a 5.6.2013 sme od vás dostali ponuku mi .odkúpenie priestoru nach~dzajúcom sa· 
v bytovom dome na ul. Kúperná 3912 umiestneného na pozemku parc. C. KNC 3648/5, ktorého som 

momentálne nájomcom. 

Chcel by som tý.;, to preJaviť záujem o odkúpenie nebytového priestoru 'do osobného vlastníctva a na 

základe toho Vám predkladám túto ponuku. 

Na ·.:áklade Informácii o cene z nedávnej minulosti_ponúkam za prie't_tor túto cenu: 

24. SOO, OO(, slovom (dvadsať!tyritlslcpliťst eúr), 

alebo cenu stanovenú na d~ade znaleckého posudku z minulosti, pripadne na základe nov~ho 

znaleckého posudku, stanoveného nezávislým znalcom. 

V prípade ak dóte nový znalecký posudok vypracovať, prosim lnformujts m• termlnoch a altWálnej 

c~ne stanoveneJ znalcom. 

V Prelove 2&.6.2012 

Ing. Jare sl av M...zl!;J 
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Predmet odpredaja: 

Súp. č. Parc. č. 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Nebytový priestor č. 1b, nachádzajúci sa v bytovom dome na Ul. Kúpeľnej 1, s. č. 3912, 
umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3648/5, č. vchodu: 1, č. poschodia: O, o výmere 61 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v podiele l 
161/3783, LV č. 9962, k. ú. Prešov, spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. č. KNC 364Rt5 

o výmere 871 m2
, zastavané plocha a nádvorie v podiele 61/3783, LV č. 10115, k. ú. 

Prešov 

3912 

7 862,41 € 

1 446,85€ 

Prešov Real, s. r. o. 

Nebytový priestor sa nachádza v bytovom dome. Je prenajímaný za účelom 
prevádzkovania záložne. Mesto Prešov je menšinovým vlastníkom bytového domu a 
rozhodovacie hlasovacie práva. Do fondu opráv prispieva 454 € ročne. Výmera podlahovej 

plochy je 61 m2
. 

Nebytový priestor je prenajatý na dobu neurčitú. Výška nájmu ročne: 3 311,04 €. 

Ťarchy a obmedzenia:! Predkupné právo v zmysle zákona 182/1993 Z. z. 

Trhová cena: 

Stanovisko VMČ 4: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OHAM: 

24 500 EUR v zmysle Znaleckého posudku č. 111/2013 zo dňa 3. 10. 2013 

VMC súhlasi s odpredajom za komerčnú cenu 

Správca odporúča predmetný nebytový priestor odpredal' 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 
nebytového priestoru - objekt- Kúpeľné ul. 1, s. č. 3912, na pozemku parc. č. KNC 3648/5,1 

k. ú. Prešov 
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:;;;: Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 11161 

P. č. 9 /Bod č. 6- Výpis z uznesenia č. 2512013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1612013 zo dňa IO. 12. 20131 

AJ Mesto Prešov predáva: 
nebytový priestor č. I - sklad o výmere 31 m2

, nachádzajúci sa vo vchode č. 25 na 
l. nadzemnom podlaží bytového domu so s. č. 6885 na Ul. Ďumbierskej 21-25, stojaceho na 
pozemku parc. č. KNC 143021180, L V č. Il O 14, k. ú. Prešov, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, s. č. 6885, L V 
č. 11014, k. ú Prešov, o vel'kosti 3114389, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 143021180 o výmere 772 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, LV č. 11083, k. ú. Prešov, o vel'kosti 3114389, 

Petrovi Majirskému- KSV, J. Kostru 34, 080 06 Ľubotice, IČO: 40407268- nájomcovi 
nebytového priestoru. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Nebytový priestor je prenajatý za účelom realizovania obchodnej činnosti a nachádza sa v bytovom 
dome, kde je mesto Prešov menšinovým vlastníkom, v dôsledku čoho nemá rozhodovacie 
hlasovacie práva. Do fondu opráv bytového domu prispieva mesto Prešov sumou 149 € ročne. 
Výška nájomného za nebytový priestor je l 891,08 € ročne. 
Z uvedených dôvodov mesto Prešov oslovilo súčasného nájomcu nebytového priestoru s ponukou 
na jeho odkúpenie, o čo tento nájomca prejavil záujem. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov predáva nebytový priestor špecifikovaný v bode AJ tohto materiálu v zmysle 
§ 16 ods. 3 zákona č. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, pod!' a ktorého má nájomca nebytového priestoru právo na jeho prednostný 
prevod do svojho vlastníctva. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení sa príslušné ustanovenia tohto zákona nepoužijú pri prevode 

nehnutel'ného majetku obce, ak je prevádzaný pod!' a osobitného predpisu, ktorým je v tomto 
prípade cit. zákon o vlastníctve bytov. 
Tento zákon však neurčuje výšku kúpnej ceny pri prevode nebytového priestoru v bytovom dome. 
Mesto Prešov je v tomto prípade viazané VZN mesta Prešov č. 7011997 o predaji bytov 
a nebytových priestorov, ktoré v čl. 8 ods. I stanovuje, že o kúpnej cene nebytového priestoru 
rozhodne Mestské zastupitel'stvo v Prešove. 
Z uvedených dôvodov predkladáme tento majetkový prevod na schválenie MsZ, pričom OMM 
odporúča schváliť predaj nebytového priestoru v prospech jeho nájomcu za cenu v zmysle 
znaleckého posudku, ktorý stanovuje cenu nebytového priestoru pred jeho rekonštrukciou 
realizovanou žiadate!' om ako nájomcom nebytového priestoru z dôvodu, že nebol 
užívaniaschopný. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 7.6.2013: 
OHAMaÚP nemá námietky k odpredaju nebytového priestoru -objekt- Ďumbierska 25 -sklad 
na prízemí bytového domu, s. č. 6885, na pozemku parc. č. KNC 143021180, k. ú. Prešov. 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 6.6.2013: 
VMČ č. 7 nemá námietky k odpredaju. 

F- MsÚISP-0111211 



š Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 12161 

FI Stanovisko správcu zo dňa 18.7.2013: 
Spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. ako správca nebytových priestorov odporúča nebytový 
priestor odpredať. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča predaj NP za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 13 400 €. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 7 900 €. 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 11212013 zo dňa 4. IO. 2013 vypracovaného Ing. 
Dušanom K vaskom, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu nebytového priestoru pred jeho 
rekonštrukciou, je 13 400 €. 
Navrhovaná cena komisiou: 13 400 €. 

ll Prílohy: 
09/1 Odpoveď na výzvu k odpredaju 
09/2 Žiadosť o zníženie kúpnej ceny 
0913 Grafická lokalizácia objektu 
0914-4 Posúdenie stavu nebytového priestoru pri prevzatí nájomcom 
0915 Protokol o odovzdaní nebytových priestorov nájomcovi 

F- MsÚISP-0111211 
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Peter Majirský- KSV. J. Kostru 34, 080 06 Ľubotice O'lof!SO 1'1f 
IČO: 40407268 1 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

Vec: Odooveď na list Poauka na odpre!lal zo dlia 18.07.2012 

Vo veci ponuka na odpredaj oehnuteľrwsti zo dňa 18.07.2012 oznamujem mestu 
Prešov Sekcia majetková a ekonomická, že al aplatluiem predkupn6 pnivo k nebytovému 
priestoru nacbádzajúcemu sa v bytovom dome na ul. 6umbierskej 21-25, s. č. 6885 v súlade 
z ustanoveniami 182/1993 Zz 

Uvedený priestor užívam na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4278. 
Chcem poznamenať že predmetný nebytový priestor som výrazne technický zhodnotil. 
O uvedených zhodnoteniach je možné požiadať PreJav REAL, s.r.o. ako súčasného správcu 
uvedenej nehnuteľnosti. 

Súčasnú cenu na odkúpenie nehnuteľnosti neviem stanoviť avšak je možné predmetnú 
cenu určiť podľa vyhláJky č. 492/2004 Zz o stanovovani výšky ceny nehnuteľnosti. . ;-

Na záver chcem uviesť, že poskytnem akúkoľvek súčinnosť pri tvorbe ceny a procese 
odpredaja tejto nehnuteľnosti. 

S pozdravom 

' •,V 
··.j 



Peter Maiirský- KSV. J. Kostru 34, 080 06 Ľubotice 
IČO: 40407268 

Mesto Prešov 

PRÍLOHA C · 0'312. 

Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Pre§ov 

Vec: Žiadosť o Zia!lenie kúpnej ceny 

Vo veci ponuka na odpredaj nehnuteľnosti zo dňa 18.07.2012 oznamujem mestu Pre~v 
Sekcia majetková a ekonomická, re si uplatňujem predkupné právo k nebytovému priestoru 
nachádzajúoemu sa v bytovom dome na ul. 6UDlbierskej 21-25, s. č. 6885 v súlade z ustanoveni.'lllli 
182/1993 Zz, zároveň liadam o m!lepie kúpne! ceny. 

Uvedený priestor mi bol odovzdaný v dezolátnom stave ( odpad upchaný stavebným 
materiálom, elektrina vytrhaná zo stien. vypínače, zásuvky svietidla demontované, sanita a obklady 
rozbité, okná a dvere demontované a nahradené dočasnými cez ktoré prefukovalo ). O uvedených 
skutočnostiach existuje zápis z odovzdania priestorov a fotodokumentácia. Takte priestor bolo 
nevyhnutné prerobiť, nebol ulivania schopný. Najprv som sa pustil do opráv a nakoniec som to 
celé prerobil. 

Vykonané práce vyzbíjanie nefunkčného odpadu a realizácia nového 
nový rozvod vody, vodovodné batérie 
nový rozvod elektriny vrátane skrinky, ističov, kabeláže, zásuviek, 
vypinačov, svietidiel 
podlahy Styrodur, kari rohom, poter, dlažba 
obklady 
sanita 
realizácia nadstavby 
nové plastové dvere, 7 plastových okien 

Keďb predmetný nebytový priestor som výrazne technický zhodnotil liadam 
o znflenie kúpnej ceny na sumu 7.900.- EUR 

O uvedených zhodooteniach je možné požiadať Prešov REAL, s.r.o. ako súčasného správcu 
uvedenej nehnuteľnosti. 

Na záver chcem uviesť, že poskytnem akúkoľvek súčinnosť pri tvorbe ceny a procese 
odpredaja tejto nehnuteľnosti. 

prllohy 

S pozdravom 

Peter Majirský 
V Pre~ve 18.11.2013 
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Predmet odpredaja: 

Súp. č.;Parc. č. 

Lokalita: 

k 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a obmedzenia:l 

Trhová cena: 

Stanovisko VMČ 7: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OHAM: 

úci sa v bytovom dome na 
č. 6885, umiestnený na pozemku parc. č. KNC 14302/180, č. vchodu: 25, č. poschodia: O, 

o výmere 31 m2
, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového 

domu v podiele 31/4389, LV č. 11014, k. ú. Prešov, spoluvlastnfcky podiel na pozemku 

. č. KNC 14302/180 o výmere 772m2 v podiele 31/4389, zastavaná plocha a nádvorie, 
LVč.11083, k. ú. Prešov 

6885 14302/180 

Sfdlisko Sekčov - Ul. Ďumbierska 

3 230,80 € 

1469,12€ 

Prešov Real, s. r. o. 

Nebytový priestor tvori 1 miestnosť. Nachádza sa na 1. NP o výmere 31 m2
. V súčasnosti 

je využívaný za účelom realizovania obchodnej činnosti. Mesto Prešov je menšinovým 
spoluvlastníkom bytového domu a nemá rozhodovacie hlasovacie práva. Do fondu opráv 

prispieva vo výške 149 € ročne. 

Nájomný vzťah je uzatvorený na dobu neurčitú. Výška nájmu ročne 1 891,08 €. 

Predkupné právo v zmysle zákona 182/1993 Z. z. 

13 400 EUR v zmysle Znaleckého posudku č. 112/2013 zo dňa 4. 10. 2013 

VMČ č. 7 nemá námietky k odpredaju 

Správca odporúča predmetný nebytový priestor odpredať 

"U 
Z2 
r' o 
:t: 
> 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju (""')'( 
nebytového priestoru - objekt - Ďumbierska 25 - sklad na prízemí bytového domu, s. č. · 

6885, na pozemku parc. č. KNC 14302/180, k. ú. Prešov @ 
L---------------------------------------_.------------~------------------------------------------------~---{,.> 



Inq. ouian Kvaska, REAL~, Švábska 33, 080 05 Prešov 
stavebný dozor, znalec, realitná činnos~ 

Real, s.r.o. 

Slovena1t6. 40 

080 01 Prešov 

V Ptešove, 8 .lO .2011 

PRÍLOHA tr OCJ/i>-1 

Vec: Posúdenie stavu nebytového priestoru na ulici Ďumbierskej 
v Prešove. 

Na ~áklade požiadavky p. Mgr. Petra Bobka, konateľa firmy Real, 

s.r.o., Prešov, som posúdil technický stav nebytového priestoru na 

Ďumbierskej ulici v ~rešove. Obhliadku som zrealizoval za pritomnosti 

zamestnanca firmy Real, s.r.o., Pre~ov p. Hermanovského. 

Nebytový priestor sa nachádza v suteréne bytového domu, ktorý má 8 

nadzemných podlaži, kde sú byty a technický suterén. Posudzovaný priestor 

sa nachádza v krajnej sekcii a má samostatný vstup. Svetlá výška tohto 

priestoru je 5,10m, nakoľko 3trop je zrealizovaný až nad I.NP. 

Objekt v čase obhliadky nebol využivaný a bol v schátralom stave. 

Vstupné dvere plné hladké jednokridlové, zjavne osadené po 

predchádzajúcich, zárUbňa je oceiová sčastí skorodovaná, šp~ry po obvode 

zárubne sú vyplnené montážnou penou, ptah nie je osadený a v jeho mieste je 

voľná ~pára cca Sem, všetky okná pôvodné sú odstránené a sú osadené star~ie 

drevené s jedným sklom, bez možnosti otvárania, nakoľko sú iba rámy 

zatmelené montážnou penou po obvode, pôvodná podlaha z keramickej dlažby je 

odstránená a v súčasnej dobe ostal iba cementový poter so značnými 

nerovnosťami d na viacerých miestach poškodený. Nebytový priestor má jedná 

veľkú miestnosť a v stredovej časti zrealízovanú sociálnu miestnosť, kde 

bolo wc, sprchovaci kút a umývadlo. Všetky zariaďovacie predmety sú 



PRíLOHA Č • 03/~-2. 

odstránené, vrátene dlažieb, obkladov a batérii, poškodené sú kanalizačné 

odtoky, privod vody je zatvorený v mieste, kde boli osadené batérie. 

Elektroinštalácia má odstránené všetky osvetľovacie telesa a všetky zásuvky. 

Miesta po odstráneni obkladov a dlažieb, batérii a ELI zásuviek sú 

poškodené, poškodené sú omietky temer v celom nebytovom priestore. Bývalý 

prenajímater mal zrealizovaný medzistrop. V čase miestneho šetrenia bol 

strop celkom odstránený, pričom ostali iba poškodené kovové li~ty a časti L 

kovových profilov, ktoré zabezpečovali statiku medzistropu. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, konštatujem, le nebytový 

priestor nie je u!ivania schopnli bez nutnej rozsiahlej opravy 

priestorov. 

Prilohy: ~ fotodokumentácia 

~' 
' 
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Inq. Dušan K~aska 
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ca v Prešove 



PRÍLOtlA {, 09/'t-'t 

Foto 2 

interiér 



1'R_lLOHA Č • 09/5 

PROTOKOL 

o o dovzdani nebytových priestorov do ulivania v objekte :NP ĎUMBIERSKA ~lS,Prelov, 
Lnadzemné podlažie 
prítomní: odovzdavajúci - prenajímateľ:MESTO PREŠOV,správa nebyt.priest.Prea§ov Real s.r.o 

preberajúci- nájomca:p.PETER MAIIRSKÝ- KSV,J.Kostru 34,Ľubotice 

Na základe súhlasu primátora mesta, bol Vám dňal6.novembra 20ll odovzdaný nebytový 
priestor v stave: 
technický popis:NEbytový priestor je odovzdaný v zlom havarijnom stave-demontované rozvody 

ELI, vody,odpad-kanalizácia. V NP osadené namiesto okien len kr! dia okien a za
penené penou.Demontované podlahy,ktoré boli povodne keramické. V NP je po
tiahnutý rozvod vody a kanal,avšak častí sú demontované.Pozostáva z jednej veľ
kej miestností-bývala kancelária a menšej,kde boli soc.zariadenia.Zároveň odo
vzdaný lďuč od NP.Všetko je zdokumentované fotografiami. 

- priestory o výmere:3l,O m2 
- stav vodomerov:Pripojku si urobi nájomca aj meranie 

- stav elektriny:Prlpojku a rozvody si urobí nájomca včetne merania 

- stav plynomeru:Bez kúrenia 

UPOZORNENIE: 

Správca nebytových priestorov Vás zároveň upororňuje, že nájomná zmluva bude vyhotovená k 
dátumu odovzdania nebytových priestorov a počnúc týmto dňom Vám bude účtovaný nájom, 
energie a služby. 

V Prešove dňa: 16.november 2011 
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P. č. 10 /Bod č. 7- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa l O. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
- pozemok parc. č. KNC 3708/25, zastavaná plocha o výmere 4 m2

, vytvorený GP č. 12/2013 
vyhotoveným GeoBAN, spol. sr. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dňa 3.3.2013, overeným 
dúa 12.3.2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3708/1, zastavaná 
plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, 
-pozemok parc. č. KNC 5537/37, zastavaná plocha o výmere 5 m2

, vytvorený GP č. 1212013 
vyhotoveným GeoBAN, spol. sr. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dňa 3.3.2013, overeným 
dňa 12.3.2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc.č. KNC 553711, zastavaná 
plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, 

Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361. 

BI Predmet žiadosti a účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' požiadal o odkúpenie pozemkov pod trafostanicami v súvislosti s usporiadaním 
majetkovoprávnych vzťahov vlastníka stavby a vlastníka pozemku po ukončení stavby, čo bolo 
podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 5.8.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 5.8.2013: 
VMČ č. 4 súhlasí s odpredajom za komerčnú cenu. 

Dl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM navrhovaný predaj pozemkov parc. č. KNC 3708/25 a KNC 5537/37 odporúča schváliť 
priamo, bez schvaľovania zámeru, a to s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) 
novelizovaného zákona o majetku obcí, ktorý prípady predaja pozemkov zastavaných stavbou vo 
vlastníctve žiadatel'a vyníma spod postupu stanoveného týmto zákonom, teda bez schval'ovania 
zámeru a podmienky najmenej za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča predaj pozemkov za cenu v zmysle znaleckých posudkov. 

FI Cena: 
Cena pozemku parc. č. KNC 3708125 v zmysle znaleckého posudku č. 110/2013 zo dňa 7.6.2013 

a doplnenia znaleckého posudku č. l zo dúa 24.9.2013 vypracovaného Ing. Pavlom Maťufkom je 
240 € (60 €1m2

). 

Cena pozemku parc. č. KNC 5537137 v zmysle znaleckého ~osudku č. 17512013 zo dúa 
24.9.2013 vypracovaného Ing. Pavlom Maťufkomje 400 € (80 €1m ). 
Navrhovaná cena komisiou: pozemok parc. č. KNC 3708/25 za cenu 240 € (60 €1m2

) 

GI Prílohy: 
10/1 Žiadosť zo dňa 26.6.2013 
l 012 Stanovisko O HAMa ÚP 
1013 GP 

F- MsÚ/SP-01/1211 

a pozemok parc. č. KNC 5537/37 za cenu 400 € (80 €/m2
). 



PRÍLOHA t~1D/1 

doporučene 
Váš list číslo/ zo dňa: Ing. Benlfková/ • • 
Naše číslo: ZAU/2279/2013 Mestský úrad v Prešove 

Vybavuje: Dr. Bohumír Zaujec Sekcia majetková a ekonomická 

Telefón/ E-mail: 

Miesto/ Dátum: 

055 610 2259/zaujec_b@vsds.sk 

Košice/18.06.2013 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

• • 

Vec: Oznámenie o ukončení stavby a požiadavka na právne usporiadanie. 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "VSD, a.s.") zrealizovala 
stavbu podzemného elektrického vedenia s názvom "Prešov- rekonštrukcia TM 713 
Pavlovičovo nám." podl'a priloženého Geometrického plánu č. 68/2012 a č. 12/2013. 

V súvislosti s usporiadaním právnych vzťahov vlastníka stavby a vlastníka pozemku 
po ukončení stavby, VSD, a.s. navrhuje zriadenie vecného bremena a kúpu 
pozemku pod trafostanicou. · 

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena a kúpnej zmluvy navrhujeme dohodnúť 
prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v záhlaví tohto listu. 
Pre účely zmlúv zasielame Znalecký posudok č. 110/2013 a 111/2013 a pre účely 
podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností príslušné Poverenie x 2 a 
kolkové známky v hodnote 132 EUR. 

S pozdrav9m, 
r Východosfovensk.á distrrbutna, G., 

:·l~~~7 
' l 

JUDr. 1amuel Sfun og 
poverený riadením odboru 
Manažment vlastníckych vzťahov 

príloha: podl'a textu 

RWEGROUP 

Košice 
• 2() • 

~---
špecialista, 
Manažment vlastníckych vzťahov 

Východoslovenská 
distribuén,;i, a.~. 

Mlynská 31 
042 91 Košice 
Slovenská republikil 

T- Llnka VSD 
0850 123 312 

T +421 55 610·2111 
F +421 55 678-6516 
E lnfo@vsds.sk 
I www.vsds.sk 

Bankove spojenie 
Citibank Europe pk. 
pob otka zahraničnej banky 
č. ú.: 2008480108/8130 

Spoločnost je zapísaná 
v Obchodnom registri 
Okresného sUdu Košice I 
oddiel Sa, vložka 1411/V. 

IČO: 36 599 361 
DIČ: 2022082997 
!Č DPH: SK2022082997 



\'RÍlOHA Č.i0/2. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

1; 0 ;1 MESTO PRE.OV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list člslo l zo dňa: 

M/2013/10540 
Kičurová 

Vec 

Naše čfslo: 

BT/2013/11505 
č. z. ll 0992/2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /linka 

Ing. Palková 
w 05113100275 

Prešov: 

5.8.2013 

Prešov, Pavlovičovo námestie- stanovisko k odpredaju pozemkov 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky ku odpredaju 
pozemkov parc. č. KNC 5537/37 s výmerou 5m2 aKNC 3708/25 s výmerou 4m2 v k.ú. 
Prešov, na ktorých sú umiestnené trafostanice Východoslovenskej distribučnej, a. s. Košice. 

M!ES'I'® J!"'!lC.Io:!Š:Ii!· ·•· 
Mestsk} úrad 

SEKCIA STAVE8NÉ:IJIH Ll.l' • "'AAA"-"W 

Ing. Mariá Harčarík 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E·mall: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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VÝKAZ VÝMER 

Doterajši stav . Zmeny Nový stav 

Cl .. o 
PK Výmera Druh k od C!slo Výmera Druh Vlastnik 

l 

l"""' """" • ..... m2 """" m2 """"'k" (iné opráv. osoba) 
pozemku """" LV PK l KN ha 1m2 l ••• .... ha_l m2 kód adresa (sldlo} 

SIEť f!RÁVNY IQIQŽ~Í ~ Bi;~ISIBQM ~ Kti 
6192 3708'1 <257 Z8Siav.;i. 37fl8'1 <253 =twpl. -IB 

3708'25 J zaslav.pl. N-17 
21J 

64112 553711 -Z8Sfav.p/. 5531/f 6889 zaslav.pl. -IB 
5531131 5 zaslav.fť """"""" ' 17 

... ~ - -·--·r-- +· 21J 
-· ... 

"""' 
f 1151 1 ff5f 

LfJIJfJOda: kód m?ro,l":' rn.tĎtlfl1.i9 pgtem.fpv; 

18. Pozemok, IJ8 ktomm je dvor 

kódrtuhumtPr 
20-lná!Jut:iol'8 

11- Pozemok. na ktorom je pos/8vflná btKkMI bez oznaéenia súpisnjm tis/om 

([) 

0 
",.z.c. c. J~o,ju
,",.c.e.. SS37/J7 -o 

E, 
§ 
};> 

G>c 

....". 

._Q_ 
<.:i' 

Geometri:;ký plén je podkladom na právne úkony, ked údaje OOterajšieho stavu vjWu výmer sú zhodné s údajmi platnYch výpisov z kalas1ra nehootelnosti v-El .AN 

""i - """ - - -"""'· IS'"" ~ -· _, 
""" f2n01J "''· f're3oy 54'# 

spol. s r.o. -- -" GEOMETRICKÝ PLÁN Konllanl/nolll1 3, Prfiov na odde/Bfliepozem/rrNp.C. 5531131, 3708125azamer.rnie 
Tel.: (}g}5 383 449 -""'-lto: 36456519 

v""""' Autorizačne overi Úradne overi 
Ili~. F-.PDre: 1/,KA~·~ľiC Meoo: 

Di'la: 
OJ.OJ.2013 l""" -- "'" 03.03.2013 l Meno: lng.Ma11inMachsj Dňa 11 03 1013 l '!': :5?'1 !-u 

Nové hrarke boli v prirode ozrsčené Näležllosltllil"á~predpisom Ur:adneoverené pll(l'a §9zákooa NR SR č.215/l995 

""""" ;.· .... .,,, ,;í ZL o geodézil__!-~ 
1 . r::?'J •. (· . • 

Záznam podrobnéOO merania (meračský néčrt) č. "c: 1 ;;~~ Yi:11 .· <i' f:At~~?w..cc__./" 
11665 

o~'· l ~~' Silradnice bodov označenýdt flslami a ostatné me- ':,::." -:J.;;_ f ;J . 4.. ,..J~..... \ 
o"J ·~ ~ . '',oo). 

račské údaje SÚ uložené YO rieobecnej dokumentácii ,1~ p ... aji:i4pis 1 r::-. · a · 
' . .. , .. __ .,.h 

l 



1;;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 14/61 

P. č. ll /Bod č. 8- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa IO. 12.2013/ 

AJ Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 5783/6 o výmere 88 m2

, ostatná plocha, ktorý bol vytvorený GP 
č. 31688560-45/13 zo dňa 17.7.2013, vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 080 O l 
Prešov, overeným dňa 19.7.2013 Správou katastra Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 

5783/1, ostatná plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Požiarnická, 

Ľubomírovi Hrehovi, Podhradík 52, 080 06 Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj predmetného pozemku za účelom prístavby schodiska k objektu na Ul. Požiarnickej 15 
v Prešove a výstavby parkovacích plôch pre prevádzky nachádzajúce sa v tomto objekte. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 416/2013 zo dňa 25.6.2013 bod č. 12, boli zo strany OMM 
vykonané všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 17.10.2013 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja zverejnenému v regionálnej tlači a vyhlásenému na 
úradnej tabuli mesta a na www.stránke mesta v dňoch 9.9.2013 až 1.10.2013 predložená ako 
jediná, a to záujemcom- Ľubomírom Hrehom, Podhradík 52, 080 06 Prešov. 

D/ Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 28.2.2013: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 4.2.2013: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa IO. 12. 2013: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 5 l OO € (57,95 €/m2

) s týmito podmienkami: 
pozemok nebude oplotený, 

- plocha určená v rámci pozemku na parkovanie bude riešená ako spevnená. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 102/2013 zo dňa 30. 8. 2013 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje 5 100 €. Jednotková cena je 57,95 €/m2

. 

Záujemca ponúkol cenu 5 l OO €. 
Navrhovaná cena komisiou: 5 100 € (57,95 €1m2

) s týmito podmienkami: 
- pozemok nebude oplotený, 
- plocha určená v rámci pozemku na parkovanie bude riešená 

ako spevnená. 

Hl Prílohy: 
ll/l Žiadosť zo dňa 28.1.2013 
11/2-2 Stanovisko OHAMaÚP s prílohou zo dňa 28.2.2013 
11/3 Kópia GP 
11/4 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 20/2013 

F- MsÚ/SP-01112/1 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad ''Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

---- ---·-·:;;rf"sfo PREšov s 
fvlastský (Jrad v PrešovE> .. ---------··-------.. ---...,, 

Číslo sp'sl': l Registr. značka: 
-------· ·· --·-·-.. ZneJ• a lehota 

2 B -01- 2013 uimnia: 

l 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 
' _, ~ 

Meno, priezvisko/obchodný názov: oo .. /.0J:?..Q.'::}.!./? .. oooo•oo•.H.oo.R.f:.1:f../J .. oo.oooooooooooo•ooooooo ...... oooo ..... oo.oooooo•• 
Dátum narodenia l IČO: oooooooooo .......... oooooo• .. 00 ............ oooooooooooo" 00""" 00"'"00 "00"""oooooooooo .................. oo ............ .. 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločn.osti: oooooofQ/J>..H.\Y.1..~Ci~ ..... oo.~oo'oo5..?-oooooo•oooooooo .... oo .. OOoooo .. oooo ........ . 
Č . l I fi' h k k " d l''· ' 0°1 1 S' 2 a 2> .< 4 2. IS o te e onne o onta tu z1a ate a. '""""'"""'"" .. 'd .. :loooo""'"""oooo 

e-mailová adresa: ... (~.fP...'fi?..1..:~oo.~ť::,,ff/::-. .. .J:<.' ... oo .............. . 
(ak sú navrhovatelia viacerí. uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 

vzájomn)· vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

TÝmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 
-

Pozemok sa nachádza na ulici : ....... ľ.Qoo?.-.!..1ooi3;!Y..!.(;,(~.Ó.oooooooo•1S ..... oooo .... oo ........ OOOOoooooooooo .............. oooo 

Katastrálne územie: .... oooo.!.~C::.j'?.!. •. oooo ... oo ... oo ......... oo ... oo ... oooooooo" 0000"00 "''0000 00••••oooo• .. oo•oooo .... oo ..... oo .... oooooooo•oo .... . 

Číslo parcely: •oo•oo••··l,!(,ť,~/.. .. f...oo . .t?.oo.oo!.i..l:!.€~.t;,'$.rf.:ť..!:k:":.oooooooo••oo••oo ...... oooooooooooooo .. oo ....... oooo••oooooo .. oo•oo 
Účel žiadosti: oo~;:f.;,.;.,0,oo.?.~:.:-i±~.?oooot2:§.!.:~..<./..(.'..?j)ood,;':'!,~f:'P.t.ť.oo ..... oooooo•"""'oooo ... oo ..... 

_?.6!r.:6?t.:;::(t.~f.. .. eľd'!..?.:'.oo.5.oooo:!.~C~oo.C:Š..A/"f...oooooooooooooooooooo ..... oo.ooooooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooooo .. ooooooooooooo 

V zmysle zákona č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybaYenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolal' iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobn)·ch údajov, za ktor)·ch bol súhJas_ udelen)·. 

. . o:5': / ~"'"'1 V Presove dna .... oo ... : .......... .. 

Príloha: 

kópia LV 

.- grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

• ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/I/l 

cht.~c;;;;7,.,,,,{;?7 cé)G-7 
podpis navrhovateľa 



PR.fLOH.A, Č.11/2. -'1 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

l 1; 0 J MEnO PRE.OV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/2013/1892 
č.z.8504/2013 

VEC 

Naäe čfslo: 

8/2414/2013 
ev.č10269/2013 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
i!! 051/3100 273 

Preäov: 

28.2.2013 

Odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 5783/1 k.ú. Prešov s výmerou cca 88m2 v Prešove vo 
vlastníctve Mesta Prešov, žiadateľovi Ľubomírovi Hrehovi, Podhradík č.52 za účelom 

dostavby schodiska k objektu Požiarnicka 15 v Prešove a vytvorenia parkovacích miest pre 
prevádzky v objekte 
-stan ov is ko 

Mesto Prešov- Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 
ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni neskoršfch predpisov ako orgán územného plánovania dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov - zmeny a doplnky 2010, schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 25/2011 dňa 30.3.2011,, časť pozemku parc.č. KN-C 
5783/1 k. ú. Prešov o výmere cca 88 m2

, vo vlastnfctve Mesta Prešov Prešove sa nachádza na 
ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

2/ V súčasnosti časť pozemku parc. č. KN-C 5783/1 k.ú. Prešov o výmere cca 88 m2 tvorí 
plocha udržiavanej verejnej a obytnej zelene bytových domov na Požiarnickej ulici. 

3/ Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršfch predpisov po 
prehodnotenf zámeru o d p o r ú č a odpredať časf pozemku parc.č. KN-C 5783/1 k.ú. Prešov 
s výmerou cca 88 m2

• vo vlastnfctve Mesta Prešov. žiadateľovi za účelom dostavby schodiska 
k objektu Požiarnická 15 v Prešove a vvtvorenia parkovacich miest pre prevádzkv v objekte, 
za týchto podmienok: 

a) časť pozemku parc. č. KN-C 5783/1 k. ú. Prešov s výmerou cca 88m2 pre dostavbu schodiska 
objektu a vytvorenia parkovacfch plOch odpredať v zmysle spracovaného koordinačného výk
resu stavby "Polyfunkčný objekt- obnova a nadstavba" v M 1:250 spracovanom A.P.H. atelié
rom, Kpt Nálepku 5 v Prešove v novembri 2012 

b) pozemok určený na odpredaj nebude oplotený 
c) plocha určená pre parkovanie bude riešená aka spevnená. 

NKE§'l'O A\' ID.~.~ SOV 
S pozdravom M " ,· · .. ·rad 

SEKCIA STA IEBNÉHO úŔ:.í•w A 'RBAII!STIKY 
on ··cšCJv GJ 
. J fL. ,_____..-

lng.Ma 'ánHarčarik 
riadi ľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Príloha: 1x kópia koordinačného výkresu stavby v M 1 : 250 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Pre§ov 1 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail·. mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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VÝKAZ VÝMER PRÍLOHA Č • 11}3 
Doterajši stav Zmeny Nov)' st ov 

Cislo 
Výmero od k Vlastník 

l~ 
Druh Ci sl o Výmero Druh Parcely pozemku Diel parcele m' parcely m' užíval eJ 

čl sl o tislo 
parcely pozemku lodresol 

LV PK KN ho m' ho m' kód 

Slov pr vny je t to2n)r s eg! strom KN 

6491 5l8l/l 405 ost.pl. 5l8l/l ll1 ost.pl. doterojSi 
ll 

5l8l/6 88 ost.pl. doterajši 

ll 

spolu: 405 405 

Legenda: kód spôsobu v)'Uiívonlo pozemku - 37- pozemok, no ktorom sú iné plochy, ktoré neposkytuJU úiitok 

, , 

Geometrický pión je podkladom no próvne úkony, ked údaje doterajSieho stavu v)'kozu výmer sú zhodné s údajmi platn)'ch výpisov z kol ostro nehnuteJnostl 

Vyhotovi teJ 

Oťlo: 

Progres GEO, s.r.o. 
Masarykova 16 

Prešov 
reo 31688560 

Vyhotovil 

Kroj 

Kat. 
územie 

Prešovský 

Prešov 

Okres 

číslo 
plónu 

GEOMETRICKÝ 
Autorizačne overil 

. > .' g,0 rJGl j/ 
~---------"':"·--· 

Obec 
Prešov Prešov 

ll688560 - 45/ll 
Nopový 
list č , 

PLÁN na 
oddelenie pozemku porc.č. 5783/6 

~~~~· overil In,. Viera REPÁAOVÁ 
Dňo: ] člslo: 

1 9 JÚ L 2013 .• /"J""K7ftf'":/tló'f / !J 



PR.Í LOHA C · 11/'t 
Zápis č. 20/2013 z vyhodnotenia ponúk 

Strana 9 Priamy predaj - Uznesenie č. 416/20 13 bod 12 z XL. riadneho 111 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 17. 10.2013 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie pozemku: 

parc. č. KNC 5783/6 o výmere 88 m2
, ostatná plocha, vytvorené GP č. 31688560 • 

45/2013, vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 080 Ol Prešov, zo dňa 
17.7.2013, overeným 19.7.2013 Správou katastra v Prešove, odčlenením od pozemku parc. č. 
KNC 5783/1, zast. plocha, .L V 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Požiarnická, minimálne za 
cenu 5 100,00 € v zmysle znaleckého posudku č. 102/2013 zo dňa 30.8.2013 zadaného 
mestom, s týmito podmienkami: 
·pozemok nebude oplotený, 
• plocha určená pre parkovanie bude riešená ako spevnená, 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 416/2013 bod 12 zo dňa 
25. 6. 2013, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov 
v dňoch 9. 9. 2013 až l. 10. 2013. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 5 100 € 

Záujemca: Ľubomír Hreha, Podhradík 52, 080 06 Prešov 

Ponúknutá cena: 5 100 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške 
znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu 
Ľubomíra Hrehu, Podhradík 52, 080 06 Prešov, vo výške 5 l OO €. 

l"--

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 
~·ll·········~ 
/·Y.······ .................... . Ing. Miroslav Hudák 

JUDr. Katarína Juricová 

!' ·,dw 
······················ [ .................. . Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 17. IO. 2013 J 



'::' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
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P. č. 12 /Bod č. 9- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/20 I 3 zo dňa I O. I 2. 20 I 3/ 

AJ Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 4696, záhrady o výmere 184m2

, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
UJ. Dilongova, 

PhDr. Stanislavovi Sabolovi, Dilongova 26, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania - zabezpečenia vjazdu a prístupu k rodinnému domu stojacemu na susednom 
pozemku, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 416/2013 zo dňa 25.6.2013 bod č. 15, boli zo strany OMM 
vykonané všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 17 .l 0.2013 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja zverejnenému v regionálnej tlači a vyhlásenému na 
úradnej tabuli mesta a na www.stránke mesta v dňoch 9.9.2013 až 1.10.2013 predložená ako 
jediná, a to záujemcom- PhDr. Stanislavom Sabolom, Dilongova 26,080 Ol Prešov. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 25.1.2013: 
01 prílohe.) 

E/ Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 4.3.2013: 
VMČ č. 4 súhlasí s odpredajom za komerčnú cenu. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l O 200 € (55,43 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 10112013 zo dňa 30. 8. 2013 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje IO 200 €. Jednotková cena je 55,43 €/m2

. 

Záujemca ponúkol cenu l O 200 €. 
Navrhovaná cena komisiou: lO 200 € (55,43 €/m2

). 

Hl Prílohy: 
I 2/1 Kópia z kat. mapy 
12/2 Stanovisko OHAMaÚP 
I 2/3 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 23/2013 

F -MsÚ/SP-O III 2/1 
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PRíLOHA ~ · 12.}2. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

'; 0 ;rMESTO PRE.OV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Vá! list čfslo l zo dňa· 

M/2012/19558 
C.z.1216/2013 

VEC 

Na!e čfslo: 

8/822/2013 
ev.č. 3183/2013 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

Jng.arch. Jacová 
~ 051/3100 273 

Prešov: 

25.1.2013 

Odpredaj pozemku parc. č. KN-C 4696 k.ú. Prešov s výmerou 184 m', ul. Dilongova 26 
v Prešove p. Marošovi Pavlovičovi, bytom Dilongova 26 v Prešove, za účelom zabezpečenia 
vjazdu a pristupu k rodinnému domu parc. č. KN-C 4695/4 k.ú.Prešov a dodatočného 
majetkoprávneho usporiadania pozemku 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 
ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni neskoršlch predpisov ako orgán územného plánovania dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1 l Podľa platného Územného plánu mesta Prešov · zmeny a doplnky 201 O, schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 25/2011 dňa 30.3.2011, pozemok parc. č. KN-C 4696 
k.ú.Prešov na Dilongovej ulici v Prešove sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha 
rodinných domov. 

21 V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 4696 k.ú.Prešov s pristupom z Dilongovej ulice je využi· 
vaný ako plocha obytnej nlzkef zelene rodinného domu parc.č. KN-C 4695/4 k. ú. Prešov, vo 
vlastníctve žiadateľa, Cez pozemok je vedený chodník k rodinnému domu a je oplotený 

31 Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršlch predpisov po 
posúdeni žiadosti p. Maroša Pavloviča, bytom Dilongova 26 v Prešove o d p o r ú č a odpredať 
pozemok parc.č. KN-C 4696 k.ú. Prešov s výmerou 184m'. plochu obytnej zelene na Dilongo
vej ulici za účelom zabezpečenia vjazdu a prístupu k rodinnému domu parc.č. KN-C 4695/4 k. 
ú. Prešov. ako aj z dôvodu dodatočného majetkoprávneho usporiadania pozemku. 

S pozdravom 

Ha rča rík 
k cie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestsky Urad v Pre~ove 1 Hlavná 731080 01 Pre!ov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax .. 421(51)7 /33665 l E-mail: mesto radnica@presov.sk l www.presov.sk 



9 Zápis č. 23/2013 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj - Uznesenie č. 416/2013 bod 15 z 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 17. IO. 2013 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie pozemku: 

PRÍLO HA. e:-. 12./.!J 

Strana 

XL. riadneho Ili 

parc. č. KNC 4696 o výmere 184 m2
, záhrada, LV 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 

Dilongova, minimálne za cenu 10 200,00 € v zmysle znaleckého posudku č. 101/2013 
zo dňa 30.8.20!3 zadaného mestom1 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 416/2013 bod 15 zo dňa 
25. 6. 2013, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov 
vdňoch9.9.2013až 1.10.2013. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: lO 200 € 

Záujemca: PhDr. Stanislav Sabol, Dilongova 26, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: lO 200 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basa! a 

Ing. Miroslav Hudák 

JUDr. Katarína Juricová 

Ing. František Šarišský 

Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške 
znaleckého posudku, komisia odporúča akceptova!' ponuku záujemcu 
PhDr. Stanislava Sabo la, Dilongova 26, 080 O l Prešov, vo výške 
IO 200 €. 

........ "!!'""'"'"' .......... . 

ť "''1 ··············~··························· 

VPrešovedňa 17.10.2013 
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P. č. 13 /Bod č. 2 - Výpis z uznesenia č. 23/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 14/2013 zo dňa 17. IO. 2013/ 

AJ Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 9497111 o výmere 34m2

, ostatná plocha, ktorý bol vytvorený GP 
č. 31688560-43/13 vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 080 Ol Prešov, zo dňa 
17.7.2013, úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 22.7.2013, odčlenením z pozemku parc. 
č. KNE 3484/1, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ulica Pod Wil ec 
hôrkou, 

MVDr. Milanovi Pribulovi a manž. Márii Pribulovej, rod. Vozárikovej, bytom Pod Wilec 
hôrkou 2, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj predmetného pozemku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami vo vlastníctve žiadateľov 
a zároveň sl úži ako prístup k ich rodinnému domu. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 416/2013 zo dňa 25.6.2013 bod č. 13, boli zo strany OMM 
vykonané všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 5.9.2013 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja zverejnenému v regionálnej tlači a vyhlásenému na 
úradnej tabuli mesta a na www.stránke mesta v dňoch 16.8.2013 až 3.9.2013 predložená ako 
jediná, a to záujemcom -MVDr. Milanom Pribulom a manž. Máriou Pribulovou, bytom Pod Wilec 
hôrkou 2, 080 Ol Prešov. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. 4. 2012: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 6. 12. 2012: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 17.10. 2013: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l 130 € (33,24 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 91/2013 zo dňa 7. 8. 2013 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje 930 €. Jednotková cena je 27,35 €/m2 

Záujemca ponúkol cenu l 130 €, t.j. 33,24 €/m2
. 

Navrhovaná cena komisiou: l 130 € (33,24 €1m2
). 

Hl Prílohy: 
13/1 Žiadosť zo dňa 14. 3. 2012 
13/2 GP č. 31688560-43113 
13/3 Stanovisko ODEažP zo dňa 7. 3. 2012 
13/4 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. 4. 2012 
13/5 Kópia mapy z GIS 
13/6 L V č. 1654 
1317 LV č. 6492 
13/8 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 26/2013 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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.U'J..&..:.~ J. '\J J. J.'-L.JuV • 

Mestský úrad v Prešove l l 

Císla spisu: -~~gistt. značka: 

Došlo: -::nak a lehota 

19 -03- 2012 Jl\Jženia: 

Prflohr. l Vybavuje: l 

Evidenčné ffslo došlej pošty: '1-v! rl./ 116. 
= ........ -...... ':;~ ... ~·· 

MVDr. Milan PRIBULA a Mária PRIBULOVÁ, 
Pod Willec Hôrkou 2, 080 Ol PREŠOV 

J, -
PR\LOHA C, 1)/1 

Vec 
Žiadosť o kúpu pozemku 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná ul. 

080 Ol P RE Š O V 

Prešov 14. 03. 2012 

. ' 

Dole podpísaní MVDr. Milan Pril:lula a Mária Pribulová sa touto 
cestou obraciame na Vás so žiadosťou o odkúpenie 31,81 m2-
z parcely 9497/1 na ulŕéiPod Willec Hôrkou. V súčasnej dobe· 
nám táto plocha:slúži ako prístupová cestá do dvora. 

K žiadosti prikladáme kópiu súhlasu zo Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky, oddelenie dopravy, energetiky a životného 
prostredia. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme 
a ostávame s pozdravom 

· Prfiohy: 

kÚ4 
MVDr. Milan Pribula 
Mária Pribulová 

m~, 

Súhlas rozšírenia miestnej komunikácie 

-· -·· ~---=--_"-,-..----....--~--- .,. ___ _ 

~-: 

l j 



VÝKAZ VÝMER F'RllOHI\ 6. fbl2. 
Do1ero]šl &tav Zmeny No~ stov 

Clslo 
Vj mera od Dn.ll k Vlastnil< 

~ 
Cislo · Yjllero Dn.l1 .. 

Por cely pozemku Diel pcreele m• parcely m' · užlvotel 
. ~ 

e!slo Clslo 
txrcely pozemku tadresol 

LY lNE KN ho m' ho •• kód 

tav právJ 

6492 34WI 7146 zost.pL l 9497m ~ 1~8411 mz zost.pL l dolero)!l 
l ~WI ~ !1497111 ~ ost.pL ~.Milan Prlbulo 

37 U!Tio r.Yoztlrlkovd 
Prešov 

spolu: m& ~ ~ m& 
. 

Stav po lo r0111s1 o C KN 

!149711 l 0920 ost.pl. !149711 l 0886 ost.pL doteroj!;l 
3T 

!1497111 ~ ost.pl. ako v stave próvn. 
37 

spolu: l 0920 l 0920 

legenda; kOd spOsobu vyuilvorlo pozemku • 37 - pozemok, no ktoroo Blllné plochy, ktoré neposkytujú trviiÍj ú11tok 

-It 
9497/1 

Q. 

6327/2 

"' 9492 

., 

Geometrlckj pldn je podklodom no pnlvne íl<ony, ked údaje dolero)llehO at avu vjkozu vjmer BÚ zhodné s odolml plotnjch vjplsov z katastro nelnrtelnostl 

Yyhotovltel Kroj Okres 
Prelovskj 

Progres GEO, s.r.o. Kot. Pra6ov Clslo 

Masarykova 16 úz- pldnu 

Prešov GEOMETRICKÝ !CO 31688560 

Vyhotovil 

Meno: Dň~ 
17.07.2013 lr)g. Jozef KluCior 

Nové hronloe boli v prlrode oznocené 
kolkom 

Slrociico bodov11ZJ111(:alj!:h llslado ostatn! llll'oCski 
ildoje ai ulo!oni .. -l -<l:ll· 

Autorlzocne overD 

Prešov 
Obec 

Pra6ov 

3ló885ó0 - (Jill 
Uopovj 

Prešov 5-51~ list c. 

PLÁN na 
oddelenie pozemku porc.C. 9497111 

úroä>o overil 
Ueno: 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

VIli Bst Clslo l zo dila: Nde erslo:. 

B-230712012 

Vec 

Váž. pán 
MVDr. Milan Pribula 
Pod Wilec hôrkoU: 2 
080 Ol Prdov 

Vybavuje /linka 

Ing. Sýkorová 
OSI 3100207 

.. ,. 

7.03.2012 

Žiadosť o posúdenie sitúácie oplotenia RD Pod Wilec hôrkou č_ 2 a rozšírenia miestnej 
komunikácie Pod Wilec hôrkou - odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úsekú cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií podľa ustanovenia §2 ods. 2 zákona NR SR č. 534/2003 Z. z .. o 
organizäcii.štátnej správy na úse~u cestnej dopravy a pozeinných komunikácií a o zmene a 
doplneni niek-torých zákonov (ďalej len "cc;sm,.ý sprá~y orgán"), vykonávajúci miestnu štátnu 

· '· :-"•správu vo -veciach miestnych a účelových komuiillcái::i,í p'odľa §3-ods. 2 r.ákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v meni neslcorších predpisov nemá námietky 
k predloženému situačnému riešeniu oplotenia a rozšíreniu miestnej komunikácie na 
kategóriu MO 6,5/30 s jednostranným chodnlkom šírky .l ,5 m a zeleným pásom šírky l ,O m . 

. '---..-

'' 

S pozdravom 1• 

'· 

c 

lUESTO PREŠO'\-' 
Mestský úrad 

SEKCIA STAV<BNÉ!iO ÚRADU A URBANISTIKY 
Gat·ôi Prešov OV :v{,_ ·-

Ing. Mar\än Harčarik 
.riaditeľsekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

,, 

'. 

MestskY únK1 v Pretove l HW!vn6 73 l 080 _01 Pntlov 1 l Tel:: +421 (51 )3100111 1 Fax: ~21(51)n3366s l E-mail: mesto,,.dnk:a@prllsov.ak 1 www.pruov.sk 

' ' . ..~ 

' . . . . ; ,, 
, . . . . . . . i . . - -~ .. -
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MESTO PREŠOV 
PRÍLOHA Č. 1?))4-

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Vá! list e!slo l zo dňa: . Naia ff&lo: 

M/5135/2012 T/2012/6342 

., 
Vec: 

· Sekcia majetKová a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybawje/llnka 

Ing. arch. Novák 
\!! 05113100274 

Prúov: 

17.04.2012 

Odkúpenie časti pózemku parc. č. KNC 9497/1 s výmerou 32 m• vo vlastnlctve mesta Prešov, 
k.ú. Prešov, ul. Pod Wllec ~~rkou 
.. stanovisko k žiadosti ..:

1 

· Mesto Prešov :,:_~kcia stavebného úrad~ á urbanistiky {ďalej len. SSÔ~ oddelenie 
hlavného architekta .mesta a územného plánovania (ďalej len· OHAMaÚP), ako orgán územného 
plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona e. 50/76 Zb. v zneni neskoršlch predpisov, v súl!!de s čl. 9 
VZN mesta Prešov e.212011 a fi. 2 Organizačného poň11dku Mestského úradu v Prešove zaujlma 
·k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko: .. 

· 1/ . Podla platného územného plánu mesta Prešov, . schváleného Mestským 
. zastupit~stv!?in v _Prešove uzn. e. 26/2011 "tlňa 30.03.2011 pozemok,.p_arc.e, KNC 9497/1 v k.ú. ' 

Prešov, ul. Pod· Wilec hOrkou sa nachádza na ploche funkfne urreni:!í 'ako obytné plochy 
rodinných domov .. 
· ·. 21 · Podla VZN e.212011, kto~m sa vyhlasuje ·záväzná časf územného plánu mesta 
Prešov pre pozemok parc. č. KNC 9497/1 v k. ú. Prešov, ul. Pód Wilec hOrkO\l,.Piatl regulatlv 8.1. 
· 3/ Z hladiska urbanistického a dopravného OHAMaUP nemá námietky k odpredaju · 

· časti pozemku parc.e. KNQ 9497/1 v k.ú. Prešov, ul. Pod Wilec hOrkou, . . · 
4/ Z hladiska majetkovo.- právneho OHAMaOP upozorňuje, že odpredajom časti 

. pozemku parc.č. KNC 9497/1 v k.ú. Prešov, ul. Pod Wilec hOrkou mOže dOjsť k obmedzeniu 
vlastnickych práv majiteľa pozemku parc. č. 6327/7 . . . 

5/ OHAMaÚP odporúča SMaE, OMM plsomne osloviť aj majitela pozemku parc. č. 
6327/7 a požiadať ho o vyjadrenie k žiadosti MVDr. Milana.Pribulu ako dotknutej strany. · . 

S pozdravom 

Na vedomie: O HAMa UP- pre spis 

Ing. Ma ian H á·r č a rl k 
ri ditel Sekcie . 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mulskj llrad v"Prol<ivol Hlavn6 73 l OBD Ol Prolov l l Tol.: -1421(51)3100111 l Fox: -1421(51)77336651 E.met. -.."dni-.OPmm.st l wr1W.p100CUk 
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Výpis .z katastra nehnuteľnosti 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

. VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1654 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTATA 

Parcely registra "C" 

Strana: l 

Dátum: 21.03.2012 

PRÍLOHA 6 1?1/G 

(celkom parciel .............. 7. .... ) 
PARCELNE 
č!SLO 

VÝMERA 
v [nf l 

DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRíSLUŠ. č!SLO L.M. 

6326/001/0 
6326/002/0 

501 
303 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Záhrada 

Výmera spolu: 804 

Legenda: 

PRíSLUS. K ZÚO - pr!slušnosť k zastavanému územiu obce 
I-Intravilán · 

RISTIKA K ZÚO EL 

15 
4 

3996 
3996 

5542 
5542 

Stavby , 
(celkom stavieb ............... \....) 

SÚPISNE 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

DRUH POPIS INÝ LV L.M. 
STAVBY STAVBY. ÚDAJ PARCELY 

'4053 6326/001/0 15 rod. dom 1654 1654 

ČASŤ B: VLASTNíCI (celkom vlastnlkov ............... !....) 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sldlo) vla$1ft!ka 

I Pribula Milan a Mária r. Vozariková, SR 
IČO/RČ: 430610, RČ_MAN: 460527 ,_ 
Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva R.l.475170 Potvrden.ie MU Presov o uršeni sš. a g.p. 

'· 
ČASŤ C. ŤARCHY 

Z 4754/2005-Rozsudok OS Prešov č.J 7C 338/98-Právo prfstupu na parc.K.N 
č.6312/J,63 18/2,6318/3,6319/1,6319/6,631917,6319/2,6319/3,6322,6321 cez parc.KN č.6326/l po mestskej 
komunikácii parc.KN č.9492 pešo i povozom po ploche označenej bodmi l !l! 8 znázomených na GP č.l7C 
338/98. 

O. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

VÝPIS JE NEPOut!TEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlá!ky é. "7911996 Z.z. 

v zneni vyhlášky č. 7211997 Zz.) 

Podiel 

III 

l:-

POL. VZ. 

333/08 

POL.VZ. 



Výpis z katastra nehnutel'nosti 

OKRES: 707 Prešov 

· OBEC: 524140 Prešov 

KATAS1RÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dätum: 21.03.2012 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný ·. 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 
č IS LO 

VÝMERA 
v [nt] 

DRUH 
POZEMKU 

·Parcely registra "C" 

CHARAKTE
RISTIKA 

. • • • Parcely registra "C" nevyžiadané • • • 

PARCELNÉ 
člsLO 

3484/001/0 

VÝMERA 
v (nt] 

7146 

Výmera spolu: 7146 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE
RISTIKA 

••• Ostatné parwy registra "E" M'/Yfiadall<\ • • • 

Le&enda: _·
1 

PRtSLUS. K ZÚO- prlslušnosť k zastavanému územiu obce· 
l-Intravilán 

SÚPISNÉ 
č! SLO 

NA PARCELE . ~UH POPIS 
č!SLO STA.,"\IBY STAVBY 

Stavby 

• • • Stavby nevyžiadané • • • 

ČASŤ B: VLASTNíCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

• • • Tituly nadobudnutia nevyžiadan~ • • • 

• • • Ťarchy uevyžiadané • • • 

VÝPIS JE NEPOCJ2rrEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlá.fky č. 7911996 Z.z. 

v zneni vyhldlky č. 7211997 Z.z.) 

(celkom parciel ....... }1~7.....) 

PRISLUS. č!SLO L.M 
KZÚO EL 

(celkom parciel ...... ..!.9.1L.) 
PRISLUS. č!SLO L.M. 
KZÚO EL 

o 554 

.. ~ 
:.< 

(celkom stavieb ......... J§L.) 
INÝ .._____ .LV L.M 
ÚDAJ ,.PARCELY 

(celkom vlas1nlkov .............. L.) 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



1;:;1 Zápis č. 26/2013 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj - Uznesenie č. 416/2013 bod 13 z XL. 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 5. 9. 2013 komisia v zložení: Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie pozemku: 

PRlif\1-lJ f-13/i 

Strana 

riadneho 111 

- parc. č. KNC 9497/11 o výmere 34m2
, ostatná plocha, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP 

č. 31688560-43/13 Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16,080 Ol Prešov, zo dňa 17.7.2013, 
úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 22.7.2013 odčlenením z pozemku parc. č. KNE 
3484/1, zastavaná plocha, LV .č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ulica Pod Wilec hôrkou, 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 416/2013 bod 13 zo dňa 
25. 6. 2013, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov 
v dňoch 16. 8. 2013 až 3. 9. 2013. 

Minimálna cena stanovená pod!' a znaleckého posudku: 930 € 

Záujemca: MVDr. Milan Pribula a manž. Mária rod. Vozáriková, Pod Wilec hôrkou 2, 
080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: 1130 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške 
znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu 
MVDr. Milana Pribulu a manž. Márie rod. Vozárikovej, Pod Wilec 
hôrkou 2, 080 O l Prešov, vo výške l 130 €. 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

JUDr. Katarína Juricová """""""V'" ................. .. 

f(~ 
Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 5. 9. 2013 



1:;1 Návrh 
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P. č. 14 /Bod č. 4- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva pozemky: 
- parc. č. KNC 1225/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 750m2

, ktorý bol vytvorený 
GP č. 12112013 vyhotoveným dňa 4.11.2013 GEOGRAF- združenie geodetov, Konštantínova 
6, 080 Ol Prešov, overeným dňa 7.11.2013 Okresným úradom Prešov, katastrálnym 

odborom, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1225/1, zastavané ľlochy a nádvoria, 
- parc. č. KNC 1225/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m , 
- parc. č. KNC 1225/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18m2

, 

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

spolu o výmere 804m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska, 

Michaele Maníkovej, 082 13 Demjata 264. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka požiadala o odkúpenie uvedených pozemkov z dôvodu využívania ako parkovacej 
plochy v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou- poskytovaním služieb odvozu tovaru 
zákazníkom predajne MERKURY MARKET, nachádzajúcej sa v priľahlom areáli. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 bod č. 15, boli zo strany 
OMM vykonané všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa l O. 12. 2013 stanovená komisia 
vyhodnotila ponuky dvoch záujemcov, ktoré boli k zámeru priameho predaja zverejnenému 
v regionálnej tlači a vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na www.stránke mesta v dňoch 
13. ll. 2013 až 30. ll. 2013 predložené, a to tak, že obe odporučila prerokovať v komisii MsZ 
pre disponovanie s majetkom mesta. 
Nakoľko jeden zo záujemcov - Peter Ši rota, Jarko vá 95, 080 O l Prešov, svoju ponuku následne 
podaním zo dňa 13. 12.2013 (v prílohe) odvolal, OMM navrhuje predaj predmetných pozemkov 

druhému záujemcovi, ktorým je pôvodná žiadateľka. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 1.2.2013: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 13. 5. 2013: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemkov za cenu 30 900 € (38,43 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 126/2013 zo dňa 12.11.2013 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje 30 800 €. Jednotková cena je 38,31 €/m2

. 

Záujemca ponúkol cenu 30 900 € (38,43 €/m2
). 

Navrhovaná cena komisiou: 30 900 € (38,43 €/m2
). 

H/ Prílohy: 
14/1 Žiadosť 
14/2-2 Geometrický plán 

F- MsÚ/SP-O 1112/1 
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14/4 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 29/2013 
14/5 Stiahnutie ponuky 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad ,. Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol PRÍLOHA Č. ~ltj1 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o ~edaj/kúpu/ pozemku* - -

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

. . . : M;c.l'\úO\o.. l"la.~Lc:\1,;,. Meno, pnezv1sko/obchodny nazov: ...... , ............... :.~:". ..... ,.".., ............................................................................ . 
Dátum narodenia l IČO: ..................... : ........... ~ '~.'.~: .... : .......................................................... ~ .............. . 
Ad 1'1 b 1 'dl 1 • ·. :Ve ""',l_Q:\.c.-, '2,_1..-,1- o<(, L\~ '1'-'\<:.,l-. resa trva e 10 po ytu Sl o spo ocnpstL ........... ; ..... ,:.:r ....... _.~ ............. , .. '),\ .. 1 .................................................. .. 

Č . l l ,. h k k -- d 1,. · OC\C~ 'Solo S:\~ IS o te e,onne o ·on ta ·tu z1a ate a: .h ... : ......................................... . 

e-mailová adresa: ....... ~':~:·\~':'::~::-~::.:.:~<?,::~~.':.':::.~~ ... ~ ... ~.'MC:" l \ ·· C:..O '•> 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomn)· vzťah- napr. súrodenci. podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

TÝmto žiadam/žiadajú o fll'ed-aj/kúpu pozemku* 

P k h 'd l' . '[)__,\:_\,o,.v-.;,.b'·, 
ozemo sa nac a za na u ICl : ......................................................................................................................... .. 

·p . ." - . 

K 'l . . '\ re._~'>V'l atastra ne uzem1e: ................................................................... 

1 
...................................................................... .. 

Číslo parcely: ............................. ~.?.::.~.f-..... .'~ .. : .... 5~:?::~ .. . :\. ..... ~~ ....... ~.'!!.9 ... r:":::~ ....................... .. 
· . . . S.C '"" \) \ c.•"--\ v\ 'č\ O""- ·-:;::c 'te"'A\::c" >'>0 c\ b~vcA ~"v'\ c-.. ,p,-"'0. k,v.:-
Učel z1adost1: ........................................................ ;_t· ........................... :·~- ....... ::. .......... T ........ , ........... ~,r .... , ..... .. 
.. 0. ....... 9 .. ~~\~t.~-~- .. :~:-:ts~.?.\ ..... \.~~::'.~\~~- ... ~.':-1.~.~~~~~ .... 9-.\9. .. ~9.-.~~':?.-::::~~.~~ .. 

';'ko ( V\\1\ • 

V zmysle zákona č. 42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súh1as_ udelený . 

::, , '""' ?.!""\ l ., 
V Prešove dňa ....... : .. 1.::-.• : ... :-:' \ '--

Príloha: 

kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/ll! 

... (}~.u~~~·~ ........ 
podpis navrhovateľa 
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VÝKAZ VÝMER PRÍLOHA { ~4-12~1 
Doteraj!í stav Zmeny Nový stav 

Clslo D 
PK Výmera Druh k od Clslo Výmera Druh Vlastnlk 

i 
vl ot\<] parcely parcele m2 parcely m2 pozemku (iná opráv. osoba) 

pozemku e 
parcely 

LV PK KN ha m2 l čl sl o Clslo ha m2 kód adresa (sldlo) 

~I<1 V PRA Vf:i.'t. ~ TQ[OL:Nf. ~ Bf=GlSľRQM c; KN 

6402 122511 3J52 zastav.pl. 122511 2602 ZJJs/aV.p/. do/Brajšf 
22 

1225119 750 zastav.pl. doterajš! 

------- 1----- ------ --- --1-------- ·-- -------- --- 22 ---- ----- --- --- ----- ---------------------
SpofJ 3J52 3352 

leqenda: kódSf!Ôsobu vvyttvania QOZemfrov: 

22 -Cesty a komunikácie, clrodnfk, parkovisko a ich súéasli 

Geometrický plán je podkladom na plávne úl<ony, keď údaje doteraj§ieho stavu výkazu $~or sú zhodné s údajmi pletných výpisov z katastra nehllltelnostl 

Vyhotovitel Kraj Ptešovský Okres Ptešov 
Obec 

Ptešov 

Ketastr. 
PIBŠOv 

1 C,lslo 
121/2013 

Mapový 
Ptešov 4-3133 GEOGRAF-zdruleníe geodetov územie plánu lisl č. 

Koni/ani/nova 6, 08001Ptešov 

GEOMETRICKÝ PLAN e-ma/1: fl80{/Tt1f@sloďlfl9.sk na zameranie parcely é.p. 1225119 
!Ca· 34/Jt-1701 

VyhotovH Autorizačne overil Úradne overil Ing. Andr~i TAiiP.SO\IlČ: Meno: 
Diia: !Meno: Slanistav Podsedlý Diia: .!Meno: Ing. Pavol fnuich Diia: 07 ÍÍ _2-I)JJ_J ClsiG1- l{' 5'1 / lj 04.11.2013 05.11.2013 

Nové hranice boli v prirode označené Naležitost':Z.'~IIQS(jl9 -~PQ~~dá predpisom Uradne ovel)lné poli! a §9' ill'on•rt.IR SR č.21511995 

l obrulmtkom, plotom ..1 \l. ~- .. /}) , .... Z.Z. o~~f<ar\OgJ8j;l'· ~ ;··r" '~·\ Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. ~~.:::,::-. G08 -=~::..:__. "";. ':,_ l .. ,. r--co--r ·c, ~,_ \ ._.,, (l~ -~--y . l• . • 

512163 
l l ' ~ /___ . '. 

rr G r::: ~-=---- 1 ~:- .j \ : "@) . l, "" ~· .;t, l ' :! 1• .Lr·· · i 
Súradnice bodov označených ctslami a ostatné me- \ " '-- c-- ' . ·•·· ..• ,, \ ·,;- ,r .. -.~ / 7 ~- -·-...--') -~~ ..,"'·":.i 
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumenllicii ~~~ ·" ... Očiatkáajl(Ídpis} ' Pečia!liaia PQdp~· 

'• J •• ...... • ... _... ' . 
~~:~.:~- :~~ :~.~~~---•. ~:;:·~~ / ' ~ ....... ____ ~~...,..- ... · ..... / 
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g MESTOPruov 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

M/16671/2013 BT/2013/357 

Msú Prešov 
Sekcia majetkovä a ekonomické 
Oddelenie mestského majetku 

Ing. arch. Katarlna $tofanové 1.2.2013 
!!! 051/3100230 

Vá§ list člslo l zo dňa: Naše člslo: ka~áflo!a@presov sk Prešov: 

Vec 
Prešov, Duklianska ulica, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 1225/1 a pozemkov 
parc. č. KNC 1225/8, 1225/12, 1225/17 k.ú. Prešov, Michaela Manikovä 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/18871/2013 a po jej prehodnotenf zaujíma oddelenie 
hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

Podľa ÚPN SÚ Prešov sú pozemky parc. č. KNC 1225/8, 1225/12, 1225/17 
a západná časf pozemku parc. č. 1225/1 k. ú. Prešov určené ako plocha urbanistickej zelene, 
východná časť pozemku parc. č. 1225/1 k. ú. Prešov ako plocha občianskej vybavenosti. Pre 
dané pozemky platia regulatívy RL G.2 a C.2 VZN mesta Prešov č. 2/2011: 

RL G.2: Plochy urbanistickej zelene: 
a) Hlavná funkcia: 

- Parky, parky so športovými zariadeniami, malé parkovo upravené plochy, atboréta 
b) Prlpustná funkcia: 

- Základné zariadenia súvisiacej občianskej vybavenosti- rekreačné a športové zariadenia, stravovacie 
zariadenia, sprievodné bývanie v objektoch vybavenosti. Rekreačné aktivity vrátane príslušných 
objektov tvoriace vybavenosť parku /detské ihriská, športoviská, občerstvenie, atrakcie, WC/ úmerné 
veľkosti plochy. 

c) Neprípustné funkcie: 
- ostatné druhy občianskej vybavenosti, administratfva, priemyselná výroba, dopravné zariadenia, 
poľnohospodárska výroba, zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

d) Ostatné podmienky 
- Budovami zastavané plochy do 1 O" A., objekty max. dvojpodlažné s podkrovlm. Zeleň má mať pri rodný 
charakter, podiel domácich druhov má byť prevažujúci, podiel vysokej zelene maximálne 50%. Plochy 
zelene mOžu byť doplnené o pešie chodnlky a cyklistické cestičky s doplnkovými objektmi malej 
architektúry lprlstrešky, lavičky a pod/ 
-Na plochách utbanistickej zelene v pamiatkovej rezervácii mimo hradobnej priekopy sú nové pozemné 
stavby neprlpustné. 

RL C.2.: Plochy areálovej občianskej vybaveností 
a) Hlavná funkcia: 

- zariadenia základnej a vyššej občianskej vybavenosti v samostatných areáloch 
b) Prlpustné funkcie: 

- nevýrobná prevádzka ktorá nie je zdrojom zhoršenia kvality bývania do 10 zamestnancov s únosnou 
indukciou podnikateľskej a individuálnej dopravy vozidlami do 3,5 tony, bývanie v služobných 
a pohotovostných bytoch v priestoroch splňajúcich požiadavky pre bývanie, zariadenia na prechodné 
ubytovanie 

c) Neprlpustné funkcie: 
- priemyselná výroba ťažka, poľnohospodárska výroba, bývanie v budovách na bývanie, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov s kapacitou nad 1000 t za rok. 

d) Ostatné podmienky 
- Zástavba je samostatne stojacimi alebo radovými objektmi, zastavanosť areálov budovami do 50%. 
Výška zástavby minimálne 2 nadzemná podlažia pri dodrtan/ normy na osvetlenie obytných stavieb 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421{51)n336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



PRÍLOHA Č:. 141~-2. 

2. 

v okol/. V pamiatkovej rezervácii maximálnu vý~kovú hladinu zástavby a zastavanosť na jednotlivých 
pozemkoch určujú .Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Pre~ov 2006 -
aktualizácia". Nezastavaná časť areálu upravená zeleňou. 
- Garážovanie a parkovanie bude rie~ené v rámci pozemkov jednotlivých stavieb. 

V súčasnej dobe sú na pozemkoch parc. č. 1225/8,12 a 17 k.ú. Prešov postavené 
radové garáže, ktoré sú vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. časť pozemku parc. č. 
1225/1 k.ú. Prešov, ktorá je predmetom žiadosti, tvorí prístupovú a prevádzkovú plochu 
k radovým garážam na pozemkoch parc. č. 1225/18,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 
15, 16, 17 k. ú. Prešov, spolu 17 radových garáží. 

Nemáme námietky k odpredaju garážového areálu na Duklianskej ulici za účelom 
zriadenia parkovacej plochy pre vozidlá prevádzky žiadateľky súvisiacej s prevádzkou 
predajne Mercury Market, ktorej areál sa nachádza v kontaktnej polohe . 

. , .ť~.: ~~:;;\~~;~S- [:t:-~-· f~~~~~ ~;, (?l'\, 

;-;-~i']_;: i L_ UF:B-~.l~1 STlf'.1' 
------- -;-·; ,_,. .._. __ ,_,_ '.' 0:' 

Ing. M riän Harčarík 
riaditeľ S kcie stavebného 

úrad a urbanistiky 
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9 Zápis č. 29/20 13 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj - Uznesenie č. 440/20 13 bod 15 z XLII. 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa JO. 12. 2013 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína J m·icová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie pozemkov: 

-parc. č. KNC 1225119, zastavané plochy a nádvoria o výmere 750m2
, 

-parc. č. KNC 1225/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
, 

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

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

spolu o výmere 804m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska, 

riadneho 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 440/2013 bod 15 zo dňa 

Strana 
Ili 

23. 9. 2013, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov 
v dňoch 13. ll. 2013 až 2. 12. 2013. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 30 800 € 

Záujemcovia: l. Michaela Maniková, Demjata 246, 082 13 Tulčík 
2. Peter Širota, Jarková 95, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: záujemca l 
záujemca 2 

30 900 € 
32 160 € 

Zistenie komisie: Záujemcovia splnili zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho 
predaja. 

Rozhodnutie komisie: Na základe vyhodnotenia ponúk komisia odporúča obidve ponuky 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

prerokovať v Komisii MsZ pre d · vanie s majetkom mesta. 

JUDr. Katarína Juricová 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa JO. 12. 2013 

lt4 



Peter Širota, SIMAX s r.o., Jarková 95, 080 OJ Prešov 

MsUPrešov 

Mesto Prešov 

Ved. oddelenia JUDr. Juricová 

Strategický útvar - Správa mestského majetku 

Vec: Stiahnutie ponuky na kúpu pozemkov ul.Duklianska 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od ponuky, ktorú som Vám adresoval na kúpu 
pozemkov na ulici Duklianska. 

Zdôvodnenie: Svoju ponuku som realizoval v časovej tiesni. Dával som ju v presvedčení, že 
kupujem celý areál. S odstupom času som zistil, že výzva bola iba na časť pozemkov 
a druhú už vlastni tretia osoba. V takomto prípade nemám záujem a odstupujem od ponuky, 

ktorú som podal dňa 2 8 .l 1.2 O 13. 

S úctou a pochopením 

Širota Peter &Ji0, 
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P. č. 15 /Bod č. 5- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov prenecháva do dlhodobého nájmu: 
nebytový priestor o výmere 148,50 m2

, nachádzajúci sa na l. NP stavby so súp. č. 7174 na Ul. 
Justičnej 14, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu IO rokov- na základe obchodnej verejnej súťaže 
spoločnosti KAHA, s. r. o., Justičná 7079/13, 080 Ol Prešov, IČO: 36 510 513. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ má záujem v predmetných nebytových priestoroch prevádzkovať reštauráciu. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Na základe obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) vyhlásenej dňa 5.11.2013, spoločnosť 
KAHA, s. r. o. predložila ponuku na prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte 
na Ul. Justičnej č. 14 v Prešove. Vzhľadom na skutočnosť, že predložená ponuka znie na dobu 
nájmu IO rokov, čo nie je v kompetencii primátora mesta, predkladáme túto ponuku v zmysle 
ustanovenia Čl. XI. bod 6 VZN č. 9/20 ll na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Prešove. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča dlhodobý prenájom nebytového priestoru na dobu l O rokov za cenu 60,60 

€hn2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

E/ Cena: 
Cena nájmu ponúknutá žiadateľom v rámci OVS: 60,60 €/m2/rok. 
Nf\jnižšia cena nájmu vyhlasovaná v OVS zo dňa 5.11.2013: 60 €/m2/rok. 
Navrhovaná cena komisiou: 60,60 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov. 

FI Prílohy: 
15/1-2 Prihláška do OVS 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, ffiavná ul. č. 73, 080 Ol Prdov PRÍLOHA Č. 15/1-1 

rvíi.-S-1 Si.:.·y ,,_-)[-<.· .!...~, 

'-ii2'JJ~{;. u!. '-· i·" 
úél! G ·i F R E Š C V 

o r liEc. 2o15 
PRIHLÁŠKA 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetko 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

l. Fyzická osoba 
Nepodnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľ a: ....................................................................................................................... . 
Trvalé bydlisko žiadate!' a: .......................................................................................................................... .. 

Podnikatel'ský subjekt: . 
Meno a priezvisko žiadatel'a: .................................................................................. IČO ............................ . 
Obchodné meno: .......................................................................................................................................... . 
Miesto podnikania: ...................................................................................................................................... . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ......................................................................................... . 

2. Právnická osoba 
Obchodné meno: .... KAHA s r.o. , 
IČ0 ... 36510513 ........................ .. 
Sídlo: ....... .Justičná 13, 080 Ol, Prešov ............................................................................................... .. 
Korešpondenčná adresa: ... .Justičná 13, 080 Ol, Prešov ........................................................................ . 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: Jozef Karabinoš- konateľ 

Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ... Fy KAHA s r.o. vznikla v roku 2005 za účelom 
reštauračnej činnosti a už 9-tý rok podniká na ul. Justičná 13 , v súkromných priestoroch košickej firmy 
LABAŠ s r.o. Z týchto priestorov sme dostali výpoved' z nájmu z dôvodu prestavby objektu . 

3. Požadované nebytové priestory: 
- adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: ... .Justičná 14, Prešov ................................................................................................................... . 

-požadovaná plocha v m2
: .... 148,5 rn2 ................................................................................................... . 

-účel využitia NP: .... pohostinské resp. reštauračné služby. .. ................................................................. .. 
-Vami navrhovaná výška nájmu za m1/rok: ...... 60,60 € ................................................................. .. 
-navrhovaná doba nájmu: .. .. l O rokov .................................................................................................. .. 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-maiV: ............. 0915 742 000 .................................................................. . 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne závlizky voči Mestu Prešov, ani iným 
obchodným spoločnostiam s účasťou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádz~a v konkurze, 
príp.likvidácii. ;t~ AHA. s.r.o 

Mgr. Katarín RET,_ '"' ·",, 1
' o~ o o 1 PREŠov 

Dá~ !:{) .F ... -?ť/3 'tp_~ / ..... ~~;:~- .. ~~~i·~ ... '. ' · '0 5.! ~172 
Prílohy: l/ 
- overená kópia živnostenského listu, esp. výpisu z Obchodného registra nie staršie ako tri mesiace. 
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P. č. 16 /Bod č. 7 - Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
- časti pozemku parc. č. KNE 80 ll!, záhrada o výmere cca 52 m2

, 

časti pozemku parc. č. KNE 801/2, záhrada o výmere cca 52m2 (presné výmery budú známe 
po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Narcisová. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie predmetných pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania v nasledovnej 
veci. V roku 2011 si Rád sestier sv. Bazila Veľkého zrekonštruoval oplotenie pozdÍž pouličnej 
čiary (na pôvodnom mieste) a po plánovaných ďalších úpravách v danom území zistil, že uvedené 
pozemky zasahujú za toto oplotenie - do pozemku parc. č. KNC 3088/2, ktorý je ich vlastníctvom. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predaja častí pozemkov špecifikovaných v bode AJ tohto materiálu v 
zmysle § 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja 
vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 €. 

D/ Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 6. 8. 2013: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 9. 2013: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom časti pozemkov parc. č. KNE 80111 a KNE 801/2. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. I. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja častí pozemkov spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Prílohy: 
16/1-2 Žiadosť zo dňa 10.6.2013 
16/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 6. 8. 2013 
16/3 LV č. 6699 
16/4 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Mestsk)• úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

l 
Žiadost' o J't'ed·aj/kúpu/ pozemku* 

Žiadate!" (identifikačné údaje žiadatel'a): 

M · · k ; b h d · · f:;,',, Sl'·q1F7" ,~(. {/:Z it/i /'E"Lť~t/f7C eno, pnezv1s o o c o ny nazov: ..... .'.~: .... >;-.:; ••• ! .. ; ... -; .... : ............. ·: .................. ; ..... : ........................................... . 

Dátum naroden i a l l Č O: ,,. P.f?. if.1: ff.:!.?. ... , ........... , ................................................. , .. , .............................. ,,. ...... , .. 
. , ~ _· ;\lfi,(.rt_tSVl'r1 ' .6'77'·-//-:' 

Ad res a trva l eh o po bytu l s 1 dl o sp o l oc nos 11 : ..... : .. .. , ~ ........... : .. .... , : .. .... , :. " .. : ........................................................ .. 

Č is lo telefónneho kontaktu žiadate!"~: '""'. .. ........ .. 
-1 · d f,o.. ::-,'//at? k l .... po (c::> ~"'··v:-~.(~r'"' t -c !.->J-.11 ~ S l:. e-1na1 ova a resa: .... :: ... :': ............. :;;_ .. f-· .. r·· ................. : ..... ~:-..... : ................... . 

(ak sit navrhovatelia viacerí. uveďte' prílohe 'Yššic uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 

vzájomn)· Vzťah- napr. súrodenci. podiclod spoluvlastníci, manželia a pod) 

Tvmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku" 

P k l 'd 1. . ;./lf.f!..C!Icí"O!'f/ ozemo ·sa nac 1a za na u !Cl : .................................. : ...................................................................................... .. 

"") J:. '"s'' ' l 
Katastrálne územie: •...... /:. .... ~ .. :'.~'.!: ... ,,,,,,,, ....... ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .................................. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

v l c• • ,O 7 ~- /""; ' " J·' / 1< V ///' ' / ·-~, .Y 
C., J J ,. CCt.S1. 1-';zrc.;C-c..- ".l.::[\1\/ f. í't/1 a.' ,.L~·"" ·/\.ú- ·n::%OV !S o parce) .. v.;; ••••••• ,j •• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , .......................... • ................................................................. . 

l l '- .... ' ( ,-,. ' '- . 

U," J ... d ·. c.1e<. u,Ct";;..&..v,-,._, 1'he.i-/C.fl:.-o1rr.:;1.!/"c-"'!'~o,'CJ{.<.) 1/)/_?0/'i Q:c;(a·t:-~ 1 ',;;-v /'(··<~c·•·1·f.i.o1 .--ce Zla ostt ........................................ ;~······· .. ······1········ ..................... _ .............................. .,. .............................. . 
·· r I· , " /i.- , d, /.' ' /'' -- - . ,. '!. /. 1 v;u-e .. f!-.c:: AA ~e~;· ,, {('i;'""~ .?-:. /e-jv.~·· (l•,'o:;.l"J-;r,.Pt;-l..C./• 

,{;;,, .... .......................................... ··········· .............................................................................................................. . 
ľc:I-C č[" ťA/ {oljf ;, ~-l/J!ť·-c ,i'(_1c-.. - ._'7-..( .... .._.--?cz_ ;--:>v 12· z-.· El:.. A./ <(Ot/.t ..:-•-;/"17C"-Iť- ~(fL~,_ o-:: .-tv<.: ' 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn)-ch údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udeľujem svoj súhlns I'Vlestu PreŠO\' so spracovaním osobn)'ch údajov v rozsahu, v alwm sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, nn účel v~·bavcnia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluv)· uzavretej aku v~·sledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

preukáznného porušenia podmienok spracÚ\ania osobn)-ch údajoY, za ktor")•ch bol súhlas udelenj·. 

Príloha: 

kópia LV 

grafické znázornenie umiestneni:! pDlemku 

/~~?~~;,:_ ~. :::-~ .. ~-............ . 
i". "··ď:,podpis navrhovatel"a 

kópiu geometrického rl~lnu G.lcbo kó;lil! k3tastr3lnej !113p) 

/ 
• ( nehodiace sa preškrtniteí 

F- Ms(:;sp- 521\11 



RÁD SESTIER SV. BAZILA VEĽKÉHO V SR 
PRÍLDHA Č.1G/1-2. 

Vaše číslo: 

Narcisová 4971/ l, 080 O l Prešov 
Slovensko 

Naše číslo: 
138/2013 

MsÚ v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

L _j 

Vybavuje: Prešov 
JUDr. Go!dirová l 0.06.2013 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR so sídlom Narcisová l je od roku 1992 
vlastníkom nehnuteľnosti parciel registra CKN č. 3086 a pril'ahlých pozemkov parcely 
registra CKN č. 3088/2 zapísaných na LV 6699 k. ú. Prešov. Uvedené predmetné 
nehnutel'nosti Rád nadobudol do vlastníctva na základe kúpnych zmlúv a užíva ich 
nepretržite od roku 1992. Pri kúpe predmetn)•ch nelmutel'ností oplotenie bolo vybudované 
pozdÍž pouličnej čiary pozdÍž chodníka. 

V roku 20 ll Rád zrekonštruoval oplotenie nehnuteľnosti. Zrekonštruované 
oplotenie sa vykonalo na mieste pôvodného oplotenia pozdÍž pouličnej čiary. Pri ďalších 
plánovaných úpravách na pozemku sme zistili, že hranica pozemkov parcely registra EKN 
č. 80111 a 801/2, zapísané na LV 6492, k. ú. Prešov, zasahujú za oplotenie do pozemku 
parcely registra CKN č. 3088/2 zapísanej na L V 6699 k. ú. Prešov. 

Vzhl'adom k tomu, že Rád nepretržite v dobrej viere užíva časť pozemkov parcely 
registra EKN č. 80111 a 801/2, ktoré sú vo vlastníctve mesta žiadame o kúpu časti 

uvedených parciel, ktoré budú špecifikované na základe vyhotoveného geometrického 
plánu. 

S pozdravom. 

IČO: 00586439 
DIČ': 2020785 l ll~ 

-..,~. / 
"" ;; r_.y,~·.h~v-4~ 

Mg.r. Helena Šimová 
provinciál na predstavená 

Tel.: 10151 7483901. 0902 048 680 
Ema i l: bazj l i aq hY,J?\~!1:{: m í1 i l.l~t2!l}_. s_h 



MESTO PREŠOV 
PRÍLDHA C:. 'l G/2. 

Oddelenie hlavného architekta a llzemného plánovania 

M/9395/2013 8/2013/10396 

Vaš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

Vec 

MsÚ Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Ing. arch. Katari na Štefanová 
""'051/3100230 
katariD_a.slofanoy:gJ~v-~ 

Vybavuje J ltnka 

682013 

Prešov: 

Prešov, Narcisová ulica, odpredaj časti pozemkov parc. č. KNE 801/1 a 801/2 k.ú. 
Prešov, Rád sestier sv. Bazila Vel'kého v SR 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/9395/2013 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

1. Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetný pozemok určený ako obytná plocha 
rodinných domov. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013, platí pre danú plochu 
regulatív RL 8.1 

2. Východná časť pozemkov parc. č. KNE 801/1 a 2 k. ú. Prešov je v sucasneJ dobe 
prihradená k pozemku vo vlastníctve Rádu sestier sv. Bazila Vel'kého v SR, je 
oplotená murovaným plotom a využívaná ako nástupný priestor a zeleň ku objektu 
rádu sestier. 

3. Nemáme námietky k odpredaju východnej /prihradenej/ časti pozemkov parc. č. 

KNE 801/1a 2 k.ú. Prešov žiadatel'ovi. 

4. Súčasne odporúčame odpredať aj východnú časť pozemku parc. č. KNE 801/3 k.ú. 
užíva a ktorú má Prešov vlastníkovi pozemku parc. č. 3074 k.ú. Prešov, ktorú 

prihradenú k svojmu pozemku. , , , .: . .c 
' ~ t. ;-. 

tF,-:-
Ing. Marián Harčarik 

riaditel' Sekcié stavebného 
úradu a urbanistiky 

Mestský L1rad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov ll Tel +421(51)3100111 l Fax· H21t51 )77336651 E-mail· rnesto.radntca@presov.sk! WN,..,._oresov.sl< 



Okres 
Obec 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
~ v 

PRI LO HÄ C .. 1GJ:, 

Dátum vyhotovenia: 
Katastrálne územie: 

707 Prešov 
524 14 O PREŠOV 
849 502 Prešov Čas vyhotovenia 

10.04.2013 
11:36:14 

V Ý P l S Z L l S T U V L A S T N Í C T V A č. 6699 

ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálne i maoe 

Parcelné 
číslo 

3085 
3086 
3087 ll 
3088/2 

Legenda: 

Výmera 
v m2 

481 
473 
607 
8 94 

Druh 
pozemku 

Zastavané 
Zastavané 
Záhrady 
Zastavané 

Kód spôsobu vyuzlvanla pozemku 

Spôsob 
využ.p. 

plochy a nádvoria 25 
plochy a nádvoria 15 

4 
plochy a nádvoria 16 

Druh lJmiest. Právny 
chr.n pozemku vzťah 

l 
l 
l 
l 

4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, 
na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň 
a iné poľnohospodárske plodiny 

15 Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným 
číslom 

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným 
číslom 

25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej 
súčasti 

Kód umiestnenia pozemku 
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 

Súpisné Na parcele Druh Popis Druh Umiest. 
číslo číslo stavby stavby chr.n. stavby 

4 971 308 6 
8055 3088/2 

Legenda: 

Kód druhu stavby 
7 

20 -

20 Dom sestier 
7 Garáže 

Samostatne stojaca garáž 
Iná budova 

Kód umiestnenia stavby 
l - Stavba postavané na zemskom povrchu 

Č.Z\SŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPAAVNENÉ OSOBY 

Por. 
číslo 

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

l Rád sestier sv. Bazila Veľkého, 
IČO: 

Narcisová l, Prešov, 
00586439 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia 

PSČ 080 Ol, SR 

l/1 

l 
l 
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Anna Vasiľová 26.06.2013 08:16 

legenda 

IM' výlučné vlastnfctvo 

::~podielové spoluvlastníctvo 

D' výlučné vlastnictvo 

'!!~podielové spoluvlastníctvo 

Parcely E 

parcely c 
vnútornci kresba 

M dôležite Ulice a cesty 
j'iJ dôležité ulice a cesty 
t'\....V?vyznamné ulice a námestia 
{;.:7 u l ice a ce!;ty 

iné komunikácie a chodníky 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 21161 

P. č. 17 /Bod č. 13- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 3328/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2

, vytvoreného 
GP č. 137/2013 zo dňa 17.6.2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, overeným dňa 1.7.2013 Správou katastra Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3328/1, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 1192, k. ú. 
Nižná Šebastová, lokalita Ul. Limbová. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka žiada o odkúpenie uvedeného pozemku z dôvodu, že je vlastníčkou susedného 
pozemku parc. č. KNC 38611, na ktorom si plánuje postaviť rodinný dom a v budúcnosti si chce 
areál rodinného domu aj oplotiť, s dodržaním jestvujúcej línie oplotení na pril'ahlej strane 
Ul. Limbovej -rovnobežná s miestnou komunikáciou. 

Zámer priameho predaja tejto nehnuteľnosti už bol schválený uznesením MsZ č. 3 76/2013 dňa 
14.5.2013, avšak k vyhlásenému zámeru nebola podaná žiadna ponuka, čo MsZ následne vzalo na 
vedomie svojim uznesením č. 47112013 dňa 25.11.2013. Tento materiál predkladáme na základe 
opätovnej žiadosti žiadateľky. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 29.1.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 7.1.2013: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom uvedeného pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Prílohy: 
17/1 Žiadosť zo dňa 5.12.2013 
1712 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 29.1.2013 
17/3-2 ZP č. 73/2013 
17/4 GP č. 13712013 

F- MsÚ/SP-0111211 



PRÍLOHA ~. W/1 
Mgr. Zlatica Pr o k op o v á, Prostčjovska 482115, 080 Ol Pre š o v 

.. ·--· 
. ' i •' 

,.,, 

.1Tcľizpj:TJ 

Vybavuje: 

Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov 
Sekcia správy mestského majetku 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Prešov, 05.12.2013 

Vec: Žiadost' o odkúpenie časti parc.č. 332813 l k. ú. Nižná Šebastová l 
Limbova ul. - Prešov- čast' Nižná Šebastová 

V zmysle listu vlastníctva č. 2777 som vlastníčkou parcely č.38611 v k.ú. Nižná Še
bastová. Tohočasu zabezpečujem výstavbu rodinného domu na predmetnej parcele. 

Vzhľadom na to, že v budúcnosti plánujem areál rodinného domu oplotiť a takto 
nadviazať na vytvorené uličné línie Limbovej ulice v Prešove - časť Nižná Šebastová, 
dovoľujem si Mesto Prešov ako vlastníka, požiadať o odpredaj parc. č. 332813, k. ú. Nižná 
Šebastová o výmere 82 m2. Parcela bola vytvorená GP č.13712013 odčlenením pozemku 
z parcely č. 332811. 

K zabezpečeniu náležitosti odpredaja a kúpy špecifikovanej časti parcely č.332813 
som pripravená poskytnúť neodkladnú súčinnosť. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 
S pozdravom 

(í?_ 
Mg<.Z!oú~ Prokopory 

Prílohy: 
Ix LV č. 2777 
l x snímok z kat. mapy 

}. ;o,- '· .• 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 

~Váš list čfslo l zo dňa: Naše člslo: 

. VP,./M/18982/2012 BT/19399/2012 

MsÚ v Prešove 
SME-OMM 

Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

lng.arch.Ligus l 211 29.1.2013 

· Vec: Žiadost' o stanovisko k odpredaju pozemku parc.č. KNC 3328/1 na 
··Limbovej ulici v k. ú. Nižná Šebastová 

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k žiadosti o odkúpenie· pozemku 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania Msú v Prešove dáva 

' nasledujúce stanovisko: 

Pozemok parc.č. KNC 3328/1 k.ú. Nižná Šebastová na Limbovej ulici sa 
.podľa Územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2010, 
•,Schváleného Mestským zastupiteľstvom v Prešove uznesením č.25/2011 zo dňa 
·30:3:2011, nachádza na funkčnej ploche bývania v rodinných domoch. 
·Predmetný pozemok je súčasťou rozšíreného verejného priestranstva uličného 

.· · •. priestoru v severnej časti Limbovej ulice. Na odkúpenie požadovaná časť 
. pozemku hraničí s pozemkom určeným na výstavbu rodinného domu mimo 

· .koridor potrebný pre výstavbu verejného technického vybavenia na Limbovej 
·.ulici. 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v súlade 
.·· s uvedeným nemá námietky voči odľredaju časti pozemku č.KNC 3328/1 k.ú . 
. ·Nižná Šebastová s výmerou 71,50 m s hranicou v línii jestvujúcich oplotení na 

· ... západnej strane Limbovej ulice vlastníčke priľahlého pozemku KNC 386/1. 

lng.M rián Harčarík 
riadit ľ Sekcie 

Stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421{51 )3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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PRÍLOHA Č. W/2>-1 

Znalec: Dušan Kvaska, Ing. 
Soľanková 13,080 05 Prešov. m: 0905 300 298 

email: kvaskad@yahoo.com 

Zadávateľ: Mesto Prešov 
Hlavná 29CI7/73 
080 Ol Prešov 

Číslo objednávky: 201300554 

ZNALECKÝ POSUDOK 
č. 73/2013 

Vo veci : Stanovenie všeobecnej hodnoty : Po=emok na p.č. 3328/3, nachádzajúci 
sa na ulici Limbová, k.ú. Nižná Šebastová, Prešov. 

Počet strán: 6 vrátane znaleckej doložky, 3 prílohy 

Počet odovzdaných vyhotovení: 3 odovzdané vyhotovenia 

l 



( 

III. ZÁVER 

1. VŠEOBECNÁ HODNOT A 

Rekapitulácia : 
Pozemky: 
Všeobecná hodnota metódou polohovej diferenciácie: 4 102,46 Eur 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polo hovej diferenciácie 

2. REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY 

Stavby 

Pozemky 

Názov 

poz ul. Limbová, Nižná Šebastová, Prešov~ parc. č. 3328/3 (82 m2) 

Spolu VŠH 

Zaokrúhlená VŠH spolu 

Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: 4 100,00 Eur 
Slovom: Štyritisícsto Eur 

4. MIMORIADNE RIZIKÁ 
Nie sú známe. 

V Prešove, dňa 14.7.2013 

IV. PRÍLOHY 
l. Objednávka 
2. LV 
3. GP 

Všeobecná hodnota [Eur] 

4 102,46 

4102,46 

4100,00 

Ing. Kvaska Dušan 

znalec 

s 
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Výkaz výmer 

DoterajSI stav Zmeny Nový stav 

Cislo D ' . od Druh 
Vým"' Druh 1 parcele Cislo Vým"' pozemku 

Vlas!nlk 
Pk. vl. Parcely m2 ··""' m2 (iná opráv.osoba) 

pozemku • parcely 
LV Pk KN "' m2 . l či s lo čl s lo 

"' m2 Kód adresa, ( sld/o ) 

Stav právny je totažn • s registrom C KN 

"" """ l4J3 zcstw, PIIXhl 3Jl!Vl "" llJSta>', PICdll ,.,ro '""" 
22 

""" 82 zostav. olocto -·""" ffi 

""" 13 zastal, Ploctxl -'""" ffi 

.'~clu , 3413 "" 
""""' Kal ~ \'Mivmlo 18 - l'oleJok ro ktollJI Je CMlr 

22 - l'ozeiDk 111 tlrlrt11 Je rostCMfii lnt1nlersko stlMil - restm, llestro o liel!MÍ lmlllió:Jo, lesn! c:estc, roltiá 
l'elt!l, dlXtll.~ ~ rorkDV1Sio o ldl !ilfu;U 

-u 
2"':', 
5 :x: 
.3> 

(:>( 
_,. 

.::ť_ 
-F" 

Geometrický plán je podkladom na právne tikony, keď údaje dotcr.!jlieho stavu ~kazu "ÝmeT sil zboduč s údajmi platných 'iýpisov z katastra nehnute!'n0$U. 

Vyhotovi teľ !('<i ""'~ Prdov """ Prdov 

I~I~?LANI 
Prešovský 

"'' Nl!oi .Šebastová 
t":!slo 

13712013 
M.,.,ry 

PREŠOV 3-3112 úZemie ""'" list č. 
GEOPLAN Prešov, s.r.o. 
x..-~a~~Uo, .. č. 3, 08(1 Ol PREŠOV 

GEOMETRICKÝ PLÁN oa oddelenie pozemkov 

IČO:~ IČDFH: SD8lfl8JD!IJ KNoC parc. L 331813-4 

Vyhotovil AuiOrizačnc: overi! Úra>W. overil 
MCII(I; Ing. Andrej Taruovil 

""" IM~" Dňa: t- "'" o l 07 zu13j~; "iJ'i /iY IJ 17.6.2013 Ľubomlr Skirka 18.~013 o In~:. Ľudovlt Bakoň 

Nové hranice: boJi v prlrode označcné Näležitosťami a presnosťou~ predpisom Úraduc ovcreué podl'a §9látmla NR SR č2l5/J995 
drevenými kolíkmi Z.z. o geodézii a.~fu~·~ 

Zá?.Dam podrob~ho merunia {meračSký náčrt} 1:, ' 
, 

\ 
;;).x~ ... t.,-1. ""-

!: - ,-
' • )..{~11l1(.___..--
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š Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 22/61 

P. č. 18 /Bod č. 14- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNE 1143/25, orná pôda o výmere cca 340 m2

, ktorej v súbore "c· 
zodpovedajú pozemky parc. č. KNC 15456, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29m2

, bez 
založeného listu vlastníctva a parc. č. KNC 15457/2, záhrada o výmere cca 311 m2

, bez 
založeného listu vlastníctva, 
časti pozemku parc. č. KNE 1143/26, orná pôda o výmere cca 860 m2

, ktorej v súbore "C" 
zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 15458/2, záhrada o výmere cca 860 m2

, bez 
založeného listu vlastníctva, 
spolu o výmere cca 1200 m2 (presné výmery pozemkov budú známe po vyhotovení GP -
so zachovaním potrebnej územnej rezervy na komunikáciu), všetko v k. ú. Prešov, lokalita 
Cemjata. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj predmetných pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadate l' a 
a zároveň slúžia ako jediný prístup k jeho pozemkom a stavbe záhradnej chaty. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časti pozemkov špecifikovaných v bode A/ tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhl'adom k tomu, 
že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 2.11.2012: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 14.5.2013: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko VMČ č. 2 zo dňa 8.11.2012: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja časti pozemkov spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutých pozemkov 
za obdobie dvoch rokov spätne. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku s podmienkou 

zaplatenia náhrady za užívanie dotknutých pozemkov za 
obdobie dvoch rokov spätne. 

1/ Prílohy: 
18/1 Ziadosť zo dňa 3.10.2012 
18/2 Doplnenie žiadosti zo dňa 2.12.2013- vyjadrenie 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

18/3 LV č. 3441 
18/4 Stanovisko OHAMaÚP 
18/5 Stanovisko ODEažP 
18/6 Kópia mapy z GIS v súbore "E" 
18/7 Kópia mapy z GIS v súbore "C'' 

F- MsÚ/SP-01/12/1 

Vydanie: 

Strana 
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rr;;Jl MESTO PREŠOV 
CJ Mestský úrad v Prešove, mavná ul. č. 73, 080 Ol 

?RÍLOtiA é.1B/1 

Mf.STO PRf.ŠOV 
Mestský tlrad v l'rešove 110 Mestský úrad v Prešove 

Číslo spisu: l 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 Došlo: Znak a lehota 

O 8 -IO- 2012 uloženia: 
080 O l Prešov 

Celkom: !Vybavuje: 

Evidenčné číslo došlej po~ty: /tUd/'/;aJ$ _/ J .... 
adosť o predaj/kúpu! pozemku* 

/ 
~ 

Žiadateľ: 

Meno, priezvisko/obchodoý názov: JUDr. Vladimir Bánoci 
Dátum narodenia : 
Adresa trvalého pobytu: Dargovská 3, 080 Ol Prešov 
Číslo telefónneho kontaktu žiadate!' a: . · 
e-mailová adresa: 

Týmto žiadani o kúpu ooremku* 

Pozemok sa nachádza na ulici : Cemjata, nl. Cemjata, súp. č. 8215 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parcely: 1545812, 1545712 a 15456, resp. nové číslovanie 1143/25 a 1143126 

Účel žiadosti: Predmetný pozemok som zdedil po nebohom otcovi, ktorý ho užival od roku 1968 
a teraz ho uživam ja. Je oplotený a sú na ňom vysadené ovocné stromy. Je súčasťou pozemku 
s rekreačnou chatou na parcele 1549 a 15458/1. Tieto pozemky a chatu mám vo vlastníctve. K chate 
sa m6žem od cesty dostať len cez predmetné pozemky a z toho d6vodu nem6žem stavbu kolaudovat' 
a riadne uživať • 
............................................................................................................................................................................. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté 
v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy 
uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia 
podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas ud~lený. 

V Prešove dňa 03.10. 2012 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

F -MsÚ/SP- 5211/1 

podpis navrhovateľa 



JUDr. Vladimír Bánoci. Dargovská 3. 080 01 Prešov. kontakt: 0903 651320. banoci@srs.sk 

Komisia Mestského zastupiterstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 
Hlavná č. 73 
Prešov 

V Prešove, 02.12.2013 

MESTO l'af.ŠOV Mestský úrari v Prešove l 6 
Číslo spisu: Reghrtr. mallka: . 

- 3 -12- 2013 
Znak a lehota 

Dol lo: uloženia: 

Prfiohy: Vyllavu(e: 

Evidenčné élslo do!lel polly: 7tifrf6!! l It/S . Vec: Vy!adrenie k stiahnutiu materíalu (žiadosť o odkupeme pozemku) . 

Na 13. riadnom zasadnutí Vašej komisie, ste v bode 11. prejednával! moju žiadosť na odkúpenie 
časti pozemkov v lokalite Cemjata o výmere cca 1200 m2 (špecifikácia pozemkov bola v žiadosti, resp. 
je v zápisnici z predmetného zasadnutia). 

Výsledkom prejednania mojej žiadosti bolo, citujem" Navrhnúť žiadaterovi odkúpiť len časti 
pozemkov, ktoré by boli zarovnané s pozemkami v jeho liste vlastníctva". Odôvodnenie nebolo 
žiadne a napriek osobnej prítomnosti niektorých poslancov a členov majetkovej komisie pri 
vykonanej obhliadke reálneho stavu došlo aj ku absolútnemu nepochopeniu situácie l 

Predmetný pozemok som vr. 1993 zdedil po otcovi. Otec tento pozemok získal do užívania v 
roku 1967 a postupne ho zve raď oval (výstavba chaty, výsadba ovocných stromov a kríkov), čiastočne 
(ako aj susední užívatelia) aj rozšíril a oplotil. Medzi cestou a pozemkom vysadil lesné strÓmy, aby sa 
vytvorila prirodzená bariéra od cesty. 

Bohužiarv deväťdesiatich rokoch minulého storočia sme nevyužili inštitút vydržania, resp. prevod 
užívaterského práva na vlastníctvo. O odkúpenie predmetných pozemkov som požiadal hlavne z toho 
dôvodu aby som mohol skolaudovať chatu, čo som doteraz nemohol, keďže k chate nemám prístup 
od cesty (účelová komunikácia ul. Cemjata) priamo na svoj pozemok. Túto cestu sme si svojpomocne 
vybudovali spolu so susedmi. Bohužiar, Vami navrhované riešenie mi nič nerieši, keďže dom je 
situovaný tak, žé vchod do garáže, ako aj celkový vchqd do domu je od hlavnej cesty. Pri prijatí Vášho 
návrhu by som síce vlastnil pozemok od ul. Cemjata ale pozemok by bol taký úzky, že by som sa 
nedostal do chaty a ani do garáže l 

Ďalej by som chcel ešte uviesť, že do roku 2003 som mestu Prešov platil daň z nehnuternosti 
. (pozemkov) o výmere 1988 m2, čo je súčasne celý ú zívaný pozemok. 

Požiadavke o nechaní časti pozemku na komunikáciu na ul. Cemjata bez problému vyhoviem, no 
zo zadu na ul. Srnčej je to problém, keďže všetky pozemky susedov na tejto ulici sú už v súkromnom 
vlastníctve a komunikácia tejto požiadavke nevyhovuje. Bol by to verký odskok od doterajšej línií 
pozemkov a táto ulica by bola širšia len v časti môjho pozemku, čo by nemalo žiaden praktický 
význam. V prípade, že by ste na tom predsa trvali, aj tejto požiadavke vyhoviem. 

Vzhfadom na vyššie uvedené Vás žiadam o prehodnotenie Vášho stanoviska a odsúhlasenie 
priameho predaja pozemkov, o ktoré som žiadal. 

JUDr. Vladimír Bánoci 

Na vedomie: 
Odbor správy mestského majetku 
JarKová 26 
Prešov 



PRÍLOHA Č, 1&/~ 
GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 19.07.2013 
čas vyhotovenia: 09:35:53 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3441 
ČASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné č/s/o 
15458/ 1 

Výmera v m2 Druh pozemku 
325 Záhrady 

Sp6sob využ. p. Um/est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

15459 

Legenda: 

101 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využlvania pozemku: 

4 1 
17 1 

4- Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nlzka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čistom 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce 

Súpisné é/slo 

8215 
Legenda: 
Druh stavby: 

Stavby 
na parcele č/s/o Druh stavby Popis stavby 

15459 19 rekr.chata 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASt B: VLASTN/Cl A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

Druhch.n. Um/est stavby 

1 

Por. č/s/o Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné č/s/o (IČO) a Spoluvlastnlcky podle/ 
miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastn/ka 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastnik 

1 Bánoci Vladimir, SR 1 /1 
Dátum narodenia : 13.02.1955 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

ČASf C: tARCHY 
POr. č.: 

P 97812011- upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuter. EX 
283312008 na par. KNC č.15458/1, 15459 a rekr. chata čs. 8215 na par. KNC č.15459- s.e. 
JUDr. Ing. Ján Gasper, Rimavská Sobota 
10 D 161/96-z 2043198 

PRA VO DOZIVOTNEHO BYVANIA V REKR.CHATE CS 8215 NA PARC.15 459 PRE BANOCIOVU LUDMILU -10 D 
161/96; 

/né údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

lnfonnatlvny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 17.07.2013 



1; 0 J MESTO PREOOY 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Vái list čfslo l zo dňa: Na§e čfslo: 

M/16543/2012 8/2012/17061 

Vec: 

Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

Ing. arch. Novák 
'1!1 051/3100274 

Pre!ov: 

02.11.2012 

Odkúpenie pozemkov parc. č. KNC 15456,15457/2, 15458/2 (KNE 1143/25,1143/26) bez 
založeného LV s 'f9merou 1222 m•, k.ú. Prešov, Srnčia ul., časf Cemjata 
• stanovisko k žiadosti 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky (ďalej len SSúaU), oddelenie 
hlavného architekta mesta a územného plánovania (ďalej len OHAMaÚP), ako orgán územného 
plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorši ch predpisov, v súlade s čl. 9 
VZN mesta Prešov č.2/2011 a čl. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove zaujlma 
k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko: 

1/ Podla platného územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským 
zastupitelstvom v Prešove uzn. č. 26/2011 dna 30.03.2011, predmetné pozemky parc. č. KNC 
15456, 15457/2, 15458/2 (KNE 1143/25, 1143/26) v k.ú. Prešov, Srnčia ul., časť Cemjata sa 
nachádza na ploche funkčne určenej ako obvtné plochy rodinných domov. 

21 Podla VZN č.2/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta 
Prešov, pre pozemky parc.č. KNC 15456, 15457/2, 15458/2 (KNE 1143/25, 1143/26)v k.ú. Prešov, 
Srnčia ul., časť Cemjata, plati regulatlv 8.1. 

3/ OHAMaúP nemá námietky k odpredajú pozemku na parc. č. KNC 15456, 15457/2, 
15458/2 (KNE 1143/25, 1143/26) v k.ú. Prešov, Srnčia ul., časf Cemjata za účelom zabezpečenia 
prlstupu na pozemok parc. č. KNC 15458/1 a k nehnutelnosti na parc. č. KNC 15458/2. 

S pozdravom 

Na vedomie: OHAMaUP- pre spis 

Ing. Marian H a r č a r i k 
riadite Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

-----~ ............. _. . 
·• Meststcý' ,!l_~d v Preiove l Hlavná 731 080 01 Preiov 11 Tal.: +421{51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E...mall: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.presov.sk 

.... '-'> ••••. , • 



1:0 J MESTO PRE.OV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

PRÍLOHA Č. ~B/5 

... ·------.. ~ ... -~ 

oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Välllst č(slo l zo dňa: NdeCI'slo: 

B -746912013 

Vec 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 01 Prešov 

Vybawjo l linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Prolot4.05.2013 

Žiadosť o stanovisko k predaJu pozemkov parc.č. KN-E 1143/25 a 1143/26, k. ú. Prešov 
v miestnej časti Cemjata. Srnčia ulica -odpoveď 

Mesto Prešov, ako prfslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii podľa ustanovenia §2 ods. 2 zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o 
organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii a o zmene a 
doplneni niektorých zákonov (ďalej len .cestný správny orgán"), vykonávajúci miestnu štátnu 
správu vo veciach miestnych a účelových komunikácii podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v zneni neskoršfch predpisov zaujfma 
k odpredaju pozemkov parc. č. KN-E 1143/25 a 1143/26, k. ú. Prešov v miestnej časti 
Cemjata, Srnčia ulica o výmere 1222 m2 vo vlastnfctve mesta Prešov nasledovné 
stanovisko. 

Pre vybudovanie obojsmernej miestnej obslužnej komunikácie funkčnej triedy 01 
minimálnej kategórie MOK 6,0/30 so zabudovaným chodníkom v zmysle STN 73 61 10 je 
potrebné zachovanie územnej rezervy ·o šírke minimálne 7,0 m. Preto je potrebné k šfrke 
existujúceho pozemku, ktorý slúži ako dopravný prístup, pripočítať výmeru potrebnú na 
zachovanie tohto budúceho dopravného priestoru. 

S pozdravom 

Ing. Mari n Harčarík 
riadite Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

.,_ ·Masts;~t'!&d v Praiovul Hlavné 73 l 080 01 PreAov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51 )TI33665 l E.-rnail: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.pi'BSOV.sk 
'··~ -~---. 



• výlučná vlastnfctvo 
:tt:l podielové spoiuvlastnfctvo 

• výlučné vlastnlctvo 
.:H1 podielové spoluvlastnktvo 

N parcely E 

N dôležité ulice a cesty 
lAI dôležité ulice a cesty 
~významné ulice a n.amestla 
Mulice a cesty 
.''.' Iné komunikácie a chodnfky 



15455/2 
15449/1 

15450/1 
15455/1 

15448 15453/1 

1545 

15454 

15447/1 
15452 

15451/2 
15453/2 

15457/1 

15458/1 

• výlučné vlastnfctvo 
:nl podielové spoluvlastnlctvo 

• výlučné vlastnfctvo 
:i:i::J podieJové spo/uvlastnlctvo 

A/ parcely c 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
IJťl dôležité ulice a cesty 
tJ:!J významné ulice a n~mestla 
~ulice a cesty 
:·.·Iné komunikácii! a chodnfky 



~~~J Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 24/61 

P. č. 19 /Bod č. 4 -Výpis z uznesenia č. 23/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 14/2013 zo dňa 17. l O. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 5686/3, zast. plocha o výmere 158m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Protifašistických bojovníkov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie predmetného pozemku za účelom jeho dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, keďže je užívaný ako plocha obytnej zelene k rodinnému domu vo vlastníctve 
žiadateľa. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok bližšie špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v 
zmysle § 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu. 
že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 €. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2012: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 15. 3. 2013: 
VMČ č. 4 súhlasí s odpredajom za komerčnú cenu. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 17. 10.2013: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Prílohy: 
1911 Žiadosť 
19/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12.2012 
19/3 Kópia z kat. mapy 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 
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PRÍLOHA 6.19/1 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadost' o pPeáa'jikúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiádatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ... !J..bf.!.:: .. , .. /:;:t!;Q(. ..... ::.ff...!.!.Ý::. ............................................. .. 
Dátum narod_enia l IČO: ... :.............. . · p/i(j/i":""!j]J7C(;;'·U/""}f'iXjZ11/z;7<;17'J';)P/~s? ;/ 
Adresa trvaleho pobytu l sJdlo spoločnosti: .... m ... , ... ; ..... m .......... .?. ............................................... ;.: .......... .. 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .... t?.:J..f.!C. .. f.S:f:..l:f.J. .......... . 
e-mailová adresa: ................................................................................ .. 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 
v l ), ~ 

Pozemok sa nachádza na ulici : ...... .!;;..t?.!!.!..'!?...(?..IJ.C::!,~.Yf.. ....... §..~!..q':,:-!, .. r:!:..ť,.-[;./.:~!...~:~: 
Katastrálne územie: .............. É.(.':f.:.~.? .. f: ...................................................................................................... .. 
Číslo parcely: ........ .J.sll!.. .. t;. ...... :!.f?..~.~lfL ... .I!. ...... ':!J~./J.f:!..<Ji.. .. .f..f..ť.~r.:.':. ........................................ .. 
Účel žiadosti: ........ Q.?..P...d;.t!!.(f':::f.. ........ !i.f.!..F..l!."!2.~P.ľ..lft.f!..!:f. ..... ?:.!.!.:.~:9t.!..t.f:.:.:.C . 
........ .................... t:..?. .. ?:f..tl..tY!..;..f..f!.f.:.P..sf:.l...:...t.~.~-r;:(!.. ... ?.!!..s.€-P.I...~ ... t:.t.~~-0. .. '-:í.!:..f..!.C/D/f.EJ 

JC'- z-ŕ:-LEZ/I.Irt~ ffl.-óf:-0 {/c? f/{fJT~/c'~ 6.ezs;c "f ,/F 'Z-ké~1'-P!f/07/r'tu/c;:, 
A-- o r.tE- ŕ 5 v i/ ;..-G 0 /.te {{V .,:./ t..E'. . 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolal' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený . 

' ' "lf ' ?1· ,Í.O/Í.ľ./ V Presove dna .................... .. ............. ;±~ ........... . 
Príloha: 

podpis navrh rate!' a 

v kópiaLV 
v! grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

• ( nehodiace sa preškrtnite) 

F -MsÚ/SP- 52/1/1 



-; 

- - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

E;.l MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Väš list číslo l zo dňa: 

M/2012/18638 
é.z.12400412012 

VEC 

Naše čfslo: 

8/19130/2012 
ev.č. 12587112012 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
!!i 051/31 oo 273 

Prešov: 

18.12.2012 

Odpredaj pozemku parc. č. KN-E 1065/6 k.ú. Prešov s výmerou 158m2 na ul. Protifašistických 
bojovníkov v Prešove MUDr. Karolovi Gurskému, bytom Protifašistických bojovníkov 5 
v Prešove za účelom dodatočného majetkoprávneho usporiadania pozemku 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 
ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni neskoršich predpisov ako orgán územného plánovania dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov - zmeny a doplnky 201 O, schváleného 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 25/2011 dňa 30.3.2011, pozemok parc. č. KN-E 1065/6 
k.ú.Prešov na ul. Protifašistických bojovníkov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná 
plocha bytových domov. 

21 V súčasnosti pozemok parc. č. KN-E 1065/6 k.ú.Prešov je využívaný ako plocha obytnej 
zelene rodinného domu parc. č. KN-C 5702/1 k. ú. Prešov a je oplotený. 

3/ Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50n6 Zb. v zneni neskorš ich predpisov po 
posúdení žiadosti MUDr. Karola Gurského, bytom ul. Protifašistických bojovnikov 5 v Prešove 
o d p o r ú č a odpredal' pozemok parc. Č. KN-E 1065/6 k. ú. Prešov s výmerou 158 m' na ul. 
Protifašistických bojovníkov v Prešove za účelom dodatočného majetkoprávneho usporiada
nia pozemku. 

S pozdravom 

{'"1"-'1: 
N:17JB:ST~• l"''J;llE•-' .. ·· .,, 

MesTsRy-úrad 
SEKCIHTÚSN~HO Ú liA UF.: . ' . 

;O!Jl 1 Prešov 
l- _}l·t.· l ---

Ing. Ma án H a r č a r í k 
riadil r Sekcie 

stavebného qradu a urbanistiky 

MestsKY úrad v PraCova 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 1 Tel. ~421{51)3100111 1 Fex: +421 (51)7733665 l E-mall: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 
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~~o ol Návrh 
Vydanie: 
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P. č. 20 /Bod č. 14 ~Výpis z uznesenia č. 25/2013 ~ stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa IO. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 6616/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l O m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jána Pavla ll. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Východoslovenská distribučná, a. s., v zastúpení Tatran Prešov, s. r. o., (nájomca Mestskej haly 
a priľahlých pozemkov) požiadala o odkúpenie predmetného pozemku za účelom výstavby 
trafostanice v danom území. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu v zmysle 
~ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 9.8.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. 2 zo dňa 5.9.2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

G/ Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

H/ Prílohy: 
20/1 Žiadosť zo dňa 3.7.2013 
20/2 Plnomocenstvo zo dňa 28.5.2013 
20/3 Vytyčovací náčrt 
20/4 Osadenie transformačnej stanice~ pohľady 
20/5 Pôdorys trafostanice 
20/6 Kópia mapy z GIS 
2017 L V č. 6492 
20/8 Stanovisko OHAMaÚP 

F- MsÚ/SP-01/1211 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, mavná ul. č. 73, 080 Ol 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

MESTO PREŠOV 

Čfsfo ep!iu: 
Mestský úrad v Prešove 

I Reglstr. značka: 
J 6 

Žiadosť o .pFedllj!kúpul p 
'VOS/o: 

-3 ·07- 2013 
· Z11ok a lehota 

ui"ienla: 

l 
Prflohy: . J Vifbavuie: l 
LEih:!eočná čfs!o rit'l.'!;l/0-i H ·'IU\ ,\+>O/bt l 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

. 
Meno, priezvisko/obchodný názov: Východoslovenská distribu čná, a. s. l 
Dátum narodenia l IČO: .~.Z..f..Ef:!!: .. ~ ...................................... , ......................................................................... .. 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Mlynská 31, 042 O l Košice 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 051 7721 374 

e-mailová adresa: m.lukac@farmakol.sk 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastnfci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici: J.Pav!a ll č. 2, 080 Ol Prešov 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parceiy: časť parcely č. 6616/4 

Účel žiadosti: postavenie trafostanice 

' •••••••oooooooooonounoonouooooooooouuooooooooooouooooouooooo••••••••••••••••••noooooooooooouoooooooooooooooooooounooooouoo••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenía žiadosti, po do bu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v pripade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 3.7.2013 

Pnloha: 
kópia LV 

-• grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu plnej moci 

• ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/111 

dňa 28.5.2013 

TATRAN PREŠOV, spol. s r.o 
Hollého 3, 080 01 PREŠOV 

. IČO: 36 475 eo7 
Reg~str. v Obch. reg. OS Prešov 
Oddiel: Sro, Vložka člslo 13097/P 

-



,. 

názov 
sl dl o 
IČO 

PRÍLOI-Ifl 6'. 2.0/2. 

PLNOMOCENSTVO 

Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská č. 31, 
IČO: 36 599 361 

splnomocňuje 

TATRAN Prešov, spol. s r.o. 
Hollého 3, 080 Ol Prešov 
36475807 

štatutárny orgán Miloslav Chmeliar- konateT 

- na zastupovanie splnomocniteTa za účelom získania právoplatného rozhodnutia o 
umiestnení stavby a právoplatného stavebného povolenia v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom zneni v 
súvislosti so stavbou 

"Mestská hala Prešov- VN prípojka, TS, NN rozvodyu 

a to na všetky právne úkony spojené s Územným a stavebným konaním. 

-na zastupovanie splnomocniteTa a právne úkony v súvislosti s vysporiadariim právnych 
vzťahov k vlastníkom pozemkov dotknutým vyššie uvedenou stavbou, v rozsahu: 

l. príprava zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena, zmluvy 
o budúcej . kúpnej zmluve a nájomnej zmluvy, podTa vzorových zmlúv 
poskytnutých splnomocniteTom, alebo zmlúv odsúhlasených splnomocniteTom a 
zabezpečenie podpísania týchto zmlúv druhou zmluvnou stranou · .. · 

2. príprava zmluvy o zriadeni vecného bremena a kúpnej zmluvy, podľa vzorových 
zmlúv poskytnutých splnomocniteTom, alebo zmlúv odsúhlasených 
splnomocniteľom a zabezp~čenie podpísania .,ýchto zmlúv druhou zmluvnou 
stranou . ' · 

Náhrada za vecné bremeno, kúpna cena, alebo nájomné v zmluvách pripravovaných 
podľa tohto plnomocenstva, musi· byť pred uzavretfm zmluvy · preukázateľne 
odsúhlasená splnomocniteTom, inak nie je splnomocniteT viazaný návrhom zmluvy 
splnomocnenca. 

V Košiciach, dňa .... /./.·fo!:..~~:.~ ..... 

Ing. Jaroslav Hru šč. 
predseda predstavenstva Vjcbodoslovenskó distribufn6, a.s. 

lo§tt 

-1· 

Ing. el Fitere 
člen pre tavenstva 
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@ 9817/1 

r 
6616/36 

Vyhotoviteľ 

d 
6616/38 

loiGEe?LAclJ Prešov, s;r.o. 
Konštantlnova e. 3, OBO 01 PRESOV 

' .. 
"; 
' 

' .. .; 
' 

Kroj 

Kat. 
rlzemle 

d 
6616167 

6616/IJ 

6616114 

Presovsk9 

PreSov 

Okres 

. Cls/o 
zdkozky 

d 
6616/58 

Pre sov 

201/2012 

it 
6616/11 

Obec 

it 
6616199 

it 
. 6616/J 

it 

6616/IZ 

661615 

Pr es ov 
Mo/XN'} $ 
list 1). PRE OV 5-4/44 

IČO· 36485985, IČ DPH: SK2020015393 .., , 
NÁČRT par. č. 6616/4. 6616/36 • 

Aegi5trAcle na Okre$nom sódo v Prrdove. VYTYCOVACI oddiel: sro. vl~fka: 141 65/P 6616/38. 6616/67 

Vy tol CN ll AllforlzorJne CNer/1 -~\};~~~ ---· - ....... _____ ---- . -- -- - -- . 

Otlo : 20n l Moro' 
D~o: l Moro , 

~-~®~~ 24. 1 o. Vatycha 24. 1 o. 2012 Ing. BokOI'i 
NM IYanlce boli v pr/rode. ozf'!OOJntJ NdlllliiOJiflfJi oo prwrmfW z«<IJQ'Idd tntfp/lf1ffl l ~o;l' 

dreven$1mi koltkmi 

~ 
• "' N • 
'r. .... "' 

Vytyčr:Nocl ndrJrt a. 1 \:\.) ~~~~~ 
""'• 'fo) '!-": 

Sl)radnlce bodrw oznocer;ctl eJ.sforrl o oslafn6 meroos~ "''i geodet" 
Udaje .JfJ u11Jten6 v ttotumeddcll dpls 
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JRANSFORMACNÁ STANICA UK 3015 
ČflN~ POHLAD 

340 
3000 

1RANSfôRMA00A SitiNiéA ·UK 30í5 
BOONf PDI:IlAD 

Stírodnlcovf systém: JJSK 

Y9§K9•9 sysUm: llPV 

1500 

• stall:>a MtSlS~A ~ i'!!E$o\l, NMIESliE ~.PI\VlA l~ 
Vi'STAWA VtL 1S b NN ROZVODOV 

SO ·101 ~. PRIP~A 22. kV, 
Pš 01 'li!AI'ClSTANíCA 2'l/0. 4W 
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lnVéSIOT: VýdfiJäóalbvenSká d!Strlb~čnt' ,,B.~ .. ·.IfOW Zod~ny l lng,A_r}AMČ:ÁK Vladimir s~voa MES'ťSW\ liALAPREŠGIV, NÁMESTI~ JPA\'LA•II. ra ~fan ·pr~ov. spol: ;,ú,o.,_ jlfna.Hollého a,.oao:tli P~ p"'fóltlri 
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lhg. Adamčäk. VjS_d_linlrl prdfel<f 

ltO., Adam"' VfaiJWn( Al~~~tt:.': 
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i lh<l. Adaml.ák Viädllhl( l; 

narum 
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11.2012 
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• výtul:né vtastnfctvo 
tW podlelov4i :spoluvlastnfctvo 

N parcely C 
N vn(Jtorná kresba 

N d81ežlté ulice a cesty 
N d81el:lté ulice a cesty 
~význári'lné ulice a námestia 
N ulice a cesty 
:•: Iní! kornunlk~cle á chcdnlky 



Výpis z katástra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Pre.!ov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASlRÁLNE ÚZEMIE.: Pre.!ov 

.Strana: l 

Dé.t;;m:··o6,o8.20l3 ............. _,_ 

PR\LOHA ( 20p--

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

6616/004/0 

VÝMERA 

v [nf l 
2584 

Výmera spolu: 2584 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nädvorie 

CHARAKTE
RISTIKA 

99 

* * * Ostatné \lllro.cly registra "C" nevytiadaué • * • 
Legenda: 

CHARAKTERlSTIKA • spOsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRíSLUS. K ZÚO- prlslušoosf k zastavanému územiu obce 
1-lntravilän 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 
v [nf] 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely. registra "E" nevyžiadané * • * 

Stavby 

SÚPISNÉ NAPARCELE DRUH POPIS 
ČÍSLO <":!SLO STAVBY STAVBY 

* * * sta\by nevyžiadané • * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (näzov) 
a miesto trvalého pobytu (sfdlo) vlastn!ka 

l Mesto Prešov, IDavoá 73, 0800 l Prešov 
IČOIRČ: 327646 

čAsf C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez ziipisu 

• • • Tituly nadobudnutia nevyžiadané • • • 

* * * Ťarchy nevyžiadané • • * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAvNE ÚKONI' 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Zz. 

(celkom parciel ....... }~11 .... ) 
PRíSLUS. <":!sLO L.M. 

KZÚO EL 

l 7334 5443 

(celkomparciel .......... ?.~L.) 

PRíSLUS. ČÍSLO LM. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb ......... J~.L.) 

INÝ LV L.M. 
,ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastnlkov .............. L.) 

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky · 
. Oddelenie hlavného architekta me$18. a územného plánovania 

Vái list ~lslo l ze dlla: 

M/11297/2013 
Ing. Adam 

Vec· 

Naia čl'slo: 
· BT/20 13/11988 
č.z. 112979/20!3 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje l Rnka Proiov: 
Ing. Palková 9.8.2013 
tt 051/3100 275 

Prešov, uL Jána Pavla ll. č. 2 - stanovisko k odpredaju pozemku 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky ku odpredaju 
pozemku parc. č. KNC 6616/4 s výmerou cca 10 m2 v k.ú. Prešov, na ktorom bude 
umiestnená trafostanica Východoslovenskej distribučnej, a.s.Košice, v prospech žiadateľa. · 

MESTO PREŠOV . 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
O . rešov @ 

Ing. 
ria iteľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

... ____ 'Mfs1~k9·'~R.:!!">iove l Hlavné 73 l OBD 01 Proiov 1 l Tol.: +421 (51)31001111 Fax: <421 (51)7733865 l E-mail: mes<o.radnlca@presov.sk 1 www.(>18SOV.sk 
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P. č. 21 /Bod č. 25- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa IO. 12. 2013/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 9808/72, vodná plocha o výmere 46 m2

, vytvoreného GP č. 288/2013 
vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dňa 21.11.2013, 
odčlenením od pozemku parc. č. KNE l 077/2, vodná plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
UJ. Levočská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj uvedeného pozemku z dôvodu, že žiadateľ je vlastníkom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v polyfunkčnej budove Hotela Šariš a plánuje zrekonštruovať reštauračný trakt a 
v rámci tejto rekonštrukcie uvažuje aj s výmenou obvodového plášťa. Zároveň má záujem na 
estetickej a funkčnej stránke úprav priľahlého okolia a na vlastné náklady zrekonštruuje aj časf 
chodníka vedúceho medzi Hotelom Šariš a objektom Vzorodevu na Levočskej ulici č. 2 tak, aby 
s plánovanou úpravou plôch súvisiacou s uvedenou rekonštrukciou tvorili jeden kompaktný celok 
a tým prispeli k zatraktívneniu priestoru križovatky Sabinovská- Levočská. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3.12.2013: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2.12.2013: 
Odporúča odpredaj predmetného pozemku. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

G/Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

H/ Prílohy: 
2111-2 Žiadosť zo dňa 29.11.2013 
2112 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 3.12.2013 
2113-2 GP č. 288/2013 
2114 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Evidenčné Uslo došlej pošty: ,j}J?;/51 /;/'é/(S 
~~--------~~~ l 

Prešov,28.11.2013 

Žiadateľ: :Ján Bandura ,, 

kontakt: 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

?RÍLCl-IA Č. 21/H 

Mestský úrad Prešov 
sekcia majetková a ekonomická 

oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

Žiadateľ je vlastníkom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v polyfunkčnej 
budove" Hotela Šariš" na adrese Sabinovská 1, Prešov, nehnuteľnosťje vedená OU 
Prešov-katastrálny odbor na Liste vlastníctva č.1 0122pre katastrálne územie Prešov 
ako stavba súpisné číslo 5048(ďalej len "Stavba súp.č.5048") 

"Stavba súpisné číslo 5048" stojí na pozemku parcela reg.KN-"C" číslo:2755/2 
o rozlohe 1074m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedená je 
OU Prešov-katastrálny odbor na Liste vlasiníctva č.10127 pre katastrálne územie 
Prešov( ďalej len "parcela číslo 2755/2"). 

Pozemok "parcela číslo2755/2"susedí s pozemkom vo vlastníctve Mesta 
Prešov.parcela registra "C" číslo: 9808/7 o rozlohe 2715m2

, druh pozemku: vodné 
plochy, list vlastníctva nezaložený (ďalej len "parcela číslo 9808/7"). 

Za účelom podania žiadosti bol spracovaný Geometrický plán číslo 288/2013 
zo dňa 21.11.2013, vyhotovený vyhotoviteľom Geoplan Prešov s.r.o., sídlom 
Konštantínova č. 3, IČO: 36486985, autorizačne overený dňa 22.11.2013 Ing. 
Ľudovítom Bakoňom autorizovaným kartografom č. licencie 014, úradne overený 
Okresným úradom Prešov katastrálny odbor dňa .............. pod číslom G1-1754/2013 
(ďalej len "Geometricky plán číslo 288/13) 
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PRfLDHA ď'.z 1) 1-2. 

Žiadateľ týmto podaním žiada o odkúpenie časti "parcely číslo 9808/7" 
vyčlenenej "Geometrickým plánom číslo 288/13 a svoju žiadosť odôvodňuje 
následovne: 

Podl'a STN 73 40 55 je zastavanou plochou stavby plocha ohraničená 
ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých 
nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť,ktorá nebola zohľadnená pri kolaudácii 
stavby a následne nebola zapísaná do katastra nehnuteľností ako plocha zastavaná 
"Stavbou súp.č.5048",žiadame o možnosť odkúpenia časti pozemku"parcely číslo 
9808/7" tak ako je to vyznačené "Geometrickým plánom č.288/13 na základe 
prípadu osobitného zreteľa, vzhľado:n na to,že bývalú spoločensko-konzumnú časť 
"Stavby súp.č.5048" (reštauračný trakt HotelaŠariš) chceme rekonštruovať a v rámci 
tejto rekonštrukcie uvažujeme aj s výmenou obvodového plášťa. 

Štúdia rekonštrukcie" Stavby súp.č.5048" bola pred podaním tejto žiadosti 
predjednaná s Oddelením hlavného architekta a územného plánovania MU Prešov, 
s výsledkom súhlasného postoja oddelenia k opodstatnenosti dôvodov žiadosti 
a zároveň po oboznámení obsahu" Štúdie rekonštrukcie" bolo zaujatý súhlasný 
postoj k návrhu dohody,že investor, ktorý má tiež záujem na estetickej a funkčnej 
stránke úprav priľahlého okolia,na vlastné náklady zrekonštruuje aj časť chodníka 
vedúceho medzi Hotelom Šariš a Stavbou súpisné číslo 6120 na Levočskej ulici 2 
Prešov( objekt Vzorodevu),ktorý je vo vlastníctve Mesta Prešov tak, aby s plánovanou 
úpravou plôch súvisiacou s rekonštrukciou objektu tvorili jeden kompaktný celok 
a tým prispeli k zatraktívneniu priestoru križovatky Sabinovská-Levočská. 

S pozdravom 

Prílohy: 
1/ situácia stavby-riešenie spevnených plôch 
21 geometrický plán 
31 list vlastníctva 
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MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš Ust člslo l zo dňa: 
28.11.2013 

Naše čfslo: 
B/1 7964/20 13 

Vážený pán 
Ján Bandura 
Bardejovská 82 

080 06 ĽUBOTICE 

Vybavuje l linka 
1ng.arch.Ligus, 211 

Prešov: 
3.12.2013 

VEC: Žiadost' o odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 9808/7 -stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Sekcie stavebného poriadku a územného plánovania ako orgán územného plánovania 
v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s §4 
ods.3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta 
Prešov č. 5/2013 a čl. 4, ods. 7 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, 
dáva k predloženej žiadostí toto stanovisko: 

1/ Pozemok parc. č. KNC 9808/72 k. ú. Prešov, ktorý má byť odčlenený z pozemku 
parc. č. KNC 9808/7 k. ú. Prešov v súlade s geometrickým plánom č.288/2013, 
vypracovaným Geoplanom Prešov, s.r.o., je pozemkom bývalého mlynského náhonu, 
ktorého dotknutá časť bola upravená na spevnenú pešiu plochu. Nachádza sa na 
západnej strane objektu hotela šariš, na ploche podl'a Územného plánu mesta Prešov 
určenej ako plocha neareálovej občianskej vybavenosti, pre ktorú platí regulatív RL C.3 
záväznej časti územného plánu mesta Prešov, vyhlásenej Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Prešov č. 5/2013. 

21 Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania Sekcie stavebného 
poriadku a územného plánovania súhlasí s odpredajom uvedenej časti pozemku parc. č. 
KNC 9808/7 k. ú. Prešov z dôvodu, že v súlade s STN 73 4055 sa jedná o zastavanú 
plochu objektu hotela Šariš, lebo leží pod priemetom vystupujúcej časti stravovacieho 
pavilónu danej stavby. Na dotknutej ploche nie sú umiestnené verejné inžinierske siete. 

S pozdravom 

Co: MsÚ Prešov, SMaE, OMM 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)n33665! E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údllimi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti 

Vyhotoviteľ 

FDIGEe?LANI 
Kraj 

Kat. 
územie 

Prešovský 

Pre§ov 

Okres 

Čislo 
plánu 

Prešov 

288/2013 

, , 

Obec 

Mapový 
list č. 

Prel ov 

PREŠOV 5-4/ll 
GEOPLAN Prešov, s.r.o. 
K-..tínova č. 3, 080 81 PREŠOV 

läJ.~.IČDPH: SK29l00IS393 GEOMETRICKY PLAN na určenie vlastn[ckych vzťahov 

k pozemku KN·C parc. č. 9808n2 

Vyhotovil 

21.11.2013 
-\Meno: 

\ Ľubomir Skirka 
Dňa: 

Nové hranice boli v prírode omačené 

oceľovými klincami 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 

512195 

Súradnice bodov označených člslami a ostatné meračské 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

Autorizačne overil 

Dňa: 
22.11.2013 !

Meno: 
Ing. Ľudovit Bakoň 

Náležitosťami a·pt:-cSnOSťóu-:~dpovcdá predpisom 

" ,, ; 

,, 
. -- ~ -=:-
cl ,l ~J 
Pečiatka :S poc'Ípis ·•. · ..... \ ::. 

.\ ' 

Úradne overil 
Meno: 

Dňa: 

Ing. Andrej Tarasovič 

Úradne OVere!Jcé.podľa §9 .. zákona NR SR Č215/1995 
Z .. z. o g"!''~ 11 Ícarlógmffi . . ) 

//s . . . ' '·~/?Liu/ 

( ď i ~:, -~) \ 

(Péči~'a podpis 1' 
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Výkaz výmer 
Doterajši stav Zmeny Nový stav 

. 
Ólslo o 

Výmera Druh l k od Ólslo Výmern Druh Vlastn fk 
Pkn. Listu Parcely • parcele m2 parcely m2 pozemku ( iné opráv. osoba ) 

pozemku 
člslo člslo 

parcely 
adresa, (sldlo) vložky vlastn. PK KN- E KN-C ha m2 l ha m2 Kód 

Stav prévny 

""' JDTl/2 2m V001á PlodXI l 9!lO!lm 116 uonn 2665 vo.11ó PlOCho) 

l 1onn. 116 9!lO!lm 116 vcxt1Ó PlOCha Jt!sto Prešov 
ll 

---·-······ ---··-· ----·-··-- ···-·· ---- ---·-· ···-----

""l" ' 2m 116 116 2m 

Stav podra registra C KN 

9!W7 27l5 vcxt1Ó PlOCOO !B>I/7 2669 vcxt1Ó PlOCha ooteroJ!ll 
ll 

""'m 116 vodló plocha ot;o v próvnan stave 
ll 

-------·· ---····-·· ----· ··········--- ------···-·· 

""l" ' 27l5 27l5 

Poznáako: ltln:Mde sa VÝI!ern parc, č. 1077/2 ev100Ymó v registri - E z 2715 rw2 oo skUtočný stav POdl'a regtstro - C t. J, m 2m 112, 

Legend:]: 
1<&:1 ~ wužlvmlo ll - Vrmý tok <Prirodzený - rteka, POtok, UIIE'!IÝ - krnól. rdoo o trél 
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2779 
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Gis plan mesta .. 

) 

2755/1 
' 

'2755/12 

--

·J 

(c) Glsta s.r.o., Ulice: (c) GJsta s.r.o .• Kataster: (c) UGKK .SR, jun 2013 (nesluzi na pravne ukony) 

~~----_i.~ 

i\1 parcely c 
- vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
if\? dôl ežl té u ll ce a cesty 
ú\:?vyznamné ulice a nilmesti.a 
Mulice a cesty 

·Iné komunikcíc:ie a chodníky 

Mierka uooo 
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5 
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);> 

r-, 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 27/61 

P. č. 22 /Bod č. 15- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. I 6/20 I 3 zo dňa I O. I 2. 20 I 3/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľností: 
- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/ A v Prešove, s. č. I I 068, umiestnenej na pozemku 

parc. č. KNC 2861/19, zast. plocha a nádvorie, 
- pozemku parc. č. KNC 2861119, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287m2

, 

všetko na L V č. 2065, k. ú. Solivar. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Nájomca požiadal o odkúpenie predmetnej stavby - Espresso Šváby. Uvedený objekt prevádzkuje 
od roku I 992. Do opráv tohto objektu neboli investované žiadne finančné prostriedky a prevádzka 
sa nachádza v havarijnom stave. Je nutné pristúpiť k zatepleniu jeho stropu a obvodových múrov. 
Vzhľadom na to, že PREŠOV REAL, s. r. o. ako správca tejto nehnuteľnosti nemá na realizáciu 
uvedenej investície finančné prostriedky, požiadal nájomca o odkúpenie tejto nehnuteľnosti. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. S zo dňa 3. 12. 2012: 
VMČ č. 5 nesúhlasí so zámerom predaja. 

D/ Stanovisko správcu PREŠOV REAL, s.r.o., zo dňa 9. 11. 2012 a 6. S. 2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer predaja nehnuteľností uvedených v bode Al tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 €. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10.12.2013: 
Komisia odporúča zámer predaja nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej 
podmienky sú stanovené v prílohe tohto materiálu. 

GI Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

H/ Prílohy: 
22/1 Žiadosť zo dňa 5.10.2012 
22/2-2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 9.11.2012 a 6.5.2013 
22/3-7 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5433 
22/4 Kópia z kat. mapy 
22/5 Grafická lokalizácia objektu 
22/6 Informácia o vyrovnaní pohľadávky 
22/7-2 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodn)' názov Ing. Marko Jakub - Rink 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

.................................................................................................................... 
Dátum narodenia l IČO: 30 651 999 

······································································································································ 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Lesnícka č.20, Prešov- Solivar 

....................................................................................................... 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 0918 611 965 

e-mailová adresa: .marko J @centrum .sk,""","""""." .................... " ..................................... . 

TÝmto žiadam o predaj /kúpu nebnutel'nosti 
Nehnutel'nosť sa nachádza na ulici: Švábska 26/A, súp.č.l 1068 

Katastrálne územie: Solivar, v lokalite Prešov- Šváby 

........................................................................................................................................... 
Číslo parcely: KNC 2861119 

Ú čel žiadosti: 

Objekt prevádzku jem od roku 1992. Do objektu neboli dané žiadne finančné prostriedky na jeho 

obnovu a rozvoj z dôvodu nejasných vlastníckych práv. Prevádzka sa nachádza v havarijnom stave. 

Nevyhovuje žiadnej energetickej triede, preto nieje možné ekonomicky prevádzkovať tento objekt. Je nutné 

pristupiť k celkovej rekonštrukcií. Vzhľadom na to, že REAL, s.r.o. ako správca tejto nehnuteľnosti nemá 

finančné prostriedky na obnovu, žiadam o odkupenie tejto nehnuteľnosti. V stave akom sa nachádza nie je 

možné plniť jednotlivé záväzky. Ponukám sumu vo v)·ške 50 000.-Eur. 

l 

V Prešove dňa ... 7. .. :~' .. ,."v /1..
1 

/)/; ..._ .......... !/-" .................. . 

d ./; l l' po pi~' na vr wvate a 



9~ 
PREŠOV REAL •... o. 
SPRÄVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

·-·-! 
l 

' 
l------------·------------------ ________ _; ___ ; 

i_;:~~:-....•... ·.· '· ď .--Ji~·z~ccl: 
Vit~ 11'-1 --....~l~Cl l!l.ilkd 

Buzgoovalil/i:' 1 :19-:-~.-'2012 

11 ! l _'ll! 

446/2fll.~ 

Vec: Poskytnutie stanmiska k odpredaju 

J J' -. 

PRÍLOHA Č 22/2·1 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OF~ vedený nn OS v Prešove, oddiel: Sro. vlcžk~' t_ 2847/? 

Mcstsk\ úrad 
Sekcia majetková a ekonomickú 
( lddelenie mestského majetku 

Ilia' ncr n 
OKI l u l ľresm 

\': h~11 uil' 

K 'lŠjll"i ~ I!H l\·:'1 ()9.11.2(11=' 

\' PreŠO\'l' 
=~!íl lll 

Ing. ľ\·1arkc~ Jakub uŽÍ\'<:1 uebyh_l\"}·. priestor o v~·men· 207,50 111
2 

\' J(.Lt. Solinn 
nachádzajúci sa ,. nbiek!é so súpisn\m é. ll ll68. stojaceho na pmcele č. KNC 

(:c·elom na_imu j~..· pn:\·ádzk~l\'ctnie pohu::-tinsk)·ch služid'. 
Rol-m ,\•no\ L nújmu je 96-t2,52 f. 
!\ťt_jummí zmlu\'<J .5433 _ll' uzat\'(1rL'l1~l na dobu určitú, a to na .5 rokoY do 30.6.2015 

s \·yp(l\ :,·dnou k·h~-ltnu ~ 11lL'SJaL'L~. 
ľ'-,i:'!_jomc1 ?J~t~.:LI \ L1qník<.1 ,) oliprl·d;,q U\ t'Lknc_i 11t.'hlllltl'ľnusti s udúYndnením ha\·arijnL;hn 

sta\"llllChyt~.l\ l·llľl prÍl'S\llľll 
Nťl_jO!llG! rw,l\'\,lclnc uhr:~c1J.:d ll:l_·l~1ll1 '~\i d(l ~..~,lh\. kl·d: l.dl:~t! 11l~lť problénJy SÚ\'isi~t(>.: 
c:.eLLlll1llll!L'kduJll'('\jd7kllli l'h_i~..·kttl. ~ttak ~..llh 11~1 n<·l_J,l!l11lum L :~J.Jn_:=:OJ~ ~-iní ~5l..:J..](Jf. 

~c~ 1.:-tkLd~:.· 7tt~dt\Stl n ~~dj~rt:d:Ji !lL'hJlllll'ľnu-.tl hd:1 tl'L·hnJ..:k:,''Jll l1sc·kum l<l prilllmnustl 

n~·litmKu Jn~ J;d ... uh~-, \:·Lumln;'l J...,lntruLl :--.t~mto ktlllŠt,Jtn\;mim: 
SU\ h:1 Sl \: ill~..iu_ic· /;tk]~k·nJL' :-;l!,-ljl!H . .'_! L~..lil;trukc:li...'. kttll"t·, .-.;:_1 (kl\: l-,.,111~tt" Z:11t'pkním pt)dhLidll. 

Kalkuiu:~..·m~..· :--. !1~\kLllÍtlllJ na t'J'I"~l\·u \(1 -,~;kl' cc:1 l_)_::(J() {- :; DPH. Opra\~i [l; mohla hyť 
realiz~..)\·anj 't~._·rmillt' kbru<.Lr .=:tJ])_ 

Spr~t\c;t Ill.'t'\'i,lui'-' i_i~:dnt.' Lľalštc puL'i:tlla\k: f\l stL-!11_\ 11:'t_jumc:u. 
ľZo;hlldlli.Jtic (' prL·da_il ptlllt'C!J~i\ J SJlr<Í\ c:t 11~1 \ Lt"lníl,;;t 

léO 31722814 
OIC 2020521393 
IC DPH SK2020521393 

?---?------
\';Í~r Peter Htlhko 
]-_( lll:llC:'ľ 

Bankové spojenie 
Un1Cred1tBank Slovakia a_s_, tU 1019764005/1111 
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PREŠOV REAL .. ,.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

i. 

PRÍL(}jA ~ • 2.2./2-2. 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
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Váš lis: 

Buz.góová/M/15975/20~ 2 
6.11.2011 

Íi 

Naša značka 

138/2012 

Vec: Poskytnutie stanoviska k odpredaju 

Mest sk)• úrad 

Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje· 

Kašprišinová 
V Prešove dňa 

06.05.2013 

K stanovisku posk)1nutému dúa 9. l l .2012 Vám t.č. môžeme doplnil' nasledovné: 
Do dnešného dúa neboli zrealizované na neb)1ovom priestore , k1oré užíva Ing. Marko 
.Jakub - Espresso Šváby - o v)·mere 207,50 m' v k. ú. Soliv·ar v Prešove nachádzajúci sa 
v objekte so súpisn)•m č. l l 068. stojaceho na parcele é. KNC 286lll 9 žiadne opraYy. 
Nájomná zmluva 5433 je uzatvorená na dobu určitú, a to na 5 rokov do 30.6.2015 
s vý·povednoulehotou 3 mesiace. 

Nájomca žiadal vlastníka o odpredaj uvedenej nelmuteľnosti s odôvodnením havarijného 
stavu nebvtového priestoru. 

Nájomca pravidelne uhrádzal nájom až do doby, kedy začal mať problémy súvisiace 
s ekonomickou prevádzkou objektu_ a tak dlh na nájomnom li 30.4.2013 je 6091,86 €. 
Na časť tejto s um) 43 l 7, 70 € má pod písan~' splátkoví kalendár. kde spláca mesačne 360 f. 

Vzhľadom na pot;-ebu značnej investície do objekw správca nemá v·\·hradv- voči preda1u 
objektu nájomcovi a\'Šak po úhrade vzniknut}'ch pohl'adávok 

Rozhodnutie o predaji však správca ponecháva na vlastníka. 

S pozdr3\'0JTi 

\1gr Peter Bo bk o/_--
k C1nat.eľ 

lnt: Juraj Hudáé 
konateľ c /~~.:>.::::.--::-:::.-.--.::'~~---

Bankové sooienie 



Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č.5433 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

I. MESTO PREŠOV, SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 O l Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 202122S679, 
zastúpené: Mgr. Peter Bob ko, kona tel' 

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: 66199110S9/1111, VS S433 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. Ing. Marko Jakub 
Bydlisko: 080 Ol Prešov, Lesnícka 20 
Obchodné meno: Ing. Marko Jakub - RINK 
IČO: 30 6SI 999 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

' ll Pren~ímateľ na základe preberacieho protokolu zo dňa 30.11.2010, ktoré je vlastníkom 
nehnuteľnosti, prenajíma mijomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 

súpisné ll068, stojaceho na parcele č. KNC 2861/19, k. ú. Solivar. 
21 Pren~íma sa časť objektu: l.nadzemné podlažie 
31 Nebytové priestory o výmere: 207 ,SO m' 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

1/ Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
prevádzkovanie pohostinských služieb. 
21 Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 

č:l.m 
DOBA NÁJMU 

Il Nájomn)• vzťah vzniká dľíom: 01.07.2010 a uzatvára sa na dobu určitú S rokov do 
30.0G.201S. 
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2/ Nájomný vzťah môže zaniknúť: 
a) uplynutím doby, na ktorú bol nájomný vzťah dohodnutý, 
b) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán, ktorú obe strany potvrdia pi so mne, a to 

aj bez udania dôvodu. V písomnej dohode o skončení nájmu sa uvedie deň, ku ktorému sa 
nájom skonči, ak takýto dátum uvedený nebude, nájom skončí dňom podpísania dohody 
o skončení nájmu, 

c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany - výpovedná lehota je tri mesiace a začína 
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 
Prenajímateľ môže vypovedať mijomnú zmluvu uzatvorenú na dobu určitú pred 
uplynutím doby z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov, 

d) odstúpením od zmluvy - odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného 
odstúpenia druhej zmluvnej strane, pričom nájomca je povinný nebytový priestor vypratať 
bez zbytočného odkladu. 
Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak nájomca poruší tieto právne 
povinnosti: 

v rozpore so zmluvou dá vec do podnájmu, 
na prenajatej veci vykoná bez súhlasu prenajímateľa zmeny, v dôsledku ktorých 
hrozí prenajímateľovi značná škoda, 
napriek písomnej výstrahe užíva vec alebo strpí užívanie veci takým spôsobom, že 
prenajímateľovi vzniká škoda, alebo že mu hrozí značná škoda. 

Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak: 
bola vec odovzdaná nájomcovi v stave nespôsobilom na riadne užívanie alebo ak 
sa vec stane neskôr, bez toho, aby nájomca porušil svoju povinnosť nespôsobilou 
na riadne užívanie 
ak sa vec stane neupotrebiteľnou alebo ak sa nájomcovi odníme taká časť veci, že 
by sa tým zmaril účel zmluvy. 

e) na základe zákona - podľa § I 4 zákona o nájme nájomný vzťah zaniká aj na základe 
iných právnych skutočností nezávislých od vôle zmluvných strán, napr. zánik predmetu 
nájmu, smrť alebo zánik nájomcu. 

3/ Počnúc dňom 6.12.201 O stráca platnosť zmluva č. 201 0/383/M/140n zo dňa 30.06.201 O. 
Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na správcu Prešov Real, s.r.o. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2010/383/M/140n zo dňa 30.6.2010 
bolo dohodnuté ročné nájomné za užívanie nebytových priestorov vo výške 9643 EUR (290505.02 

SKK') podľa výpočtového listu. 
2/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného fonnou 

písomného oznán1enia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti. 

31 Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kal~ndámy rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
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mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

4/ Nájomca je povinný jednostranné zvýšenie nájomného uvedených v bode 2 a 3 tejto 
zmluvy akceptovať. 

roka. 

ČI. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 

Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.11.2010, 05.12.2010, 05.01.2011 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fYzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške - 803.54 EUR 
(24207.45 SKK'). 

Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 

ČI. Vl 
TECHNICKÝ ST A V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

ll Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť Jen 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

31 Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. VII 
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. l 16/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z. a znášať na svoju 
ťarchu všetky náklady s tým spojené. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonal' iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámit' potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobit' a umožnil' vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

51 Nájomca je povinný znášat' obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 



PR.ÍLOI-IA č. 2 2./!i-'t 

61 Nájomca je povinný do IO dni oznámiť prem\iímatel'ovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

7 l Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímatel' do sídla nájomcu. Účinky 
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

81 Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

91 Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za proti požiarnu ochranu preni\iatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 31410 l Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

l Ol Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky preni\iaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do l O dní prenajímatel'ovi v stave zodpovedi\iúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímatel'om písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 
V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímatel'ovi po uplynutí doby nfUmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímatel' 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímatel'a na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

ll/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka pril'ahlého k nebytovému priestoru. 
121 Prenajímatel' nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 

hnutel'nom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 
I 31 Prenajímatel' je oprávnený požadovať prístup k predmetnej veci za účelom kontroly, či 

nájomca užíva predmet nájmu riadnym spôsobom. 
141 Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 

zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 
!51 Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 

v neporušenom stave. 
I 61 Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov uzavrie 

nájomca samostatný zmluvný vzťah vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a doklady o tom 
predloží prenajímatel'ovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

I 7 l Prenajímatel' podpisom tejto zmluvy dáva súhlas na podnájom nebytových priestorov na 
účel dohodnutý touto zmluvou maximálne do výšky nájomného určeného touto zmluvou za Im' 
a služby spojené s užívaním nebytového priestoru, ktoré poskytne nájomca podnájomcovi. Nájomca 
je povinný predložiť prenajímatel'ovi zmluvu o podnájme nebytových priestorov a to v lehote do I O 
dní od jej uzavretia. V opačnom prípade sa to bude považovať za hrubé porušenie povinnosti zo 
strany nájomcu s následkom možnosti odstúpenia od zmluvy zo strany prenajímatel'a. Odstúpenie od 
zmluvy je účinné prvým diíom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo odstúpenie 
nájomcovi doručené. 

181 Po skončení nájmu nájomca vyhlasuje, že si nebude uplatňovať nárok na úhradu 
investícií, vložených do predmetu nájmu resp. technického zhodnotenia predmetu nájmu. 

19/ V prípade predčasného ukončenia nájmu zo strany prenajímatel'a má nájomca právo na 
náhradu vynaložen)•ch výdavkov na investície porlÍžené o odpisy účtované za obdobie užívania, 
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pričom sa zmluvné strany dohodli, že vysporiadanie investícií vložených do majetku prenajímateľa 
budú riešené samostatnou zmluvou. 

201 Nájomca je povinný si zabezpečovať riadnu ochranu m~etku zvereného do nájmu 
a počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám či ohrozeniu m~etku prenajímateľa a zaväzuje sa 
uhradiť prenajímateľovi každú škodu, ktorú spôsobí sám, alebo iné osoby, ktoré napomáhajú 
v povolenej činnosti v prenajatých nebytových priestoroch. 

211 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného záložné 
právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria nájomcovi 
v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Il Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
21 Túto zmluvu je možné meniť iba písonmými, číselne označenými dodatkami, po 

vzájomnej dohode oboch strán. 
31 Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie. 
41 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. 

*Konverzn}· kurz: 30.1260 

V Prešove dňa 06.12.2010 

Nájomca: 

Bc. Marko Jakub 

~ 

Prenajímateľ: 

/~=---
/Mgr. Peter Bqbko 

konateľ 

Mafti Buranovský _____ \ 

konatel' } 

/ l 
( l 
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VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 5433 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 

Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 5433 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. Ing. Marko Jakub 
Bydlisko: 080 Ol Prešov Lesnícka 20 
Obchodné meno: 
IČO: 

Ing. Marko Jaku b-RINK 
30651999 

ako nájomca 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 

Espresso Šváby 
I.nadzemné podlažie 

Spôsob využitia: 
Počet osôb: 

prevádzkovanie pohostinskych služieb 
2 

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: nie 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpeľní: 

bi sprchovacích kútov: 
cl um ý varní: 
dl WC spoločných s iným uživ.: 
i/ spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

počet: 

o el splachovacích WC: 

o fi iných soc. zaradení: 

o g/umývadíel: 

o hi kuchynská linka: 

o jl spoločné sprchy: 

o 1/ drezy 

3. Výťahy: 
al osobné bi nákladné 

4. Služby, ktoré užívate!" obstará sám: 
samostatJ)ý zmluvný vzfah na dodávku tepla. elektrickej 
energie, vodného a stočného, vývoz domovťho odpadu 

počet: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

V Prešove dňa 

Nájomca: 

Bc. Marko Jakub 

06.12.2010 

l 
l 

290490 56 SKK 

Prenajímateľ: 

! 
Mgr. Peter Bobko 

ko~-~er __.--" · 

Martin Buranovský 
konatel' 
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Predmet odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

lokalita: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a 

Trhová cena: 

stojaci objekt- Espresso Šváby, s. č. 11068, umiestnený na pozemku parc. č. 
KNC 2861/19 a pozemok zastavaný stavbou parc. č. KNC 2861/19 o výmere 287m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2065, k. ú. Solivar 

11068 2861/19 

Šváby 

51 835,29 € 

46 306,30€ 

Prešov Real, s. r. o. 

Objekt bol nadobudnutý na základe rozhodnutia súdu a zaradený do majetku mesta 
Prešov v roku 2008. V súčasnosti je prenajatý na reštauračné účely. Je to jednopodlažná 

budova, energeticky náročná 

Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú na 5 rokov t.j. do 30.6.2015 

51 835,29 € (cena v zmysle znaleckého posudku z roku 2007) 

""" \".0 
f"' 

VMC č. 5 nesúhlasí so zámerom predaja 

Stanovisko správcu: 

E=-l.::::.:::::.::.~=:j ;g 
.--' o 
:x: 
17 

Správca nemá výhrady voči predaju objektu nájomcovi 

Stanovisko OHAM: 

Stanovisko VMČ 5: 

0\ 
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PREŠOV REA.L .. ,.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Váš list: 

Vec 

Naša značka: 
330/013 

Informácia o vyrovnaní pohľadávky 

PRíLOHA e. 2.2.jG 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTORO~ 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
TeL: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro. vložka é. 2ó47/P 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Ing. Hudák 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje: 
JUDr.Kohútová 

v Prešove dňa: 
25.10.2013 

Správca nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o. týmto potvrdzuje, že nájomca 
Ing. Marko Jakub, ktorý užíva nebytové priestory na ul. Švábskej - prevádzka RINK 
espresso, dňa 25.102013 vyrovnal všetky podlžnosti na nájme, t.j. uhradil sumu 
4 899,90 €. 

S pozdravom 

Príloha: bankový doklad 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521 393 

/'l;~· 
Mgr. Peter Bobka 
konatel' 

Ing. Juraj HudZ~~ 
' . . r 

konatel ... . e.--~é 
C-~-:..c-c:.--?-

Bankové spojenie: 
UniCredttBank Slovakia a.s .. č. ú: 101976400511 1 1 1 



PRÍLOHA Č. 22/7-1 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/ A, s. č. ll 068, umiestnenej na pozemku 
parc. č. KNC 2861/19, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 

- pozemku zastavaného stavbou parc. č. KNC 2861/19. zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 287m2

, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy budú nehnuteľnosti identifikované vyššie; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétne nehnuteľnosti, pričom ponúkne kúpnu 

cenu minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom vypracovaným na 
nehnuteľnosti, teda minimálne 51 800 €; 

3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 
vklad do Katastra nehnuteľností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva 
a povinnosti z existujúcej nájomnej zmluvy k prevádzaným nehnuteľnostiam; 
(Odsek 5 platí len v prípade, že víťazom nebude nájomca, ale tretia osoba.) 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

l. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku vo výške 

minimálne 5 200 € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS xx xx, inak jeho návrh nebude 
do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti 
kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa odseku ll, odmietne 
uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí 
jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na 
uzatvorenie 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; 



PRÍLOHA Č. 2217-2 

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ 
v Prešove, Jarková 24, tel.: 051/3100228 priamo alebo prostredníctvom správcu. 
Kontakt na správcu poskytne oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom 
čísle. Obhliadka predmetných nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia majetková a 
ekonomická, oddelenie mestského majetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným 
označením "MsÚ- OMM- Obchodná verejná sút'až č. XX/2014- nehnutel'nost' 
Espresso Šváby- neotvárat"'. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovatel'om a pod.; 

4. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do XX.XX.2014, do XX.XX hod.; 

5. vyhodnotenie obchodnej verejnej sút'aže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych 
dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude 
oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní 
od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovatel' vráti zložené 
zábezpeky sút'ažiacim, ktorí v sút'aži neuspeli; 

6. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovatel'a výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. doterajší nájomca má právo odkúpiť príslušné nehnutel'nosti, za najvyššiu cenu 
ponúknutú v rámci obchodnej verejnej súťaže; 

9. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
l O. vyhlasovatel' môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 

nesprávnosti, prípadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom 
rozsahu; 

ll. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove. Oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu. 

2 



š Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 28/61 

P. č. 23 /Bod č. 16- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa l O. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622m2

, LV č. 338, k. ú. Valkov. 
lokalita obec Bžany, okr. Stropkov, 
hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke 
a bunka mobilná). 

BI Účel majetkového prevodu: 
Na základe uznesenia č. 93/2012 predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s., ktorým 
bolo schválené vyradenie RZ Domaša - Valkov z Nájomnej zmluvy hmotného majetku, došlo 
k vyi\atiu majetku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu z nájmu TSmP, a. s. a jeho 
odovzdaniu mestu Prešov. 
Z dôvodu nedostatku finančných a personálnych zdrojov na zabezpečenie starostlivosti 
o predmetný pozemok a hnutel'né veci, ako aj z dôvodu vel'kej vzdialenosti od mesta Prešov sa pre 
mesto Prešov nejaví ako efektívne si tento majetok ponechať vo vlastníctve. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer predaja majetku uvedeného v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhl'adom k tomu, že o daný majetok prejavili záujem 
dvaja žiadatelia, i keď všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10.12.2013: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku a hnutel'ných vecí spôsobom obchodnej verejnej 
súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto materiálu. 

El Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

F/ Prílohy: 
23/1 Žiadosť zodi\a 11.9.2013 
23/2 Žiadosť zo di\a 20.8.2013 
23/3 Geometrický plán 
23/4 L V č. 338 
23/5 Stanovisko TSmP, a. s. k žiadosti o vyradenie RZ Domaša- Valkov 
23/6 Stanovisko SV Sa VČ- OIS 
23/7 Zoznam hnutel'ných vecí 
23/8-2 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

l' - MsÚ/SP-O 1/1211 
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r·:s MESTO PREŠOV PRfLOHA ( 2:J)2.. 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadost' o-predllj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 
J 

/ 

/'fiLAN /léCUP.kúV.SkV 
Meno, priezvisko/obchodný názov: ........................................................................................ . 
Dátum narodenia l IČO: ................ . .......... .,. ............ _ ....................................... _ ............................ .. 

. · ·. -5'EkCOV.Sk4 ..Z 3 i'(O rJf PRE SO!' Adresa trvaleho pobytu l std!o spoločnosti ......................................... , .............................................................. . 

C.' l l ,. h k kt .. d !' (!!IO!F ,fif .lf 9j-lS o te e1onne o onta u zta ate a: ............................................... .. 

e-mailová adresa: ................................................................................. . 

(ak sú navrhovatelia viacer!, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/ž:iadajú o prešaj/kúpu pozemku* 

...... - ../ -
' .. I<EKREACNA t7AL.Id7 ./)0/'fllcSA- I1ALk.'O il Pozemok sa nachadza na uhel : .......................................................................................................................... . 

Katastrálne územie: ..... .1..-!.~.~.ť. .. ~ ... !:.~.~-~:.q,.~ ............................................................................................. . 
Číslo parcely: ............ f.~//.!..f.. ...................................... ,_" ................ ,". .......................................................... . 
Ú čel žiadosti: ........... ť.:.tÍ.t~ .. ;. .... .. ~~ ..... 8'!,t,g,f.!f .. f:!.'!.[ ..... ((..<;/~.!:.Y.. .............................................. .. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom 2není podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných-'Údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolal' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

• JO tf uiN3 V Prešove dna .................... .. 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/111 
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zastp. Mffan Večurkovs~ 
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Geometr-Ický pldn je podkladom no próvne úkony. keď Udaje doter-oj&!eho stavu výkazu výmer sú zhodné s Udcjml pietnYch v:)'pl.sov z 

Kroj Okres V)'hotovlterl 
Prešovský 

K ot. 
Uz.emTe Valkov 

C:fslo 
Pi dnu 203/2011 

, , 

GE<® EXPRES 
Ul.Sov.hrdinov AB 
089 O l SVIDNÍK 

0: l GEOMETRICKY PLAN na 

14.9.2011 Murcko 

883E 
SUrodnlce bodov oznoeenýoh Olslcml o ostatné me· 

roeské údo]e eU ulotenl!l vo v!eobeoneJ dokumentácii 

Autorlzaenl!! overil 

Meno: 

Ing.Anton Sakalík 
,predpisom 

Obec 

Mapov)' 

"" o . Hanušovce n1T 2-111 

porealizačné zameranie stavby. 



GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katasträlny portál Okres: Stropkov 

Obec: BžANY Dátum vyhotovenia 06.08.2013 
Katastrálne územie: Valkov čas vyhotovenia: ____ 12:~:_3Q_ 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 338 
CASt A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

167124 

Výmera v m2 Druh pozemku 

622 Ostatné plochy 
Sp6sob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

30 1 

Legenda· 
Spôsob využívania pozemku· 

30- Pozemok, na ktorom je íhn'sko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, tábon·sko a iné 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

CASt 8: VLASTN/Ci A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
-------

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (ltO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastn/ka 

Účastník právneho vzťahu: 

1 MESTO PRESOV 
Identifikátor: 

Tituly nadobudnutia LV: 

Bez zápisu. 

ČASt C. fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vlastník 

1 l 1 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:fARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čista vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 05.08.2013 
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Váš list číslo/zo dňa 
M2012/2753 
17.6.2013 

Vec 

.• ! 

,-_, 

·~ ~~ •.;' c:: zdravé 
mesto 

t( ( 
r- _- . Technické služby mesta 

·':·."<:····-'· Prešov PRfLOI-IA C'. 2 :}jS 

!• ~~-

Naše číslo 
934/2013 

Vybavuje 
log. Peter Smutný 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Ing. Miroslav Hudák, riaditel' sekcie 
ul. ffiavná 73 
080 06 Prešov 

Kontakt 
051/77 117 08 

Prešov 
3.7.2013 

Žiadost' o vvradenie RZ Domaša- Vál'kov- stanovisko 

Na základe rozhodnutia Predstavenstva TSmP a.s., ktoré uznesením č. 93/2012 schválilo dňa 
14.9.2012 vyradenie RZ Domaša- Vál'kov z Nájomnej zmluvy hmotného majetku a následné odovzdanie 
predmetu nájmu majitel'ovi- Mestu Prešov, sme Vás listom zo dľía 9.10.2012 požiadali o určenie termínu 
odovzdania častí predmetu nájmu evidovaných pod inventárnymi číslami M1131, Ml7822 aM1130 
a o následné vyradenie z Nájomnej zmluvy. 

Dľía l 7.6.2013 ste nám listom oznámili, že Mesto Prešov nemoze pre nedostatok finančných ani 
personálnych zdrojov rozhodnutie Predstavenstva TSmP a. s. akceptovať a žiadate nás o ďalšiu 
starostlivosť o celý areál a o súčinnosť pri premiestňovani zariadenia z cudzieho pozemku. 

Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že Vašej požiadavke nemôžeme vyhovieť, pretože rozhodnutie 
Predstavenstva TSmP a. s. o vyradeni RZ Domaša - Vál'kov a Nájomnej zmluvy trvá a je konečné. 
Samotné znenie Nájomnej zmluvy v článku VIT. bod 3 možnosť ukončenia nájmu pripúšťa, preto Vás 
opakovane žiadame o určenie termínu odovzdania vyššie špecifikovaných častí predmetu nájmu. 

Pretože s užívaním RZ Domaša - Vál'kov sú spojené aj prevádzkové náklady, vraciame Vám 
Rozhodnutie Obecného úradu Bžany č. 2310220073, ktorým Mestu Prešov vyrubuje poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie roka 2013 a ktoré ste nám pod evidenčným 
číslom 86498/2013 postúpili. 

Objednávku na premiestnenie zariadenia z cudzieho pozemku akceptujeme a v priebehu niekol'kých dní 
bude zariadenie premiestnené na pozemok vo vlastnictve Mesta, o čom Vás budeme informovať 

a vykonané práce vyfakturujeme. 

Ako prejav dobrej vôle a pochopenia ťaživej finančnej situácie Mesta Prešov, na ktorú sa odvolávate, sme 
na vlastné náklady vykonali kosbu areálu rekreačného zariadenia, čím považujeme akúkol'vek ďalšiu 
starostlivosť o areál vo vlastnej réžii za skončenú. . " 

S pozdravom 

Bajkalská 33 
080 O l Prešov 
Tel.: 051177117 08 
FAX 051/74 947 52 

IČO:l1718917 
Jé DPH: SK 2020520656 
VÚB banka: 32757210200 
UniCredit Bank Slovakia a.s.:l 089828000/11 l l 

assistl{/.tsmp.sk 
wwv. .tsmp.sk 

Spoločnosf zaplsan.il ''OR 
Okresného súdu Prešov. 
odd. Sa. Vložka číslo 252/P 



Dolhá Marta Ing. 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 

Dzubajová Daniela Ing. [daniela.dzubajova@presov.sk] 
27. listopadu 2012 15:46 
Dolhá Marta Ing. 

PRÍLOHA ~ · 2Jib 

Kópia: miroslav.hudak@presov.sk;Handzo Maroš JUDr., LL.B.;Vavreková 
Milena;katarina.juricova@presov.sk 

Predmet: RE: Unimobunka Domasa 

Pozdravujem Vás pani Dolhá, 
na základe Vášho e-mailu Vám zasielam stanovisko OIS k predmetnej veci: 

Do roku 2008 vlasnilo mesto Prešov podobné unimobunky v rekreačnej oblasti Domaša-Valkov, ktoré z rôznych pre 
mesto nevýhodných podmienok nakoniec ponúklo na odpredaj, čo sa aj v roku 2008 uskutočnilo. Nakoľko po zistení 
skutočností týkajúcich sa unimobuniek po vrátení od Tsm aj tíeto navrh ujeme ponúknuť na odpredaj. 
Ako sme zistili (napr. jedna z unimobuniek je v dezolátnom stave) ich oprava, údržba, daňové poplatky by si vyžiadali 
nemalé finančné náklady, s ktorými sme nerátali ani v navrhovanom rozpočte mesta na rok 2013. Jednou z pri čin je 
aj vzdialenosť rekreačnej oblasti od Prešova a s tým spojené ďalšie náklady pri preberani a odovzdaní unimobuniek 
od záujemcov-uživateľov a naopak zamestnancom mestského úradu, resp. zodpovednou osobou. 

S pozdravom 
Dzubajová 

From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Dolhá Marta Ing. [mailto:marta.dolha@presov.skl 
Monday, November 26, 2012 9:04AM 
daniela.dzubajova@presov.sk 
Juricová Katarína JUDr. 
Unimobunka Domasa 

Dobry den prajem , 
Mesto Presov je vlastnikom pozemku a na nom postavenych unimobuniek v rekreacnej oblasti 
Domasa Valkov. Toto rekreacne zariadenie doposial mali v najme TsmP. Predstavenstvo a. s. 
rozhodlo o vrateni unimobuniek Mestu. 
Prosime Vas o stanovisko, ci Mesto ma zaujem vyuzivat tieto zariadenia na rekreacne pobyty 
zamestnancov, pripadne na ine ucely. 
Unimobunky su v realativne dobrom stave, bola na nich vykonavana pravidelna udrzba. 

Dakujem za odpoved. 

S pozdravom 

Marta Dolhá 
Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
ese e1 Prešov 
Tel. e51/3100229 

l 



Mestský úrad v Prešove 

lnv. č. D. zar. 

Názov majetku 

Pracovisko: TsmP-Majetok na podnikanie 

Ml131 01.11.2009 

Bunka rekr. Valkov 

Zoznam majetku so stavom pohybov 
Platoá mena EUR 

Obst. cena 

2619.96 

Zaradenie(26) Tech. zhod. (27) Zníž. ceny (28) 
Tech. zhod. mimo ROS 

2 619.96 0.00 

0.00 

0.00 

Účt. odpisy (30) 

Odpisy od01.09.2013 do Zost. cena účt. 
30.09.2013 

2 536.10 

4.37 

Rozdiel 

83.86 

0.00 

Strana: l 
Dátum: 18.!0.2013 

-i.lii3ii··-·-·--·-·----·-- --·-- -o i ii~ioo9··- ----------- ----s99~oz- --·- -----·-·-·- --599.o2 --- ---- --- -o~oo··-·- -·---·--·-·- ·o oo _____ -- -- -s99o2- ---- -- ---- --- --iioii·-·--·---- ----·--- -- -- ----- -- -- -----·-·- --- -----·-·-

Prístrešok k bunke- Valkov 0.00 0.00 0.00 
-i.li7&22 ______ ---- ------iiiii~fóo9 _______ --·- -·-·--·--·-·--351 ·s;;-- ----- -- ---- -35i~s6- -·--·-----·--o~oo·---·-·--·-·-·--·-o:oo·-·----·-·- -·-34464 ____ -- -- ---·-·--·-·-7.22 -·--·-·-·- -·--·--- -- ---- -- ---·-·-·-·-·- -- --·-·-·-·-- --- -·- -

Bunka mobil. Valkov 

Spolu za pracovisko: TsmP-Majetok na 
podnikanie 

Spolu: 

Vyhotovil: Vyhotovil: Ing. Marta Do !há 

Telefón: 
Poznámka: Poznámka: 

3 570.84 3 570.84 

3 570.84 3 570.84 

0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.59 

3 479.76 

4.96 

3 479.76 

4.96 

0.00 

91.08 

0.00 

91.08 

0.00 

/l ' -:V:4/ 
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PRÍLOHA Č. 23/8-l 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
vyhlasuje 

podl'a §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj: 

pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622 m2
, L V č. 338, k. ú. 

Valkov, lokalita Bžany, okr. Stropkov, 
hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok 
k bunke a bunka mobilná), 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je pozemok a hnutel'né vecí identifikované vyššie (ďalej len 

"predmety predaja"); 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za predmety predaja, pričom ponúkne kúpnu cenu 

minimálne vo výške ceny stanovenej znaleckým posudkom, teda minimálne xxxx €; 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom 

na vklad v Katastri nehnutel'ností, a to najneskôr do jedného mesiaca od podpísania 
zmluvy, inak má vyhlasovatel' právo odstúpiť od zmluvy; 

4. súťažiaci prijíma podmienku, že majetkovoprávne vysporiada vzťah k studni (napojenej 
k predmetom predaja) vo vlastníctve Technických služieb mesta Prešov, a. s., 
umiestnenej na susednom pozemku parc. č. KNC 167/25; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podl'a odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovatel'a o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
l. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovatel'a zábezpeku 
minimálne vo výške xxxx € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej 
zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola 
prijatá pod!' a odseku l O, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 
kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky 
prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovatel'a a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy; 
preukáže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu, resp. inú hodnovernú 
garanci u finančných prostriedkov vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za 
predmety predaja; 

2. technické informácie o predmetoch predaja poskytne oddelenie mestského majetku 
MsÚ v Prešove, Jarková 24, tel.: 051/31 00226; 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia majetková 



PRÍLOHA Č. 23/8-2 

a ekonomická, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OMM 
-Obchodná verejná súťaž- nehnuteľnosť č. xx/2014 neotvárat"'. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, 
priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o solventnosti, doklad o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej 
navrhovatel'om a pod.; 

4. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do xx. xx. 2014 do 15.30 hod; 

5. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovatel' uskutoční do 15 kalendárnych 
dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže 
bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 
kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovatel' 
vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

6. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolatel'ný; 
7. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohl'adu 

vyhlasovatel'a výhodnejší ako predchádzajúci, a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. vyhlasovatel' môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti, prípadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom 
rozsahu; 

9. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
l O. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 

zastupitel'stvom v Prešove; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupitel'stva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu. 

2 



š Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 29/61 

P. č. 24 /Bod č. 9 - Výpis z uznesenia č. 23/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 14/2013 zo dňa 17. IO. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného 
bytu, a to: 
- bytu č. 23 o rozlohe 78m2

, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793, 
na Ul. Važeckej č. 14 v Prešove, LV č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku parc. č. KNC 
2600/46, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o vel'kosti 
78/3480, 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 569m2

, L V č. 2716, k. ú. Solivar, o veľkosti 78/3480, 

pre Alžbetu Rolandovú, Važecká 14,080 OS Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj uvedeného bytu (vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a zariadeniach bytového domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku) jeho súčasnému 

užívateľovi - žiadateľke, ktorá nemá právny nárok na jeho odkúpenie v zmysle zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, avšak 

je ochotná odkúpiť predmetný byt za tzv. trhovú cenu, t.j. cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. S zo dňa S. ll. 2012: 
VMČ č. 5 súhlasí s predajom. 

Dl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
V prípade rozhodnutia mesta Prešov odpredať predmetný byt konkrétnej osobe (žiadateľke ako 
jeho súčasnej užívateľke) OMM vzhľadom na adresnosť majetkového prevodu odporúča schváliť 
zámer predaja nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania 
predmetného bytu v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších zmien a doplnkov. 
Žiadateľka mala zo strany prenajímateľa a vtedajšieho správcu mestských nájomných bytov -
spoločnosti SPRA VBYTKOMFORT, a. s. Prešov opakovane uzatvárané nájomné vzťahy na dobu 
určitú, a to až do roku 2012, kedy na základe ňou podanej žiadosti o odkúpenie predmetného bytu 
OMM započalo úkony smerujúce k schváleniu uvedeného odkúpenia tohto bytu. Posledný krát jej 
už zo strany prenajímateľa - mesta Prešov opakovaný nájom nebol schválený, avšak vzhľadom na 
riadne a včasné platenie nájomného a úhrad spojených s užívaním predmetného bytu v spojitosti 
s riešením uvedenej žiadosti o jeho odkúpenie mesto Prešov zatiaľ takto vzniknutú situáciu 
neriešilo návrhom na vypratanie tohto bytu. 
Čo sa týka ceny predmetných nehnuteľností, OMM odporúča v prípade záujmu mesta Prešov 
odpredať tieto nehnuteľnosti minimálne za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Berúc do úvahy hľadisko hospodárnosti, predmetný byt je jediným bytom vo vlastníctve mesta 
Prešov v uvedenom bytovom dome, pričom preddavky do príslušného fondu prevádzky, údržby 
a opráv v prípade rekonštrukcie tohto bytového domu môžu prevýšiť získané nájomné z prenájmu 
predmetného bytu v ďalšom období. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 30/61 

E/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 17. IO. 2013: 
Komisia odporúča zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa za 
cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 46 000 €. 

F/ Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'kou: v zmysle znaleckého posudku č. 130/2012 vypracovaného Ing. 
Dušanom K vaskom - 46 000 €. 
Navrhovaná cena komisiou: 46 000 €. 

G/ Prílohy: 
24/1 Žiadosť zo dňa 15. 2. 2012 
24/2 Žiadosť zo dňa I 2. 4. 2012 
24/3 L V č. 2600 
24/4 LVč.2716 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÚ-OHA Č . Z t/1 

Alžbeta Rolandová, Važecká 14, 080 05 Prešov, tel. 0902497758 

Vec: žiadosť o odkúpenie bvtu - doplnenie 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 

V Prešove, dňa 15.2 2012 

Odbor správy mestského majetku 
080 Ol Prešov 

k značke ll O 42212011 

Listom zo dňa 19.12.2011 som požiadala o odkúpenie bytu č. 23 na 7. poschodí, 
ul. Važecká č. 14, Prešov. 

Na moju žiadosť ste mi odpovedali listom zo dňa 13.1.20Jl. K tomuto listu na upres
nenie dodávam: 

Viem, že predmetný byt mi bol pridelený ako náhradné bývanie. Pokiaľ som uviedla, že 
toho času som nájomcom bytu, myslela som to tak, že v tomto byte bývam. 

Ako dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré žiadam o odkúpenie bytu uvádzam, 
že byt mi bol pridelený ako náhradné bývanie za asanáciu rodinného domu na ul. Švábskej 
(terajšie Sídlisko Šváby) v roku 1987, kvôli výstavbe sídliska. Žijem v ňom 24 rokov. V roku 
1993 bývalý manžel opustil spoločnú domácnost; odišiel do Českej republiky, kde si zmenil aj 
priezvisko a zanechal veľké dlžoby (novomanželskú pôžičku, úver a pod.), ktoré som musela 
pod t'archou exekútorov v prvom rade splácal' ja, pretože on sa od toho dištancoval. Po 
rozvode v roku 1996, neplatil ani výživné o ktoré sa súdim dodnes. Dcéra študuje na vysokej 
škole, bývalý manžel na štúdium neprispieva a v dnešnej dobe nie je ľahké zvládnuť a 
zabezpečiť príjem do domácnosti o ktorý sa starám sama a preto potrebujem vytvoriť sociálne 
podmienky pre nás obidve. 

Navrhujem všetky vyššie uvedené okolnosti zvážiť pri určení ceny bytu, ktorá nech 
bude určená podľa znaleckého posudku. 

Na predmetnom byte nie sú žiadne nedoplatky ani podlžnosti a mesačné splátky sú 
hradené mesačne inkasom. 

Za pochopenie ďakujem a verím, že sa konečne stretnem aj s kladným stanoviskom po 
tých všetkých ťažkostiach, čo mi život priniesol 

S pozdravom 

Alžbeta Roldndová 



r·-· 

PRÍLOHA. 6. 2~/2-
Alžbeta Rolandová, Važecká 14, 080.05 Prešov, tel. 0902497758 

V Prešove, dňa 12.4 2012 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 O l Prešov 

k značke 136012012 

Vec: Odpoveď na doplnenú žiadosť o kúpu bytu pod l' a zákona č. 13811991 Zb.- vyjadrenie 

Listom zo dňa 20.3.2012 ste ma požiadali, aby som uviedla okolnosti hodné 
osobitného zreteľa, ako napríklad pridelenie bytu na ul. Važeckej č. 14 v Prešove z dôvodu 
asanácie rodinného domu a ďalšie skutočnosti podobného charakteru zdôvodnila ich 
písomným zdokladovaním. 

K tomuto Vášmu listu uvádzam, že náš rodičovský rodinný dom bol asanovaný v roku 
1987. Vtedy som s bývalým manželom bývala u mojich rodičoch a z toho dôvodu sme mali 
nárok za asanáciu domu. Vtedy nikto z celej ulice nedostal žiadne zmluvy, iba asanačné 
rozhodnutia a rozhodnutia o pridelení bytu. Nájomné zmluvy na byty sme dostali až v roku 
1993. Všetky tieto veci sa udiali veľmi rýchlo, pretože bolo potrebné dodržať termíny ohľadne 
búrania poslednej časti ulice Šváby. 

Svoje tvrdenia preukazujem rozhodnutím o pridelení náhradného bytu zo dňa 

10.11.1987, rozhodnutie o zrušení práva užívať byt v rodinnom dome zo dňa 10.11.1987 
a zápisnicu o dohode o odovzdaní a prevzatí bytu zo dňa 20. 11. 1987. 

Ostatné písomnosti sa musia nachádzať v archívoch mesta Prešov. 

V pridelenom byte tak ako som už uviedla vo svojej žiadosti, žijem už 24 rokov. Vroku 
1993 bývalý manžel opustil spoločnú domácnost: odišiel do Českej republiky, kde si zmenil aj 
priezvisko a zanechal veľké dlžoby (novomanželskú pôžičku, úver a pod.), ktoré som musela 
pod ťarchou exekútorov v prvom rade splácal' ja, pretože on sa od to/10 dištancoval. Po 
rozvode v roku 1996, neplatil ani výživné o ktoré sa súdim dodnes. Dcéra študuje na vysokej 
škole, bývalý manžel na štúdium neprispieva a v dnešnej dobe nie je l'ahké zvládnuť a 
zabezpečiť príjem do domácnosti, o ktorý sa starám sama, a preto potrebujem vytvoriť 

sociálne podmienky pre nás obidve. 

Na predmetnom byte nie sú žiadne nedoplatky ani podlžnosti a mesačné splátky sú 
hradené mesačne inkasom. 

Za pochopenie ďakujem a verím, že sa konečne stretnem aj s kladným stanoviskom po 
tých všetkých ťazkostiach, čo mi z ivot priniesol 

S pozdravom 

Alzbeta Rolandová 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Solivar 

Strana: l 

Dátum: 09.10.2013 

PRCLOHA Č. 2'tl~ 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 2600 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 
(celkom stavieb ............... \.. .. ) 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS INÝ LV L.M. 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY ÚDAJ PARCELY 

6793 2600/046/0 9 bytovka 2716 2600 

Byty a nebytové priestory 
Celkom bytov: 56 

o Celkom nebyt. priestorov: 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sidlo) vlastníka 

č. vchodu: 14, č. poschodia: 7, Č. bytu: 23 
l MESTO PRESOV 
IČO/RČ: 
Podiel na poločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 78/3480 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Alena Buzgóová 

* * * Ostatní vlastníci nevyžiadanf * * * 

* * * Ťarchy o.evyž.iadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v zneni vyhlášky č. 7211997 Z.z) 

Dátum aktualizácie: 02.09.2013 07:27:08 

(celkom vlastníkov ............ ~~ .... ) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Solivar 

Strana: l 

Dátum: 09.10.2013 

PR.íLOHA, Č. 2.~/Lf. 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 2716 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 
v [nf l 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

2600/046/0 569 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 569 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
16-Pozemok, na kt. je postavená nebyt. budova označ. súp. čís. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l MESTO PRESOV 
IČO/RČ: 

CHARAKTE

RISTIKA 

16 

* * * Ostatní vlastníci nevyžiadani * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Alena Buzgóovä 

* * * Ťarchy nevyži.adané *** 

VJ'PIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v zneni vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 02.09.2013 07:27:08 

(celkom parciel ............. !.. ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

4 4541 

(celkom vlastníkov ............ ~~ .... ) 

Podiel 

DIO 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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P. č. 25 /Bod č. 18- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa IO. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory rozvoja regiónu a vytvorenia novjch pracovných miest, a to 
pozemku parc. č. KNC 1428/2, ostatná plocha o výmere 6 998 m , L V č. 721, k. ú. Záborské, 
pre RS Energy, a. s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 44282958. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie predmetného pozemku v priemyselnom parku IPZ Prešov - Záborské za účelom 
zrealizovania investície vo výške cca 3 mil. EUR- výstavby kombinovaného energetického zdroja 
na výrobu elektrickej energie a tepla, v dôsledku čoho bude vytvorených cca 15 nových 
pracovných miest. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má záujem odpredaf zvyšné časti pozemkov nachádzajúcich sa v areáli 
priemyselného parku IPZ Prešov - Záborské. Tento materiál predkladáme ako zámer predaja 
nehnutel'nosti uvedenej v bode A/ tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných 
miest, a to s poukazom na adresnost' majetkového prevodu a vzhl'adom k tomu, že všeobecná 
hodnota uvedeného pozemku presiahne 40 000 €. 
Je potrebné uviest', že medzičasom došlo k prečíslovaniu parciel v k. ú. Záborské, a teda dotknutá 
parcela (uvádzaná v prílohách tohto materiálu ako KNC 304/23) je teraz na liste vlastníctva vedená 
ako KNC 1428/2. 

Dl Stanovisko IPZ Prešov, a. s., zo dňa 20.2.2013: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko Sekcie strategického rozvoja zo dňa 4.3. 2013: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 22.8.2013: 
(V prílohe.) 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete l' a 
za cenu 244 930 € (35 €/m2

). 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadatefom: 35 €/m2 

Navrhovaná cena komisiou: 244 930 € (35 €/m2
). 

1/ Prílohy: 
25/1-3 Žiadosť zo dňa 24.1.2013 +prezentačný materiál 
25/2 Stanovisko SSR 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Návrh š na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

25/3 Stanovisko OHAMaÚP 
25/4 Stanovisko !PZ Prešov, a. s. 
25/5 Stanovisko VSD, a. s. 
25/6-2 Kópia z kat. mapy - 2x 
25/7-2 Memorandum o spolupráci 
25/8-13 Ponuka na strategickú spoluprácu 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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/ ~~~EIZC.Y,,..s. PR.ÍLOHA tr .25)H 

Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 73 

Váš list číslo/dňa 

Vec: 

Vážení páni, 

Naše číslo 
RS/0 124/20 13 

080 O l Prešov 

Vybavuje/linka 
Ing. Janči 

Bratislava 
24.01.2013 

Dovol'ujeme si Vás požiadať o odpredaj pozemku v priemyselnom parku IPZ Prešov, parcelné 
číslo 304/23 o výmere 6998 m2 za cenu 35 Eur/m2

, a to tak, že najskôr podpíšeme Zmluvu 
o budúcej zmluve s podmienkou úhrady kúpnej ceny do 30 dní po nadobudnutí právoplatného 
územného rozhodnutia. 
Na predmetnom pozemku chceme zrealizovať investíciu za cca 3mil Eur, ktorá by zamestnala 
do 25 l'udí. 

V prilohe listu Vám zasielame stručné predstavenie našej spoločnosti. 

S úctou 

RS ENERGY a.s. Office: Záhradnícka 72, 82108 Bratislava 111. 
Telefón/fax: +421/2/555 72 664, e-mail: info@rsas.sk 
IČO: 44 282 958, DIČ: 2022659617, IČ DPH: SK2022659617 
Spoločnosť je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. oddiel Sa, vložka č.:4538/B 



Prezentačný materiál RS ENERGY, a .s. PRÍLOHA. Č· 25/1-2-

RS ENERGY, a.s. je popredným investorom a manažérom v oblasti energetiky 
a teplárenstva na Slovensku 

KI'účové obchodné aktivity: 

• Spoločnosť pôsobí v regióne strednej Európy od roku 2008 
• Spoločnosť je aktívna v nasledujúcich segmentoch od projekcie, realizácie 

a prevádzky: 
- kogeneračné elektrárne, 
- vodné elektrárne, 

solárne elektrárne 
bioplynové elektrárne 

- paroplynové elektrárne 
- kompresorové plynové stanice 
- konvenčné elektrárne na fosílne palivá 

čističky odpadových vôd 
- likvidácia organického odpadu formou fermentácie a splyňovania 

likvidácia komunálneho odpadu formou recyklácie a spaľovania 
likvidácia plastov formou recyklácie 

- výstavba a prevádzka teplárenských zariadení 
- projektovanie a výstavba energetických sietí (elektrických, plynových, 

vodných, ropných a horúcovodných) 
• V súčasnej dobe pôsobíme v nasledujúcich lokalitách: 

Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, 

Obory činnosti skupiny RS ENERGY, a.s. 

• Investorská činnosť 
• Poradenská a konzultačná činnosť v energetike 
• Výstavba energetických zariadení 
• Prevádzka energetických zariadení 

Od roku 2008 RS ENERGY a. s. sa podieľa na kúpe, výstavbe a prevádzke 
energetických zariadení, hlavne elektrární v strednej a východnej Európe. Spoločnosť 
v súčasnosti pripravuje výstavbu viacerých elektrární na báze kombinovanej výroby 
elektriny a tepla, s využívaním biopaliv a obnoviteľných zdrojov energií. Spoločnosť 
spolupracuje s renomovanými výrobcami energetických zariadení napr. SIEMENS, 
VÄRTSILÄ, ABB, MWM. 
Spoločnosť zamestnáva skúsených odborníkov z oblasti energetiky, výstavby a 
prevádzky energetických zariadení, ktorí sa aktívne podieľali na budovaní 
rozhodujúcich energetických stavieb na Slovensku (Jaslovské Bohuníce, Mochovce, 
PPC Bratislava, .... ) 
Spoločnosť sa zaoberá vypracovaním feasibility study na jestvujúce ako aj na novo 
projektované energetické zariadenía. 

l 



F'Rfu1-tA. r 2.s)1 .. :J 
Vizualizácia nového kogeneračného zdroja na Slovensku 40 MW 

Záujem RS ENERGY a. s. o podnikanie : 
Naša spoločnosť má záujem o kúpu jestvujúcich energetických zariadení, 
o rekonštrukciu a prevádzkovaníe zdrojov na výrobu elektrickej energie a tepla. 
Taktiež máme záujem podieľať sa na výstavbe a prevádzke nových energetických 
zdrojov a zariadení na báze obnoviteľných zdrojov energie, na báze vodnej energie, 
biomasy a bioplynu. 

Ukončené dielo uvedené do prevádzky: 
Kogeneračný zdroj Bratislava 16MW (v súčasnosti ukončená prvá etapa 8,6MW) 

Rozpracované projekty: 
Kogeneračný zdroj Košice 117MW 
Kogeneračný zdroj Žilina 80MW 
Prečerpávacia vodná elektráreň 80MW 
Bioplynová staníca Zemné l MW 

Kontakty: 
Office: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava 
Mail: info@rsas.sk 
tel./fax. +421 2 555 72 664 
mobil: 0910 754 458, 0902 955 020 

• 

2 



j; O Cl ••=••••ov 

Váš list číslo l zo dňa: Naše č!slo: 

R/3 806/20 13 
Č.z. 10250/2013 

Vec: Odpoveď na žiadosť o stanovisko 

( 

PRÍLOH .. < Č· 25/12. 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Vybavuje l linka 

Mgr. M. Himičová 
051/3100118 

P•ešov' 04.03.2013 

- IPZ Prešov Záborské- žiadosť o kúpu pozemku 

K žiadosti o zaujatie stanoviska o kúpu pozemku (parc. č. KNC 304/23, o výmere cca 

6998 m, ostatná plocha, vedený na LV 721 v k. ú. Záborské), v areáli priemyselného parku 

IPZ Prešov Záborské, spoločnosťou RS ENERGY, a.s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, za 

účelom zrealizovať investíciu vo výške cca 3 mil. a vytvorenie cca 25 pracovných miest, 

nemáme námietky. 

Zároveň Vás infmmujeme o tom, že oddelenie projektového manažérstva nemá 

námietky z dôvodu, že nie je oprávnené vydávať stanoviská k odpredaju mestského majetku, 

ktoré spadá pod Sekciu majetkovú a ekonomickú, oddelenie mestského majetku. 

S pozdravom 

MJE§T6• I"REg;O'~/ 
Mestskí• úrad 

SEKCIA STRATEGICKÉHO ROZVOJA 
oao 01 Pro&ov (j) 

a. Peter orský 
poverený riadením 

Sekcie strategického rozvoja 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421{51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 JE-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



MESTO PREŠOV PRÍLOHA. Č. 2.5)~ 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list čls!o l zo dňa: Naše čfslo: 

M/2393/2013 8/3346/2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
2 3100 276 

Prešov: 

22.08.2013 

Vec: Pozemok parc. č. KNC 304/23 k.ú. Záborské, IPZ Prešov -Záborské 
- stanovisko k žiadosti o predaj pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorši ch predpisov, nie 
je orgánom územného plánovania pre obec Záborské. Areál lP Z sa nenachádza v katastrálnom 
územi mesta Prešov. 

S pozdravom . 1 ,,. ' 

,:,.!'• 

!._,,_ 
~ .. :_. ·.· Jl ,;_;;,_ .· Lf!.~: 

/! ,J á,~) 
l . 

Ing. Marián arčarik 
riadi el 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E~mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



IPZ Prešov, a.s. , Záborské 504, 082 53 i PZ = fNDUSTRIAL PA.RK lei PRESOV-ZABORSKE 

PRCLOHA ľ.,~ 2.5/ It-

Ing. Martina Benčíková 

sekcia majetková a ekonomická 

Prešov, dňa 20.02.2013 

Oddelenie mestského majetku 

Jarková č.24 

080 01 Prešov 

Vec: "STANOVISKO K PREDAJU POZEMKOV V PP ZÁBORSKÉ" 

Spoločnosť IPZ Prešov a. s. ktorá spravuje priemyselný park PPZ Záborské nemá 
žiadne výhrady voči predaju pozemku v areáli priemyselného parku Záborské (parcela 
č. KNC 304/23 o výmere cca 6998 m2, ostatná plocha, vedená na L V 721 v k. u. Záborské. ) 
spoločnosti RS ENERGY, a. s, Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava za účelom výstavby 
prevádzky energetických zariadení a s predajom súhlasí. 

Avšak spoločnosť odporúča v prípade výroby elektrickej energie a následne JeJ 
odovzdávaniu ( predaji ) do vyššej distribučnej sústavy, ktorá je vo vlastníctve spoločnosti 
VSD a.s. celú záležitosť ako aj proces integrácie a posúdenia vplyvu na sústavu vopred 
prekonzultovať s vlastníkom predmetnej sústavy. 

S pozdravom : Ing. Daniel Tkáč 

projektový manažér 

IPZ Prešov, a. s. 

IPZ Prešov, a.s., Záborské 504. 082 53 .IČ0:36492841, IČ DPH: SK2021826037 
Bankové spojenie: československá obchodná banka a.s. číslo účtu:4008165887/7500 
Tel. a fax. číslo: +421 (0)51 452 07 93 ,e-mail: info@ipzpresov.com, w..vw.ipzpresov.com 
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Váš list číslo! zo dria: 

Naše číslo: 

Vybavuje: Ing.Július Ruščák 

-~~~./}~ cyj -s,or·J· n.o ';,_- doporučene 
. '!rt- l . ,' .. / . • 

Mestský úrad v Prešove 
JUDr. Katarína Juricová 
Hlavná 73 

Telefón/ E-mail: 055/61027 34/ruscak_juli us@ vsds.sk 080 Ol Prešov 
Miesto/ Dátum: Košice/24.10.2013 • 

Vec: Žiadosť o posúdenie vplyvu na distribučnú sústavu 

Vážená pani JUDr. Juricová 

dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. 
ako prevádzkovate! distribučnej sústavy (ďalej VSD, a.s.) prijíma iba kompletné 
žiadosti o pripojenie zdroja. Vaša žiadosť, doručená našej spoločnosti dňa 
3.10.2013, neobsahuje všetky potrebné náležitosti. 

Informácie, ako postupovať pri podávaní kompletnej žiadosti, nájdete na naseJ 
internetovej stránke www.vsds sk v časti Výrobcovia l Pripojenie zdroja elektriny 
do DS. 

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že v prípade zdroja s výkonom nad 1MW je 
potrebné k žiadosti o pripojenie zdroja doložiť aj Osvedčenie na výstavbu 
energetického zariadenia v zmysle § 12 zákona č. 251/2012 Z. z .. Bližšie informácie 
nájdete v našom Prevádzkovom poriadku na stránke www.vsds.sk v časti 
Dokumenty. 

V procese schval'ovania maximálnej rezervovanej kapacity, ktorú požaduje žiadate! 
o pripojenie sa zároveň posúdi vplyv zariadenia na distribučnú sústavu a na základe 
toho sa stanoví maximálna výška rezervovanej kapacity pripojenia. 
Vydaním kladného stanoviska k žiadosti o pripojenie zdroja spoločnosť VSD, a.s. 
rezervuje maximálnu rezervovanú kapacitu pripojenia do distribučnej sústavy na 
obdobie 6 mesiacov pre žiadateľa o pripojenie. 

Ďakujeme za pochopenie. 

S pozdravom~-. --= 
Ing. Július Ru čák 
Metodik Manažment 
Energetických a meraných dát 

RWEGROUP 

PRCLOHA (. 25/5 

Kontakty 

T Linka VSD: 
0850 123 312 

E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 

Poruchová linka VSD: 
0800 123 332 

• 

• 

Adresa pre pfsomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 91 Košice, 
Slovenská republika 

Spolo~nosť je zap!san~ v Ob!; hodnom 
rl!gistrl Okresného súdiJ Košic<! l, 
oddiel Sa. vlo!ka 1411/V 
!CO: 36 599 361 l DIČ: 2022082997 
JČ DPH: 51<2022082997 
Bankové spojenie: Cttibank Eu1ope plc. 
pobotka uluanltnej banky. 
t. ú.: 2008480108/8130 
JBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BJC: crT1 SK BA 
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GKÚ Bratislava 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastráhty portál 

I'R\LOHA Č -25/G-1 

Okres: Prešov 22. augusta 2013 16:01 

Obec: ZÁBORSKÉ 
Katastrálne územie: Záborské 

l 
l 

Za štepnicou 
1428/2 

SCALE 1: 902 

20 o 20 

METERS 
40 60 
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GKÚ Bratislava 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

ľ!ZÍLOHA ď. 25/C-2.. 

Okres: Prešov 23. augusta 2013 10:20 

Obec: ZÁBORSKÉ 
Katastrálne územie: Záborské 

ll'~ :-l 

SCALE 1 : 3 096 

f"í .... .... l 
50 o 50 

METERS 

142 6/ 1 

Nad mlvnom 

100 150 
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' - Memorandum o spolupráci 

··---

Mesto Prešoy 

medzi 

l. :\1esto Prešov 
Hlamá 73. 080 Ol Prešo\ 
Zast.: JUDr. Pavlom Hagyarim. primátorom mesta 
IČO 1,27 646 

(ďalej len Mesto PrešoY) 

2. RS Energy, a.s. 
Záhradnícka 72. 821 08 Bratislava 
Zast.: Ing. Peter Janči -predseda predsta\·enstva 
!c''O: 44 282 958 
zapísaná,. obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. 
nddicl Sa. vložka č. 4538/13 
(ďalej len investor). 

Preambula 

PR.ÍLDHA to 25/'1-

Vydanie: 

Strana 
J 'O /_ 

Zmlumť strany. uvedomujúc si potrebu rozvoja reg10nu. dohodli sa spoločne prisp1et 
k zv)·šeniu zamestnanosti a ekonomického potenciálu na územi regiónu i mesta Prešov a k jeho 
\'šestrannému rozvoju a to realizáciou investície \'areáli priemyselného parku !PZ Prešov 
Záborskc. 

l. 
Východiská 

l. Mesto Prešov a PrešO\·sk)• samosprávny kraj majú záujem na rozvoji svojho územia 
a jeho obyvateľstva. 

2. Mesto Prešov má z.áujem preYádzkovat' priemyseln)· park i jd1o jednotlivé časti ,. 
prospech investorov. 

3. Investor má záujem ,·ykonat' im·csticie vo v)'škc cca 5 mil. f v oblasti v)·stavby 
a prevadzky nových energetických zdrojov a zariadení a o ,·ytvorenie do 50 nových 
pracovných miest v meste Prešov. 

-1. lm·estor má záujem na svoju innstíciu odkúpil pozemky v !PZ Prešov - Záborske 
o ,·ýmere do l ha. 

ll. 
Predm<'t 

l. Predmetom tohto m~moranda je dohoda zúčastnen)Th stnin o vzájomnej spolupráci a 
inn:storst\C v pricmysdnom pe1rku lP 1. l'rešt.l\ Záborskc. 

l' - \ls(:;sl'-u I 12 1 

1 



PRÍLOHA (.2.5)'1-2. 

jiooi Vydan it.•: - Memorandum o spolupráci 
-- Strana 

Vlcsto Prešo\ 2/:2 

V zmysle podmi~nok tejto dohody strany súhlasia s t~m. ž~ budú \zújomnc spolupraw,·ať 
tak. aby mal inwstor moi.nosť navrhnúť a pripraviť investičn)· zámer pre v)·stavbu 
a prevádzku nov~·ch cnergctick~·ch zdrojov a zariadení ' priemyselnom parku IPZ Prešo' 
Záborské. 

3. Vzájomná spolupráca medzi zmlu,·n)·mi stranami podľa ods. l. tohto článku butk zahl'l'wť 
najmä: 

odnvzdánmic. poskytovanie a vymierianie si ,·šetk)·ch potrchn)·ch. v hodnych 
alebu užitnčn~·ch informúcií v ro7sahu určennm. ktnré ma_1ú ;:mluvné stran: 
k dispozicii alebo sú schorm' získať v súvislosti s naplnením účelu kjto dtlhndy. 
spoločnú spolupnicu a postup pri vsetk)·ch ncvyhmrtny\:h procesoch. 

4. Strany sa dohodli. ze budú v dobrej v·i.:re rokovať o všetk)·ch '"pcktoch spoluprúce 
s cicl"om dosiahnuť účcltcito dohody deklarovan)· v jej preambull'. 

5. Zmlmm' strany "' za,·äzujú pri realizovaní tejto dohody poskytnúť si navzájom 
maximálnu súčinnosť. a to najmä včas a riadne inťormoYať ostatn~.? strany o \'~etk)-ch 
skutočnostiach súvisiacich s predmetom tejto dohody. 

III. 
Vš<·ob~cné zásady spolupráce 

l. Sp()lupráca JC usmcrňonmci v rámci slušnosti. vzájomnej dôvery. transp,lrcntn(lsti 
a zodpovednosti oboch strán. Lmlu\·né strany sa 7~1,·äzujú. h: urobia dktko p1do. aby 
spolupráca hola úspešnú. 

IV. 
/.án rečné ustanO\·enin 

l. Toto memorandum o spolupnki môže byť v prípade potreb: po vZ:.jumncj dohode všetkych 
zndun1ých stran aktualizované. Zmeny alebo doplnky musia byť uskutočnen& 1 písomnej 
podobe. 
2. Toto memorandum o spolupráci nadobudne platnosť Jriom jeho podpisu oboma stranami. 
). Toto mr.:morandum u spoluprúci je povinnt.: zvereji'lovan~·m 111L'lliOrandnm a nadobúda l1činnosť 
driom nasledujúcim ptl dni jeho zycrcjnenia. 
-l. Memnrandum je vvhot!'n:né' šiestich vvhotnYcniach. z ktDri-ch každú zm!u1 ná strana obdrži . . . . 
po d\'L' ,·yhoto,·cnia. 
~-/ml ume' strany prehlasujú. 2c si :'-tcmor;mdum o SJ)lllupráci prc•čítali. jeho obsahu ptll'LlZU!l'cii. 
~~ho U/al\·úrajú na 7.áklade slnhl)dnt..:j n)le. nie v tiesni uni za nápadm.· ne,·~'hndn~ch poJmiL'!lOh: 
J na znak súhlasu ~je hl) nbsahum hP' last no ručne podpisujú. 

V Prcst~vc dría : 

/ ......................... ./. ............. . 
.H :ur. l'anl Hagyari 
primútor mesta Prešov 

l -\Js(· S!'-01 1: l 

' ! 

' ........... _ ........................ .. 
Ing. rrctcr .Janči 
predseda prcdstannsh a 



Ponuka na strategickú 
spoluprácu 

V oblasti energetiky s mestom Prešov 
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Predstavenie RS Energy,a.s. 

o Asociácia výrobcov elektriny a tepla 

o Účast' pri výstavbe teplární, kotolní a elektrární 

o Prebiehajúce investície cca 200 mio EUR 

o Inštalované výkony do 80 MWe 
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Benefity 

o Trvalo udržatel'né ceny tepla (počas životnosti kogen. zdrojov) 

o Dlhodobá udržatel'nosť bezpečnej, hospodárnej a ekologickej 
dodávky elektrickej energie a tepla 

o Diverzifikácia palivových zdrojov (bioplyn) 

o Zásadné zvýšenie efektívnosti výroby elektrickej energie a tepla 
(kogenerácia) 

o Investície plne v réžii investora bez nárokov na mesto ako aj 
prevzatie rizík spojených s dodávkou tepla v priemysel'nom parku 

o Pri výpadku elektriny možnosť alternatívneho zásobovania 
dôležitých zariadem pre fungovanie priemysel'ného parku 
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Investícia 

,, 2 kogeneračné jednotky o celkovom 
inštalovanom výkone 19,46 MWe (2 x 9,73 
MWe) budú inštalované v priemyselnom parku 
l PZ Záborské 

_ Celková produkcia tepla 133 280 MWh, bude 
vyrábaná kogeneračným i jednotkami. 

_ Celková produkcia elektriny 151 009 MWh, 
bude dodávaná do distribučnej siete VSE a.s. -u 
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Životné prostredie 

o Kogenerácia elektrickej energie a tepla je jednou z najdôležitejších 
technológií na racionálne využitie energie. Možno ju považovať za 
energetický systém, ktorý je priatel'ský k životnému prostrediu z 
dvoch hl'adísk: 

·~ umožňuje značné zníženie spotreby paliva, 

produkuje výrazne menšie množstvo emisií oproti oddelenej výrobe 
energií 
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Pôdorys 

-~ !- - • 1i"'2 - -
~~~,::~· ~~~ 'H11iBlt 

Building Area 
ll3 m2 

·r:::-· 
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Outside 
Dimensions 

E 
co 
ll) 

(1:: W20V34SG Engine Generator Set :_§)LV Switchgear 

(i: W34SG Cube Auxiliary l'v1odule 

(~) Starting Air Unit 

'4"' JI.·Jaintenance Water Tank 

(~i' Ventilation In let Air Louvre 

l C> •\'.st<.a 

:1__:: Control Panel 

,~) Frequency Converters 

9_: Neutral Point Cul)iCle 
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Technické údaje 

~ ~f\~f~ffi~.-

Amb.ient temperature 

Eanh-qualr;.~ 

Windload 

N:ots.e .:;.tt.enuation 

Engine-

Cha.rge air firter rype 

Exhaust gas silence:-r 

W34SG Cub-e Aux Module 

Control and 'NO~i.ng air unit 

Mainlenan~ wa.t@r tank 

Su.rt..ing .31ir compressor 

Starting air ... ·e--swl 

Frequency 
Control 
Pl3nt c·.•am ccnsumption 

.. ~"'at:::. a 

-5 .. +40 "C 
( •45 OC spe-cia.J MT angoa-ments) 

Z.one 4. Oec. Cat. 3, UBC 10'Čil7 

110mph. Exp.C UBC19{,17 

70 dB(A) 1 ODm 

W änsilä: 20V34SG 

Dry 

Cooling radiators 

Ventil.ation 
Max ambient inside power house 
lma.ke air Louvre fiitration 

0\1-erhead Crane 

35 dS(A1 equipped with explosion relief 

2500kg 

6501/min 

3.2m' 
Single 

3.0m' 

50 CH" 60Hz 
pctVtter house l remote 
.:ibout 1 % a~ full lo.šd 

TI~ ' 
.:.._: ~· 

Sir.gle circuiu 

Fre-e- in focced ow 
+50 Qc 
no ne 

2 ton 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 33/61 

P. č. 26 /Bod č. 19- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa l O. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu investícií vynaložených nájomcom do rekonštrukcie nehnutel'ností, pre 
spoločnost' RESPO SK, s. r.o., Smreková 6, 080 Ol Prešov, IČO: 36515485, a to nasledovne: 

časti stavby s. č. 7543, nachádzajúcej sa na Ul. Exnárova 1/A o rozlohe cca 102 m'. 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 14330/28 a 14330/27, k. ú. Prešov, LV č. 6492 (rozsah 
stavby bude spresnený podľa reálneho užívania na základe geometrického plánu a znaleckého 
posudku), 
časti pozemkov zastavaných stavbou parc. č. KNC 14330/28 o výmere 694 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14330/27 o výmere 83m2

, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 
Prešov, L V č. 6492 (presné výmery budú známe po vyhotovení geometrického plánu), 
nebytového priestoru č. l v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 3, 
č. poschodia O, o výmere 76m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. Prešov. 
LVč.ll823, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705m2

, zastavaná plocha 
a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené 
znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. l v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 4, 
č. poschodia O, o výmere 18m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. Prešov. 
LV č. 11823, 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
18/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705m2

, zastavaná plocha 
a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 18/4833 (skutočné užívanie bude spresnené 
znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 3, 
č. poschodia O, o výmere 20m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. Prešov. 
LV č. 11823, 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
20/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705m2

, zastavaná plocha 
a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 20/4833 (skutočné užívanie bude spresnené 
znaleckým posudkom), 
nebytového priestoru č. 2 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod č. 4, 
č. poschodia O, o výmere 76m2

, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. Prešov, 
LV č. 11823, 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 
76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705m2

, zastavaná plocha 
a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o veľkosti 76/4833 (skutočné užívanie bude spresnené 
znaleckým posudkom). 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 34/61 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Účelom majetkového prevodu je odpredaj nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov na 
základe žiadosti nájomcu týchto nebytových priestorov. Žiadateľ má predmetné nebytové priestory 
prenajaté na základe nájomných zmlúv č. 01/08 a 03/08 a ich dodatkov. Predmetné nebytové 
priestory neboli na začiatku nájomného vzťahu prevádzkyschopné, preto na základe súhlasu mesta 
Prešov ako vlastníka týchto nehnuteľností zo dňa 6.8.2008 a rozhodnutia Stavebného úradu zo dňa 
30.10.2008 a 24.11.2008 žiadateľ ako ich nájomca zrealizoval rekonštrukčné práce s celkovou 
investíciou vo výške 209 590,88 €. Na tieto skutočnosti žiada žiadateľ prihliadať pri rozhodovaní 
o kúpnej cene za predmetné nehnuteľnosti. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 6.12.2012: 
VMČ č. 7 nesúhlasí s odpredajom. 

Dl Stanovisko správcu PKO Prešov zo dňa 29.11.2012: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
V prípade záujmu mesta Prešov predať predmetné nebytové priestory je potrebné zohľadniť 
skutočnosť, že ide o nebytové priestory v samostatnej stavbe pred bytovým domom, a tiež 
o nebytové priestory v bytovom dome, ktoré majú odlišný právny režim a kde ich nájomcovi 
svedčí aj predkupné právo v zmysle zákona č. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v znení neskorších predpisov. 
Z nebytových priestorov v samostatnej stavbe pred bytovým domom sa odčlenením vytvorí nová 
stavba. Nebytové priestory v bytovom dome je možné predať iba podľa špecifikácie na L V 
č. 11823, a to spolu so spoluvlastníckymi podielmi na spoločných častiach a zariadeniach bytového 
domu a na pozemku pod bytovým domom. V oboch prípadoch bude presná špecifikácia možná až 
na základe znaleckého posudku. 
Všetky uvedené skutočnosti zohľadňuje tento materiál v znení, v akom je predložený. 
Čo sa týka nebytového priestoru v bytovom dome, je potrebné uviesť, že mesto Prešov ako 
menšinový spoluvlastník spoločných častí a zariadení bytového domu v zmysle platnej legislatívy 
prispieva na správu bytového domu a do fondu opráv bytového domu, pričom výšku týchto úhrad 
vzhľadom na uvedené menšinové postavenie nevie účinne ovplyvniť. 
Ďalej tiež poukazujeme na stanovisko správcu (PKO Prešov), v ktorom konštatuje, že v prípade 
odpredaja príslušných nehnuteľností dôjde k zníženiu jeho príjmov o výšku nájmu 13 800 €/ročne. 
ktorých doplnenie bude následne požadovať od mesta Prešov. 
Vzhľadom na žiadosť žiadateľa o zohľadnenie ním vynaložených investícií vo výške 209 590,88 € 
do predmetných nebytových priestorov z pozície ich nájomcu, OMM navrhuje v prípade záujmu 
mesta Prešov odpredať nehnuteľnosti špecifikované v bode Al tohto materiálu schváliť zámer ich 
predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v zmysle§ 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorý je jediným 
možným riešením vzhľadom na všetky uvádzané okolnosti, adresnosť majetkového 
prevodu, hodnotu predmetných nehnuteľností a navrhovanú kúpnu cenu. 
K posúdeniu vynaložených investícií do predmetu nájmu vo všeobecnosti uvádzame, že 
mesto Prešov ako vlastník dotknutých nehnuteľností v prípade, že udelí nájomcovi súhlas 
k vykonaniu zmien na predmete nájmu a zároveň sa nezaviaže na úhradu investícii 
vynaložených nájomcom, je povinné nájomcovi pri skončení nájmu uhradiť to, o čo 
nájomca predmet nájmu zhodnotil, čo sa zvyčajne preukazuje znaleckým posudkom. 

F- MsÚ/SP-O 1112/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 35161 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 67 600 € s podmienkou bezodplatného zriadenia 
vecného bremena práva prechodu cez existujúce podchody, ktoré sú súčasťou dotknutých stavieb, 
v prospech mesta Prešov. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom je 60 000 €. 
Navrhovaná cena komisiou: 67 600 €. 

Hl Prílohy: 
2611 Žiadosť zo dňa 5.11.2012 
2612-2 Doplnenie žiadosti zo dňa 16.1.2013 
2613 Stanovisko správcu PKO Prešov zo dňa 6.12.2012 
2614-14 Nájomné zmluvy č. O 1108 a 03108 a ich dodatky 
2615 Grafická situácia 
2616-66 Znalecký posudok č. 1012013 

F- MsÚISP-0111211 
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Vec 
Žiadosť o odkúpenie nebytových priestorov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy mestského majetku 
Jarkova 24 
080 Ol Prešov 

Dátum 
Prešov, 05. novembera 2012 

Žiadame Vás o odkúpenie nebytových priestorov Exnárova 1/A súp. č. 7543 na parc. 
C-KN č. 14330/28 a Exnárova 5/A súpisne č. 7543 na parcele C-KN č. 14347 s pozemkami 
k predmetným nehnuteľnostiam. · 

Spoločnosť užíva tieto priestory na Exnárova 5/A na základe nájomnej zmluvy č. 01108 od l. 
01.' 2008 o výmere 138,8 m2 ako prevádzkový priestor a 27m2 ako obslužný priestor -l. 
nadzemné podlažie. 
Priestor na Exnárova 1/A užíva na základe nájomnej zmluvy č. 03/08 od Ol. 07.2008 
o. výmere l 02 m2 ako nebytový priestor- prízemie.· ~--. 

V zhl'adom na predkupné právo k jednému z priestorov a značnú investíciu zo strany 
firmy do predmetných priestorov vo výške 211 000 €, ktoré spoločnosť investovala 
a technicky. zhodnotila objekt na základe stavebného povolenia mesta a vlastnika 
nehnuteľnosti, žiadame o odkúpenie formou priameho predaja v celku za oba prenajaté 
priestory s príslušenstvom. 

V prípade potreby doplnenia akýchkoľvek informácií k našej žiadosti Vám budú tieto 
poskytnuté na požiadanie obratom. 

S pozdravom 

Rf$pO,., o.r.o. ® 
Smreková 6, 0110 01 PRE~OV 

IČO 36 515 485 
IČ DPH 51<2022177267 

t/of:!!xe~~n Pončák 

'(}~~~wtr 

- .•. ---- -l. 



RESPO SK, s.r.o., Smreková 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 515 485 
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Vec: Doplnenie žiadosti zo dňa 05.11.2012 

V Prešove, dňa 15.01.2013 

Titl. 
Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Návrh kúpnej ceny nebytových priestorov a odôvodnenie 

Dňa 05.11.2012 spoločnosť RESPO SK, s.r.o., Smreková 6, 080 Ol Prešov, IČO: 36 515 485 
predložila Mestskému úradu Prešov, Odbor správy mestského majetku Žiadosť o odkúpenie 
nebytových priestorov na ul. Exnárova 1/A, Prešov, súp. č. 7543 na parcele C·KN č. 14330/28 
a Exnárova 5/A, Prešov, súpis. č. 14347 na parcele C-KN č. 14347 s pozemkami k predmetným 
nehnuteľnostiam. 

Na základe tejto žiadosti sme boli Mestským úradom v Prešove, Odborom správy 
mestského majetku vyzvaní k predloženiu návrhu kúpnej ceny. 

Nebytový priestor na ul. Exnárova S/A o výmere 138,8 m2 ako prevádzkový priestor 
a nebytový priestor o výmere 27 m 2 ako obslužný priestor užíva spoločnosť RESPO SK, s.r.o. od 
01.01.2008 na základe nájomnej zmluvy č. 01/08 zo dňa 29.06.2007 a od 01.07.2008 aj 
nebytový priestor na ul. Exnárova 1/A o výmere 102 m2 

, a to na základe nájomnej zmluvy 
č.03/08 zo dňa 29.04.2008. 

V čase kedy spoločnosť RESPO SK, s.r.o. uzatvorila s PKO ako správcom priestorov vyššie 
uvedené nájomné zmluvy boli predmetné nebytové priestory v dezolátnom stave. Tento stav 
preukazuje znalecký posudok č. 2/2009 vypracovaný znalcom Ing. Adriánom Jutkom a tiež 
fotodokumentácia týchto priestorov, ktorá tvorí prílohu znaleckého posudku. Faktický stav 
týchto nehnuteľností neumožňova! spoločnosti RESPO SK, s.r.o. ako nájomcovi využívať ich na 
účel dohodnutý v nájomných zmluvách, t.j. prevádzkovanie kancelárie, bistra s občerstvením -
pizzerie, umiestnenie výherných hracích automatov a poskytovanie reštauračných služieb. 
Nakol'ko sa spoločnosť RESPO SK, s.r.o. zmluvne zaviazala využívať prenajaté nebytové priestory 
výlučne na dohodnutý účel bolo nevyhnutné tieto priestory upraviť. Preto so súhlasom vlastníka 
a na základe rozhodnutia stavebného úradu Msú spoločnosť RESPO SK, s.r.o. do nebytových 
priestorov o odkúpenie ktorých žiada investovala nemalú čiastku. Celková preinvestovaná suma 
predstavuje čiastku 209 590,88 EUR. Týmito, našou spoločnosťou zrealizovanými úpravami sa 
hodnota prenajatých nebytových priestorov podstatne zvýšila . . 
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V zmysle článku Vil bodu 3 predmetných nájomných zmlúv: "Úpravy stavebného 
charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba so súhlasom vlastníka 
a rozhodnutia stavebného úradu Msú, bez nároku na odpočet z ceny nájmu." 

Spoločnosť RESPO SK, s.r.o. si investície vynaložené na rekonštrukciu prenajatých 
priestorov nikdy neuplatňova la odpočtom z ceny nájmu. Preto pokladáme sa správne zohradniť 
túto investíciu našej spoločnosti a stav v akom došlo k prevzatiu týchto priestorov do užívania 
pri stanovení kúpnej ceny. 

EUR. 

Prílohy: 

Vzhi'adom na uvedené skutočnosti navrhujeme kúpnu cenu v celkovej výške 60 000,-

S pozdravom 

Fotodokumentácia (počet listov: 9) 
Faktúra č. 2008041 zo dňa 10.04.2008 (1x fotokópia) 
Faktúra č. 2008078 zo dňa 09.06.2008 {1x fotokópia) 
Faktúra č. 30/08 zo dňa 31.07.2008 {1x fotokópia) 
Faktúra č. 8045 zo dňa 15.08.2008 (1x fotokópia) 
Faktúra č. 2008142 zo dňa 30.09.2008 {1x fotokópia) 
Faktúra č. 2008206 zo dňa 31.12.2008 (1x fotokópia) 

štefan Ponč6k 
konateľspc)ločno~;ti 

2 
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Tel.: 051/7723 741 
7723 742 

Fax: 051/7732 294 
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Mestský úrad v Prešove l t 1 
-~- . l 

Znal> e lehcta 
uloženiG: 

V Prešove, 29.11.20!2 

VÁS LIST ZNAČKY: ZO DNA: 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

080 O l Prešov 

NASA ZNAČKA: VYBAVUJE: 

Vec:. Stanovisko k žiadosti o odkúpenie priestorov 

Spoločnosť RESP O SK, s.r.o., Prešov na základe nájomných zmlúv č. 01/08 a 03/08 má 
prenajaté nebytové priestory na Exnárovej ulici č. 1/A a 5/A. 

Ak je zámerom mesta Prešov ako vlastníka odpredať uvedené priestory, Park kultúry 
a oddychu ako správca nemá námietky voči odpredaju nebytových priestorov za podmienky, 
že výpadok tržieb za prenájom nebytových priestorov nám bude zohľadnený vo zvýšenom 
príspevku mesta. V súčasnosti tržby z prenájmu nebytových priestorov sú 13 800,- € ročne. 

Zároveň Vám v zmysle Vašej požiadavky zasielame zmluvy č. 01/08 a 03/08 s dodatkami. 
Na rekonštrukciu priestorov bolo vydané Stanovisko k žiadosti o udelenie súhlasu 

k stavebným úpravám zo dňa 06.08.2008, Oznámenie k ohlásení u stavebnej úpravy vydané 
Stavebným úradom mesta Prešov zo dňa 30.10.2008 a Rozhodnutie mesta Prešov zo dňa 
24.11.2008, ktoré Vám v prílohe zasielame. 

S pozdravom 

---~-.. ----.....-.-...-.-·-· 
~~-·Mg;.: Emil Chlapeček 

riadite~ 

Prílohy: 
l. Zmluva o nájme NP č. 01/08 a dodatok č. l, 2, 3 
2. Zmluva o nájme NP č. 03/08 a dodatok č. l 
3. Stanovisko k žiadosti o udelenie súhlasu k stavebným úpravám zo 06.08.2008 
4. Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy z 30.10.2008 
5. Rozhodnutie mesta Prešov z 24.11.2008 

Bankové spojenie: VÚB Prdov lislo últu: 730-572/0200 IČO: 00!87437 



ZMLUV A č. Ol/08 
PRÍlOHA. ( 2.Gfit-1 

O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito 
zmluvnými stranami. 

Prenajímateľ: Park kultúry a oddychu Prešov 
Zastúpený : Mgr. Emil Chlapeček- riaditeľ 
Sídlo: Hlavná 50, 080 Ol Prešov 
IČO: 00187437 
DIČ: 2021225272 
IČ DPH: -
Bankové spojenie: VÚB pobočka Prešov 
číslo účtu 730572/0200 

/ďalej len prenajímateľ/ 

Nájomca: RESPO SK, s.r.o. 
Zastúpený: Štefan Pončák- konateľ spoločnosti 
Sídlo : Smreková 6, 080 Ol Prešov 
IČO: 36 515 485 
DIČ: 2022177267 
IČ DPH: SK 2022177267 

_____ ]3_ankové sp_(ljenie~ ČSOB __________________ . ____ _ 

/ďalej len nájomca/ 

číslo účtu: 4003549478 l 7500 

Článok I 
Predmet zmluvy 

l. Prenajímateľ na základe predchádzajúceho súhlasu mesta Prešov číslo 
O.Y./P/2007/339 w dňa 11.06 2007, ktoré je vlastníkom nehnuteľnosti, prenajíma 
nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. súpisné 7543, 
k. ú. Prešov. 

2. Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Exnárova 5/A, Prešov 
3. Prenajíma sa časť objektu: ucelená časť prízemia vľavo. 
4. Nebytové priestory o výmere: prevádzkové priestory 138,8 m2, obslužné priestory 

27m2, v členení podľa podlaží: l.nadzemné podlažie- 138,8 m2 a 27m2. 

Článok ll 
Účel nájmu 

l. Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: prevádzkovanie kancelárie, 
bistra s občerstvením- pizzeria, umiestnenie výherných hracích automatov 

2. Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



Článok m 
Doba nájmu 

l. Nájomný vzťah vzniká dňom 01.01.2008 a uzatvára sa na dobu neurčitú . 
2. Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 

výpoveďou bez udania dôvodu. V prípade výpovede platí l - mesačná výpovedná 
lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

Článok IV 
Nájomné 

Nájomné je zmluvn)• mi stranami dohodnuté tak1o: 

l. V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov č. 112007, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov bolo dohodnuté ročné 
nájomné za užívanie nebytovj•ch priestorov vo výške 2500,00 Sklm21rok, t.j. 
414500,00 Sk/rok. 

2. V pripade, že dôjde k zmene "Smernice podľa bodu 1 ", prenajímateľ má právo 
jednostranne upraviť výšku nájomného. 

3. Nájomca bol náležite oboznámený so znením "Smernice, ktorou sa stanovujú zásady 
určenia výšky nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov" pred 
podpísaním tejto zmluvy. 

4. Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 
koeficientu a priemernej. nominálnej mzdy uverejneného Štatistickým úradom SR za 
príslušný kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie 
od prenajímateľa o úprave výšky nájomného. 

Článok V 
Úhrada nájomného a služieb spojenj·ch s nájmom 

1. Nájomca uhrádza nájomné a platby za poskytovanú energiu a služby tri mesiace 
vopred s dňom splatnosti piateho dňa bežného mesiaca. Nájomca je zároveň povinný 
uhradiť na účet prenajímateľa jednorázovo finančnú zábezpeku l depozit l vo výške 
mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na úhradu splatnej pohľadávky 
prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. Deň 
splatnosti je dňom daňovej povinnosti. Prvá úhrada je splatná piaty deň od podpísania 
tejto zmluvy. V prípade nepravidelných úhrad nájomcu si prenajímateľ vyhradzuje 
právo prednostne pokryť úhradu nájomného. Ak je nájomca v omeškaní s úhradou 
nájomného a služieb v zmysle tohto článku nájomnej zmluvy prenajímateľ je 
oprávnený účtovať mu poplatok za výzvu na úhradu (telefonick'Ú, .či písomnú) vo 
výške 30.- Sk s DPH za každý mesiac, v ktorom bol nájomca na úhradu vyzvan)•, a to 
vo vyúčtovaní v zmysle čl. V. bod 3 nájomnej zmluvy. 

2. Platby za energiu a služby vychádzajú z reálnych cien, platných v čase uzatvárania 
zmluvy. V prípade, že v priebehu roka dôjde k cenovým pohybom, zmene DPH, 
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pripadne k nedoplatku z vyúčtovania za predchádzajúce obdobie, prenajímateľ má 
právo jednostranne upraviť ich v)> šku. 

3_ Prenajímateľ po vykonaní odpočtov za spotrebovanú energiu a dokladov dodávateľov, 
predloží nájomcovi jedenkrát ročne- najneskôr do 31. 05. nasledujúceho roka, faktúru 
- vyúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok (dobropís/ťarchopis) v cenách 
platných pre obdobie usk-utočnenej a fakturovanej dodávk)' energie a služieb, v ktorej 
bude účtovať dohodnutý poplatok l 00.- Sk s DPH Podklady k faburácii sú 
k dispozícii u prenajímateľa. 

4_ Ťarchopis je splatný pätnástym dňom po jeho doručení. Dobropis je splatný len na 
základe písomnej žiadosti nájomcu. Ak nájomca nepožiada o vrátenie preplatku do l 5 
d1ú od doručenia dobropisu, bude mu započítaný na ďalšie obdobie_ 

5_ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného 
a za poskytovanú energiu a služby, má prenajímateľ právo požadovať úroi.JI 
z omeškania v zmysle platnej legislatívy SR. 

6. V pripade posk)llovania ďalších služieb alebo bežnej opravy a údržby spoločných 
priestorov nad rámec zákona, má prenajímateľ právo tieto prefak-turovať na ťarchu 
nájomcu do 60 dní od doručenia dodávateľskej fal.:túry, resp. vo vyúčtovaní za 
predchádzajúce obdobie. Splatnosť fakiúry je 10 dní od jej doručenia nájomcovi. 

Článok Vl 
Technický stav nebytových priestorov 

L Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2. Nájomca sa zaväzuje užívať elek-trické spotrebiče, ktoré zodpovedajú prislušn)•m 
normám, tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V pripade 
nedodržania stanoveného zaťaženia, vzniknuté škody uhradí nájomca. Zásah do 
elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len na základe vopred daného písomného 
súhlasu prenajímateľa, 

3. Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od účinnosti tejto 
zmluvy_ 

Článok vn 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

l. Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytov)•ch 
priestorov v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných 
súvisiacich právnych predpisov_ 

2. Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním 
nebytových priestorov. 

3. Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba 
so súhlasom vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu Msú, bez nároku na odpočet 
z ceny nájmu. 

4. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak 
nájomca zodpovedá za škodu, kiorá nesplnením povinnosti vznikla. 
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5. Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové 
priestory nachádzajú. 

6. Nájomca je povinný do 10 dní oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity ako i iné skutočnosti, ktmé by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

7. Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. 
Účinky doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnost' prevezme 
pracovník nájomcu. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8. Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam 
objeh:tu (k rozvodu ÚK, plynu, elekiriny a pod) 

9. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiamu ochranu prenajatých priestorov 
a zaväzuje sa vykonať všetk')' potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. 
inej havárie, v zmysle zákona NR SR č. 314/01 Zb. o požiarnej ochrane v znení 
neskorších predpisov. 

10. Nájomca nesmie prenajať nebytové priestory alebo ich časť tretej osobe formou 
podnájmu. 

ll. K poslednému dňu nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať 
a vypratané odovzdať prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému 
opotrebeniu, ak sa s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V pripade, ak 
nájomca vykoná úpravy v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu 
prenajímateľa, je povinný uviesť nebytové priestory do pôvodného stavu. Pri 
odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov . 

. 12. Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu priľahlého chodníka k nebytovým priestorom. 
13. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ki o rá vznikla nájomcovi na vlastnom hnuteľnom 

majetku vznesenom do prenajímaných priestorov. 
14. Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 

zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových 
priestoroch. 

15. Nájomca je povinný uzatvoriť samostatnú zmluvu s dodávateľom elek1rickej energie 
na vývoz domoyého odpadu a kópiu zmluvy predložiť do 15 dni prenajímateľovi. 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného záložné 
právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v prenajatej nehnuteľnosti a patria 
nájomcovi v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

ČlánokVlll 
Záverečné ustanovenia 

l. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia ostatné ustanovenia zákona č. 116/1990 
Zb. v znení neskorších noviel a všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

2. Všetky zmeny, resp. dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou po 
dohode oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva bola podpísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 
vyhotovenie. 



4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečitali, rozumej u jej, su hl asia s jej obsahom 
a na znak suhlasu ju podpisu ju. 

V Prešove 29.06.2007 

') 

~~~L" Nájomca\·ľľl'rrt 

BIDfj , s.r.o. ® 
Smreková 6, 080 .Ó1 PRE~OV 

IČO 36 515 485 
rť'; DPH SK20221n267 

Prenajímateľ: 

LPark 1<.1/;,)ry a c-jdychu 
ii!ovnó č. 50 l 

PREŠOV 



ll o .d " t o l; Č'' l 

ku zmlu1 t' i·. IJ I/OH 11 n:'tj!ltt· 11ch1 !tJ\ .1 cit pric•,torol 

l' re naj ínt atd': 

\újomra: 

l'ark kultt'tn a od<hrltu Pre.'"' 
/astCtpcní \lgr. l'rnii Chl:rpcú·L- rr:rditeľ 

Srd lo: lll;tl '"')ll. !IX! l il l !'te·',"' 
lc"tl 11111~7-1~7 
DI( ~IC l ~2~27~ 
J(' IWI l 
l~i.ll1k1..n'-; :--jll.lj~.·niL·: \.l 'H pt·,h\)·2k~t Pr'-·\u\ 
l·isltl úCtu: 7.~!!)7=-u~U() 

HESľO Sl(, ,,r.o. 
l<.t:--.\Újit...'!l~ .(;IL'(;m Jl\ 1 11~-ctL ku\1~1\L'ľ "PdluL·lhJ:-oti 

·d'alej len nájomc·a/ 

Sídlu: Stmc·k"''.' il. <IKii Ili i'tc''"' 
J('U 36 51' ~N' 
J)J(': 20::'2 l 772(17 
IČ J)]'J l :SK 21J22177~!J7 

ll"nkcnc· 'i'"icnic·: Cscm 
é·islu Cté<u: ~IIO':i~<;-Jn 7:itl!t 

s~1 dtlhLJdli na nu~k·dt)\'llum dud;.llku l: 
zo J<ia 2'!.06.21107 : 

l l.u ;rniLIIL' (·.Ili l!~ u llÚ.Iillt nthlllll'\ch pric'SIL>l'lll' 
' . ' 

l' IJopJti<t S:! c·lúnul, \'.hod 2 lliL'clL'!lL'.JI!lllll\1 

Pr~....·n~ljímatc:-1" ~~ nújuJllC~I s~1 dohodli !1<1 u]l!-<tlk' /;J ')kurn,anÍL' \ll ,~;sh.~.·~-.:;; 0 u n:Jl ... oY~L·h 
núki;.Jdu\ J1t'dľ~t l~d-..tur{t~..:i~..: dt)d<..t\ .:t\1.:1'~1- Spr~t\ h~ tkutlll'\lrlll. :1.:-. .• llt\:;;u\. 

N>tjomca: 

RE\ pd ... SJ.O. ® 
Smreková 6, 080 01 PRESOY 

tCo 36 s1s 485 
IČ DPH SK2022177267 



Dodatol; (·.2 

ku /.mluH (·.Ol/OH o 1liljmc ndntlll~cli pril·\1111'111 

l' l'<' ll :t.j i 111:11 cl': Pari\ l\ullllr~ a odtl~ťl'hll Prl'~ll\ 
/ciSILIJ1C:!l\: M);r. l· mil Chlcql,·é·,·k- ll.lcii~c·l' 

S1dlo: llle~111Ú 5ii.IIXO Ili l'r,··'''' 
IČ'II IIIIIX7-1~7 
Ili( ~ll~ l.:'~'i::'72 
j(' Dl'! l: 
ILill~ll\~ 'i'''.i,·ni,·: \'ľlllpuhlli'kcil'rc·\,,1 
číslo tiČIIl 7)11-i72•1121HI 

d'akj len pt·l·najinwil'i'/ 

N:'ljomt'a: 

·tl';tkj len nújomca/ 

IU:SPO Sk, s.r.o. 
ZaslÚ]K'Il_,·.: S ll.' (~In PonL·j J,. 1-,\ ll l ~ll~.·!· .... p\) l \ll·nost i 
Sídlu: Smr,·!""'' il. IIXO Ili 1'1\'''" 
J('() J(, 'ii.-i .JX'i 
Dl(: ::o:>:: 177::'1,7 
ll' Dl'll: \K 2112::'17721,7 
11<111~tl\l; spujl'IIÍl': (Silil 
l:ish> tll'tu: .J011>5.J 1J.J7X 7-il)ll 

s~1 lli.l zťlkl~tdť súhlasu prim;.Hur;.t ll1l'SI•t Prt:Su\ pu \ldpurlll·•~ni ktJJllÍsil" prL· llL'hytun: prÍL'Slur~ 
d\1hudli na n~1skdovnom dud<ltku (:. l ku /.ll1hl\.l' l: ll! 'OS 11 ~~~-lj1111.:' JlL'h_,·to,-_,·,l:h priestoru\· /ll 
Jfl<l ~lJ.06.2007 : 

l\1\·odn<'l \'~·ška n1l·nl·ht1 ll~l_jlllll :\~. 1JX) ľ 111.2 J_1 5tJ:J.IHJ Sl,' 111~) :-.~1 llh."lli ;.li du duh\ 
\~ril'~L·ni<l pruhkm~ttik) 111.1 Ci;1:-.1ku ...f(J~-!7 C'm~ ruk 1 l >'JlJ_l)(, \k·tn~.'rpk ). /ní;i_cnil' n~\imu 

/.C~éín" diwm l .X.200'J. 

-~ ()S\i.Hih~ llÚit...'i.i\ll:i[Í /llllll\_\. poki<d' 1\L"IIdj)ilrtlj(l dllll;11kt1 (·. l ;1 dPdaiktl Č. l OSI<'t\·a_jll 
lh.' /Llll..'I1L'l)('. 

p,.,.,,ll . .:'~.07.200lJ 

· R€5Po ••. .... o.® 
Smreková 6. 080 01 PREŠOV 

IÓO 36 515 485 
IÓ DPH SK20221 77267 



Doda to k č. 3 

ku zmlm·e č. 01/08 o n:íjme ncbyto,.~·ch pr·iestorov 

Pr en aj í ma tel': Park kultúry a odd)l'illl Prešo' 
Zastúpen) : il1gr. Emil C'hl:rpeéek- riadi icl' 
Sidlo: Hla\llá 50. 080 ll l Prdr" 
IČ'O 00187437 

DIČ' 2021225272 
i( DPH: -

Bankov~ spojenie: VU ll puhočkn l'reŠO\ 
číslo (ré tu: nos 72'0200 

íd'alej len prenajímatel'/ 

Nújomca: RES PO SK, s.r.o. 
Zast(rpen)·: SteLm Pončťrk- konatd spoločnosti 
Sídlo: Smrekod 6. 080 Ol Prešo,· 
IČ'O: 36 515 485 
DIČ' 2022177267 
IČ'DPH:SK 202217n67 
B:mkové spojenie: (SOB 
číslo účtu: 4003549~7X l 7500 

1d'alcj len nájomca/ 

sa nn zál-;lade súhlasu primútora mesta Pr~s'" po odporúcuni komisie pre nehy! O\ é priestor' 
1 RII 6389/2009 zo dľw 26.1 0.200'! l dohodli na nasledo\1\0111 dudarku t. :; ku zmlu,·c (·. 
Uli08 o nájme neby1LW)ch pries!OJ\)\' zo dri:r2lJ.IJ6.2007: 

ll Meni sa v)'pm·edná lehota v článku Ili. bod 2. U\edenej zmluv) 

Počas doby nájmu méižu zmluvné stran) skoncit' nl!jom dohnclnu alebo pisomn,,u 
v)poleďou bez udania dô,udu. V prípade ')lW\ede plati 5-roč:nó \ ~·po\ednil ielHllcl. kror~1 

začina plynúť pr\')'111 dr'tom mesiaca nasledujún!ho po doručeni y)·puvede. 

2/ Ostatné nále7.i ro st i zmlu' y. pokiaľ neodporuj ú dodatkom č. l. 2 a 3. ostil\ a jú ne1.menené. 

Presm·. 26.11.2001) 

REJ:po,.. uo. @ 
Smreková 6, eso 01 PREŠOV 

IČO 36 515 'it5 
IČ DPH SK2022'177;>67 



ZMLUVA č .. 03/08 
i'RÍLOHA Č 26/'t-9 

O NÁJME NEB\TO\"Í'C:ll PRIESTOROV 

uza,Tetá v zmysle zákona č. l 16/90 Zb v znení neskorsích predpisov medzi t\1mito 
zmiuvn~~mi stranami: 

Prruajímateľ: Park kultúry a oddychu Prešov 
Zastúpeni' : Mgr Emil Chlapeček -riaditeľ 
Sídlo Hlavná 50, C80 O l Prešov 
IČO 00187437 
DIČ: 202122527~ 
IC DPH . 
Bankové spojenie: VÚB pobočka Prešov 
číslo účtu: 730572/<)200 

/ďalej len prenajímateľ/ 

/ďli ej len nájomca/ 

RESPO SK, s.r.o. 
Zastúpený: Štefan Poncák -konateľ spoločnosti 
Sídlo : Smrek o va 6. 080 O l Prešov 
IČO: 36 515 485 
DIČ: 2022177267 
!Č DPH: SK 202 177267 
Bankové spojenie: ·~SOB 
číslo účtu 400354•:.478 /7500 

Článok l 
Prrdrnet zmluvy 

Prenajímateľ na základe predclu . .:lzajúceho súhlasu mesta Prešov číslo R/7998/2008 
zo dňa 10.04.2008, ktoré je vlastníkom nehnuternosti. prenajíma nájomcovi do 
užívania nebytové priestory naclúdzajúce sa v objekte č. supisné 7543, k.ú. Prešov na 
L V č. 6492 . parcela č. 14330/28. 

' Objekt sa nachádza v Prešove na <Jiici. Exnúova 1/A, Prešov 
1. Prenajíma sa časť objektu: rohov< sála prízemia objektu- vľavo. 

Nebytové priestory o vi'mere : l Cc m2. v členení pod\' a podlaží : prízemie- l 02 m2. 

Článok ll 
(!čel nájmu 

) . Nebytové priestory sa prenajímai' nájomcovi z<~ účelom: posk)~Ovanie reštauračných 
služieb a prevádzkovanie kancelá, ie. 

.. Nájomca sa zaväzuje užívať prendjatc nebytové priestory y~·lučne na dohodnutí' účel. 
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Čl~nok Ili 
Doba n~jmu 
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1. Nájomný vzťah vzniká dňom prevzatia nebytov)•ch priestorov, po tom, čo Slovenská 
sporiteľňa, a. s. stavebne upravi prie;tory pre prevádzkovanie svojho bankomatu. Zápis 
o prevzatí nebytových priestorov je súča>ťou tejto zmluvy. Nájomn)· vzťah 

sa uzatvára na dobu neurčitú . 
2. Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 

výpoveďou bez udania dôvodu. V prípade v)•povede plati l - mesačná výpovedná 
lehota, kiorá začína plynúť prv)·m dňom mesiaca nasledujúceho po doručeni 

výpovede. 

Článok IV 
Nájomné 

1\!ájomné je zmluvn)• mi stranami doh.:dnute takto: 

l. V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov č. 1/2007, kiorou sa stanovuje výška 
niljomného za nebytové priesto!) vo vlastníctve mesta Prešova" a udeleného súhlasu 
mesta Prešov bolo dohodnuté ro ~né nájomné za užívanie nebyiových priestorov vo 
výške 3 600,00 Sklm2/rok, tj. 36~ 200,00 Sk/rok. 

·2. V pripade, že dôjde k zmene , Smernice podľa bodu 1", prenajímateľ má právo 
jednostranne upraviť výšku nájomného. 
Najomca bol náležite oboznámen)· so znením "Smernice, ktorou sa stanovujú zásady 
určenia výšky najomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov" pred 
podpísaním tejto zmluvy. 
Prenajímateľ mil právo jednostranne upravi\ vyšku nájomného o priemer inflačného 
koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejneného Štatistický·m úradom SR za 
príslušný kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinn)· platiť od 
mesiaca nasledujúceho po mesia·:i, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie 
od prenajímateľa o úprave výšky nájomnel1o. 

Článo!; V 
Úhrada nájomného a služieb spojen)-ch s nájmom 

! . Nájomca uhrildza nájomné a platby za poskytovanú energiu a služby tri mesiace 
vopred s dňom splatnosti piat eh" dlia bež neho mesiaca. Najomca je zárove1i povinný 
uhradiť na účet prenajímateľa jednorazovo finančnú zábezpeku l depozit l vo výške 
mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na úhradu splatnej pohľadávky 
prenajímateľa v prípade predčB .. ného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. Deň 

splatnosti je dňom daňovej povin;Jost i Prvá úhrada je sp lat ná piaty deň od podp' ;ani a 
tejto zmluvy. V prípade nepravirleln)·ch úhrad nájomcu si prenajímateľ vyhradzuje 
právo prednostne pokryt' úhradl najomného. Ak je najomca v omeškaní s úhradou 
nájomného a služieb v zmysle tohto článku nájomnej zmluvy prenajímateľ je 
oprávnen)• účtovať mu poplatok za v~·z1-u na úhradu (telefonickú. či písomnú) vo 
výške 30.- Sk s DPH za každ)· m:siac, v ktorom bol najomca na úhradu vyzvaný, a to 
vo vyúčtovaní v zmysle čl V bc·tl 3 najomnei zmluvy. 



PRíLOHA(!' -2-G/It-~~ 
1 Platby za energiu a služby vych,,dzajú z realnych cien, platn),ch ,. čase uzatv<:rama 

zmluvy. V prípade, že v priebehu roka dôjde k cenovým pohybom, zmene DPH, 
prípadne k nedoplatku z vyúčto,·ania za predchádzajúce obdobie. prenajímateľ má 
právo jednostranne upraviť ich výšku. 

J Prenajímateľ po vykonani odpočtov za spotrebovanú energiu a dokladov dodávateľov, 
predloží nájomcovi jedenkrát ročne- najne>kúr do 31 .05. nasledujúceho roka, faJ..1úru 
- vyúčtovanie za predchádzajúci kalendarny rok (dobropis/ťarchopis) v cenách 
platn)'ch pre obdobie uskutočnenej a fakturm anej dodavky energie a služieb, v ktorej 
bude účtovať dohodnutý poplatok l OO.- Sk s DPH. Podklady k fakturácii sú 
k dispozícii u prenajímateľa. 

4. Ťarchopis je splatný pätnástym dr1om po jeho doručtní. Dobropis je splatný len na 
základe písomnej žiadosti nájomcu. Ak najomca nepožiada o vrátenie preplatku do 15 
dní od doručenia dobropisu, bude mu započítan)' na ďalsie obdobie. 

:. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania najomcu s platením nájomného 
a za poskytovanú energiu a služby, má prenajímateľ právo požadovať úroky 
z omeškania v zmysle platnej legislatÍ\')' SR. 

6. V prípade poskytovania ďalších služieb alebo bežnej opravy a údrzby spolocných 
priestorov nad rámec zákona, má prenajímateľ právo tieto prefakturovať na ťarchu 
nájomcu do 60 dní od doručenia dodávateľskej faktúry, resp. vo vyúctovaní za 
predchádzajúce obdobie. Splatnosť faktúry je l O dni od jej doručenia nájomcovi. 

Článok Vl 
Technický stav ntbytoyých priestorov 

l. Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dnu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav neb~1ov)'ch priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2. Nájomca sa zaväzuje užívať elektricke spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným 
normám, tak, aby neprekročili prúdové zat'aženie jednotlivých obvodov. V prípade 
nedodržania stanoveného zaťai.:nia. vzniknuté škody uhradí nájomca Zásah do 
elektrickej inštalácie nájomca mi,že urobiť len na zaklade vopred daného písomného 
súhlasu prenajímateľa. 

3. Nájomca je povinný prevádzku sprevádzJ:ovat' v lehote 60 dní od účinností tejto 
zmluvy. 

Č:Jňnok vn 
Práva a povinnosti zmluvn)·ch strán 

l. Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušni'mi 
ustanoveniami platného zákona č 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových 
priestorov v znení neskorších prfdpísov.. Občianskeho zákonníka a ostatných 
súvisiacich právnych predpisov. 

2. Nájomca je povinný uhrádzať všetky naklady spojené s obvykl)'m udržiavaním 
nebytových priestorov. 
Úpravy stavebného charaktet1J v prenajatych priestoroch môže nájomca vykonať iba 
so súhlasom vlastníka a rozhodnutia stawbn~ho úradu Ms(:, bez nároku na odpočet 
z ceny nájmu. 

-1. Nájomca je povínny bez zbytc•cneho odkladu oznámiť potrebu opniv. ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umozniť ':.·konanie t)Thto a ini·ch nevyhnutn}•ch opráv, inak 
nájomca zodpovedá za škodu, ktc,rá nesplnE·ním povinnosti vznikla. 



5. Nájomca je povinn)• znášať obmedzenia 1 predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu. v rámci ktorého sa predmetné nebytové 
priestory nachádzajú. 

6. Nájomca je povinný do l O dni ozmi>'1iť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity ako i iné skutocnosti. ktoré by mohli ovplyvniť nájomn)• vzťah. 

7. ~ísomnosti týkajúce sa nájomného \Ztahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu 
Učinky doručenia písomnosti pre nájomcu n<~stanú aj vtedy. ak písomnosť prevezme 
pracovník nájomcu. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za dorucenú pre nájomcu 

8. Nájomca je povinný bezodkladne od V)Tozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť pre naj i mateľovi pri stup k dôležitým zariadeniam 
objektu (k rozvodu ÚK, plynu. elektriny a pod) 

9. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov 
a zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru. resp. 
inej havárie, v zmysle zákona NR SR i: 314/01 Zb. o požiarnej ochrane v zneni 
neskorších predpisov. 

lO. Nájomca nesmie prenajať nebytcl\'e priestory alebo ich časť tretej osobe formou 
podnájmu. 

ll. K poslednému dňu nájmu je nájomca povinni• všetky prenajaté priestory vypratať 
a vypratané odovzdať prenajim:lteľovi v stave zodpovedajúcom ich pri meranému 
opotrebeniu, ak sa s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V pripade, ak 
nájomca vykoná úpravy v neb)1cwi·ch priestoroch bez písomného súhlasu 
prenajímateľa, je povinný uviesť neb)10vé priestory do pôvodného stavu. Pri 
odovzdaní priestorov sa spíše pwtokol. v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 

12. Nájomca zodpovedá za čistotu a udržbu priľahlého chodníka k nebytovým priestorom. 
13. PrenaJímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom hnuteľnom 

majetku vznesenom do prenajíma 1ych priestorov. 
!4. Nájomca zodpovedá za škody v2.niknute z dôvodu použitia elektrických a podobných 

zariadeni využívaných nájomcon1 alebo in)·mi osobami v prenajatých nebytov)•ch 
priestoroch. 

15. Nájomca je povinn)• uzatvoriť samostatnú zmluvu s dodávateľom elektrickej energie a 
na '')•voz domového odpadu a kópiu zmlu''ľ predložiť do 15 dní prenajímateľovi. 

16. Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného záložné 
právo k hnuteľným veciam, ktore sa nachádzajú v prenajatej nehnuteľnosti a patria 
nájomcovi V súlade s ustanoveniami ~ l 51 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Článo!• VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia ostatné ustanovenia zákona č. l 1611990 
Zb. v zneni neskorších noviel a vbeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 

2. Všetky zmeny, resp. dodatky k tejto zmluve je moine urobiť len písomnou formou po 
dohode oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva bola podpísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 
vyhotovenie. 
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' _ m uvne strany pre 1 aSUJU, ze zm UYU Sl prtc:i\a L rozume_1u JeJ, su 1 as1a s JeJ o sa 10m 

a na znak súhlasu ju podpisujú. 

--~~- -----v-Prešove- 2-9 _-04o2008 ------ ---~---~--------- --------------

Nájomca: ;I(J) j? 

(jrlf!~/ 
RE$pOsx, •.r.o. ® 

Smreková 6, 080 01 PREŠOV 
!60 36 515 485 

IC DPH SK2022177267 

P1·enajímatel': ÚiJ,ť( 

--------. 
Park k Jlt(•ry o oddychu 

Hlavné č. 50 
PRE SOV 



D o d a t o k č. l 

ku zmluH č. 03/0l:\ o nújme ncbytov)Th priesto rO\· 

P rcn aj i mat cl': Pari< kultúr~ a oddyehu Prešo,· 
Zastúren)· : \1gr. Emil Chl~pcček - riaclitd 
Sidln: Hlavná 50. 080 Ul Prešo1 
J("() ()()] 87437 
OJ(': 2021225272 
IČ' 01'1-1 
Ganku' é· spojenie: Vl :n pobočka l'n:so1 
číslo Llčtu: 73U:i721tl21lll 

/ďalrj len prenajimatcl'/ 

Nújomca: RESI'O SK, s.r.o. 
Zastúpen): SkLm f'c,né(lk - kona tel- spoločnosti 
Sídlo: Smrekovú 6. 080 Ol Prešo1 
IČ'O: 36 515 485 
OIC: 2022177267 
IČ' DPH: SK 2022177267 
l3ankm0 spojenie: (SOB 
číslo i1čtu: -1003549--ln · 75011 

/ďalej len nájomca/ 

sa na základe súhlasu primátora mesta Prešov po odpori1čani komisie pre nebyto1·é priestor) 
dohodli na nasledovnom dodatku č. l ku zmlu1e č. OJ/OS o nájme nebyto1)·ch priestoro1 zo 
dlia 29.04.2008 : 

l 1 Mení sa v)·šb nájomného,. článku IV. bod l. uvedc·nej zmlu1) 

Pôv"dná 1 )·š ka ročného nújmu l 19.--I<Jg f l m2 L; GOO.DO Ski m:!) sa mení až do duh)· 
,-)riešeni<! pmblematikY na čiastku 59_74'! E'-'m~irok ( l 8tJ(I.O(J Sk-'m~ 1 rok ). Zníženie nújmu 
o 50% zaéina chiom 1.11.2009. 

21 Meni sa ,-~·povedná le how v článku IIL bod 2. uvedenej zmluvy · 

Puč·as doby nájmu môž.u zm\ll\·né strany skončiť n:Ijc>m dohodou alebu písomnou 
v)'povecľou bez udania cl(\\·odu. V pri1x1de ,-::pol cdc· ple~ti ~-ročmí 1·\pm edn(l khota. k turú 
začína r>lynúť pn \m diíum mesiaca nasleclujúcehu po doručeni ,-~puvede. 

3/ Ostatné nillez.itosti zmlmy. pokiaľ neodporuj it cludatku é. l. ostávajú nezmenené. 

Prešl\\. 26. l l -~U(Jl) 

• • 
/__k(~jomca: 

( /'((/:;,:/)' 
' 

Rf,$ pO"· s.r.o. ® 
Smreková 6, 080 01 PREŠOV 

IČO 36 515 485 
té DPH SK?.022177267 
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Znalec: Ing. Adrián )UTKA, Vajanského 4, 080 Ol Prešov, e.č.911469 
Tel.: 0905 506 686, e-mail: juting@juting.sk 

Zadávateľ: RES PO SK, s.r.o., Smreková 6, 080 Ol Prešov 
Číslo spisu (objednávky): 12.9.2013 

Vo veci: 

ZNALECKÝ POSUDOK 
číslo 10/2013 

Stanovenie všeobecnej hodnoty nebytových priestorov na ulici Exnárova 
5jA, Prešov v objekte súp.č. 7543 na parc. C-KN č.l4330/28 v KÚ Prešov a 
súp.č. 6620 na parc. C-KN č.l4347 v KÚ Prešov a pozemkami parc. C-KN 
č.l430/28 a 14347 v KÚ Prešov pre účel zmeny vlastníckych práv k 
nehnuteľnostiam. 

V znaleckom posudku odpovedzte na otázky a samostatne stanovte: 
l. všeobecnú (trhovú) hodnotu nebytových priestorov ku dňu spracovania 

znaleckého posudku s technickým stavom a vybavením nehnuteľností k 
dátumu 29.4.2008 (podpisu nájomnej zmluvy- pred zhodnotením majetku) 

2. aktuálnu všeobecnú (trhovú) hodnotu nebytových priestorov s technickým 
stavom a vybavením nehnuteľností po rekonštrukcii (po zhodnotení 
majetku). 

3. všeobecnú (trhovú) hodnotu- výšku zhodnotenia nebytových priestorov. 

Počet strán posudku (z toho príloh): 
Počet odovzdaných vyhotovení: 

65 (z toho 18 strán príloh) 
3 

U V Prešove dňa 17.9.2013 



Znalecký posudok Strana.l.2 

l. ÚVODNÁ ČASŤ 

1. Úloha znalca: Stanovenie všeobecnej hodnoty nebytových priestorov na ulici Exnárova 
S/A, Prešov v objekte súp.č. 7S43 na parc. C-KN č.14330/28 v Kú Prešov a 
súp.č. 6620 na parc. C-KN č.14347 v KÚ Prešov a pozemkami parc. C-KN 
č.1430/28 a 14347 v KÚ Prešov pre účel zmeny vlastníckych práv k 
nehnuteľnostiam. 

2. Účel znaleckého posudku (právny úkon): zriadenie záložného práva 
3. Dátum vyžiadania posudku: 12.9.2013 
4. Dátum, ku ktorému je znalecký posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie 
stavebnotechnického stavu): 29.4.2008 (podpis nájomnej zmluvy) a 27.8.2013 
S. Dátum, ku ktorému sa nehnutel'nosť alebo stavba ohodnocuje: 17.9.2013 

6. Podklady pre vypracovanie znaleckého posudku: 
6.1 Dodané zadávatel'om (objednávate!' om): 

• Kópia katastrálnej mapy č.obj. /2008 zo dňa 6.2.2009, mapový list č. 4-4/42;4-4/44;4-
4/41;4-4/43 vydaná Katastrálnym úradom v Prešove, Správa katastra Prešov. 

• Hospodárska zmluva č.73/P0/89 zo dňa 1.S.1989- vek stavby 
• geometrický plán pracovná verzia č.94/2013 
• Projektová dokumentácia čiastočná- pôdorys l.NP prevádzkových priestorov 

6.2 Obstarané znalcom: 
• Výpis z katastra nehnutel'ností, z listu vlastníctva č.11823, kú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, 

vytvorený cez Katasterportál. 
• Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.123S3, kú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, 

vytvorený cez Katasterportál. 
• Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.6492, kú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, 

vytvorený cez Katasterportál. 
• Fotodokumentácia 

?.Použitý právny predpis: 
• Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a nasl. 

8. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 
• Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a nasl. 
• Vyhláška MS SR č. 490/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o znalcoch, tlmočníkoch a 

prekladatel'och a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. S00/200S Z.z., 
vyhlášky č. S34/2008 Z.z., vyhlášky č. 33/2009 Z.z. a nás!. 

• Zákon č. S0/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov 

• Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
• STN 7340 SS -Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov 
• Opatrenie ŠÚ SR č.128f2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb 
• Indexy cien stavebných prác na precenenie rozpočtov do CÚ ll. št:-rťrok 201_3 (US! Žilina) 

spracované pomocou pomeru indexov cien stavebných prác ŠU SR podla klasifikácie 
stavieb. 

9. Osobitné požiadavky objednávatel'a: 
• Znalecký posudok vypracovať s rozdelením parciel podľa GP pracovná verzia 94/2013. 
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II. POSUDOK 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

a) Výber použitej metódy: 
Príloha č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. 

Použitá je metóda polohovej diferenciácie. Použitie kombinovanej metódy na stanovenie 
všeobecnej hodnoty nie je možné, pretože nehnuteľnosti nie sú schopné dosahovať primeraný 
výnos formou prenájmu tak, aby bolo možné vykonať kombináciu. Porovnávacia metóda 
stanovenia všeobecnej hodnoty je vylúčená z dôvodu nedostatku podkladov pre danú lokalitu a typ 
nehnuteľností. 

b) Vlastnícke a evidenčné údaje: 

Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.11823, k. ú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, l(Ytvorený cez 
( ,j Katasterportál. 
,",~ 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 
• Bytový dom s.č. 6620 na parc. C-KN č. 14347 KÚ Prešov 

Byty a nebytové priestory 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

o Nebytový priestor- vchod č.1; prízemie- priestor č.8-1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 76 l 4833 

Vlastník: 73 MESTO PRESOV; Spoluvlastnícky podiel: 1 / 1 

Tituly nadobudnutia LV: ZlADOST BD PRESOV C.2046/40,GEOM.PLAN C.5/99,LISTINA O 
U RC EN! CS Vn.2600/R-223-6620/99-Z 1962/01; Z 2187/03-
5236/2003 oprava dokladov 

ČASŤ C: ŤARCHY: ZALOZNE PRA VO V ZMYSLE PARAGR.15 ods.1 zak.182/93 Zz.; 
VECNE BREMENO NA POZEMOK V ZMYSLE PARAGR.23 ods.5 zak.182/93 Zz.; ZALOZNE 
PRA VO NA ZAKLADE ZAKONNEHO OPATRENIA C.297 /92 Zz V ZMYSLE PARAGR.28b 
V PROSPECH SLOVENSKEJ ZARUCNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY,s.p.u.BRATISLAVA /OO 682 
420/-0KREM BYTU 
C.18,21,37,29;11,12,17,20,23,24,25,26,27,28,32,34,38,39,40,44,45,48,49,50,53,55,59,61;5,2 
2;2, 7;35,52;2,7,31;19,47;13,14,64;10,33, 56;63; 15;16;46;. 

Iné údaje: 
Poznámka: 

Bez zápisu. 
Bez zápisu. 
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Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.12353, k. ú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, ..ytvorený cez 
Katasterportál. 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

• Pozemok parc. C-KN č. 14347 vo výmere 705m2 v KN vedená ako Zastavané plochy 
a nádvoria KÚ Prešov 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Vlastník: 41 MESTO PRESOV; Spoluvlastnícky podiel: 76/4833 

ČASŤ C: ŤARCHY: 
Iné údaje: 

Bez zápisu. 
Bez zápisu. 

Poznámka: Bez zápisu. 

Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.6492, k.ú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, ..ytvorený cez 
Katasterportál. 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

• Pozemok parc. C-KN č. 14330/28 vo výmere 694m2 v KN vedená ako Zastavané plochy 
a nádvoria KÚ Prešov 

Stavby 

• Iná budova súpisné číslo 7543 na parc. C-KN č. 14330/28 KÚ Prešov 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Vlastník: 1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov; Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Poznámka: 
PZ 433/2006-Žaloba o nahradenie prejavu vôle v súlade s ust.§ 39 zák.162/95 Zz k 
nehn.parc.KN 3802/3 k spisu na OS Prešov č.k.llC 123/2006 -určenie práva k nehn.súdom; 
K pozemkom registra C KN č.9204/37, 9204/38,9204/43 a 9767/1 v rozsahu geometrického 
plánu úradne overeného pod Gl-490/2010, ktoré sú predmetomneukončeného konania 
podľa ust.§ 12 ods. 1 zákona. Evidovaný vlastník podľa§ 12 ods. 4 zákona nemôže do 
rozhodnutia podľa§ 12 ods. 4 s pozemkami nakJadať. 
X -51/2011- úradný záznam SK Prešov -Na parc. C KN 7384/1 hodnovernosť údajov 
katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného 
rozhodnutia v ded. veci D 411/88 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č.12 C 129/93-45 zo 
dňa 24.1.1995. 

Titul nadobudnutia: 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 
Zámenná zmluva V 7088/2006 
Zámenná zmluva V 867/2007 
KUPNA ZMLUVA V 3917/2001. 
Z 3687/2002 · ZIADOST,GP.C.138/2002. 
Z 3904/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2357 
Z 4410/07· zápis kúpnej zmluvy z 2.2.1970 +GP č.ll/2007 
Kúpna zmluva V 6753/2007 
Z 3901/2007·Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2355 
Z 3902/2007·Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2358 
Z 3903f2007·Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2356 
Kúpna zmluva V 6750/2007 
Z 4493/2007·Žiadosť o zápis č.H/2007 /2838 
Z 4530/2007-Žiadosť o zápis č.M/2007 /2850 
Z 3845/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2338 
~ámenná zmluva V 6935/2007 
z 3900/2007-Žiadosť o zápis do KN č.Mf2007 /2354 

Znal 

( 
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Kúpna zmluva V 4936/2007 
Zámenná zmluva V 4801/2007 
Kúpna zmluva V 6178/2007 
Z 3323/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /1764 
Z 3466/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2025 
Kúpna zmluva V 7325/2007 
Z 3338/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /1937 
Z 2861/2007-Žiadosť o zápis GP do KN č.M/2007 /1447 
Z 196/2006 Ziadosť Mesta Prešov o zápis Kotolni č.s.4818 a Obchodno-prevádzkovej 
budovy č.s.12743.,G.P.č.312/2005. 
Z 4841/2005 Žiadosť Mesta Prešov O zápis Kotolní. 
G.P.č.286/2005,143/2005,145/2005144/2005. 
z 5044/2005 Žiadosť Mesta Prešov o zápis stavieb, G.P.č.285/2005,Z 304/2005 
Rozhodnutia o určení súp.čísiel,Zriaďovacie listiny. 
Kúpna zmluva V 2380/2005 
Kúpna zmluva V 6546/2006 
Kúpna zmluva 140/2006-V 7089/2006 
Z 2960/2003-Návrh na zápis do KN č.OMM/03/857 
Kúpna zmluva V 6255/2006 
Kúpna zmluva V 5527/2006 
Kúpna zmluva V 6435/2006 
Darovacia zmluva V 123/2009 
Z 138/2009-Žiadosť o zápis do KN č.M/646/829/2009 
Z 4670j2008-Žiadosť o zápis č.M/2008 
Z 4437 /2008-Žiadosť o zápis č.M/2008/20728 
Z 4718/2008 Žiadosť o zápis G.P.č.336/2008. 
Z 330/2009-Žiadosť o zápis do KN č.M/646/829/2009 
Z 582/2009 Žiadosť o zápis G.P.č.166/08. -1607/09 
Z 695/2009-Žiadosť o zápis do KN č.M/2009/3176 
Kúpna zmluva V 8519/2008 
Kúpna zmluva V 8127/2008 
Kúpna zmluva V 2118/2004,V 2119/2004,V 2120/2004,V 2349/2004,V 2361/2004,V 
2386/2004,V 2895/2004,V 2973/2004 
Z 3972/2008-Žiadosť o zápis č.M/2008/19034 
z 29 /2008,Z 3142/2008-Rozsudok OS Prešov č.14 C/16/1995 
Z 1823/2008-Žiadosť o zápis do KN č.M/8243/2008 
Kúpna zmluva V 6174/2007-V 2221/2008 
Z 2986/2008-Žiadosť o zápis č.M/2008/12850 
Z 4143/2008-Žiadosť o zápis č.M/2008/ 
Z 3738/2008 2:iadosť o zápis zmien grafických úprav. 
V 6188/2008 Zámenná zmluva č.61, G.P.č.36/2008. 
Z 4291/2008-Žiadosť o zápis do KN č.M/2008/18560 
Z 4488/2009-Rozhodnutie OLÚ Prešov č.2009/530·2/Lel 
Zámenná zmluva V 5902/2009 
Zámenná zmluva V 6463/2009 
Z 3900/2009-:l:iadosť o zápis GP zo dňa 1.10.2009 
Z 4256/2009-Žiadosť o zápis do KN č.M/22622/2009 
R 110/2010-Žiadosť o zápis č.M/1653/2010 
R 182/2010-Žiadosť o zápis do KN č.M/1087 /2009 
Z 1191/2010 -Rozsudok súdu 8C 258/2006 
Z 1346/2010-Žiadosť o zápis č.M/1087 /2009 
Z 471/2010-Žiadosť o zápis do KN č.M/2890/2010 
Kúpna zmluva V 3064/2009 
Z 2645/2009-Žiadosť o zápis č.M/646/2009,GP 1.1/2009 
Z 1287 /2009-Žiadosť o zápis do KN č.M/646/3917 /2009 
Z 580/2009 Žiadosť o zákres G.P.č.165/2008. 
Z 581/2009 Žiadosť o zákres G.P.č.175/2008. 
Kúpna zmluva V 4057/2009 
Kúpna zmluva V 4584/2005,V 5263/2005,V 55/2006,V 56/2006,V 3519/2006,V 3520/2006,V 
4283/2007,V 6124/2007,V 6754/2007,V 7161/2007,V 7162/2007,V 7384/2007,V 7773/2007,V 
730/2008,V 1451/2008,V 5973/2008,V 6111/2008,V 1694/2009V 1755/2009 
R 419/2009-Rozhodnutie Obvodného lesného úradu č.2009f188-SjLel 
Zámenná zmluva V 2994/2009 
Z 1919/2009 Žiadosť o zápis G.P.č.?Z/2009. 
Z 3506/2009-Žiadosť o zápis GP 1.102/09 
Z 1632/2008-Žiadosť o zápis do KN č.M/2008/4941 
Z 4142/2008-Žiadosť o zápis č.M/2008/12850 
Z 4533/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2849 
Z 4534/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2848 
Kúpna zmluva V 425/2008 
Z 4287 /2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2681 
Z 4372/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007 /2739 
Zámenná zmluva V 578/2008 
Z 545/2008-Žiadosť o zápis do KN 1.1927/2008 
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Z 2121/2007-Ziadosť o zápis do KN č.M/2007 /1148 
Z 4084/2007-Ziadosť o zápis do KN č.M/2007 /2512 
Z 4085/2007-Ziadosť o zápis do KN č.M/2007 /2511 
Z 4256/2007-Ziadosť o zápis do KN č.M/2007 /2656 
Z 3450/2007-Ziadosť o zápis č.M/2007 /2030 
Z 3422/2007-Ziadosť o zápis č.M/2007 /2027 
Z 3394/2007-Ziadosť o zápis č.M/2007 /1991 
Kúpna zmluva V 6934/2007 
Z 3409/2007-Ziadosť o zápis č.M/2007 /2026 
X 11/2008-Rozhodnutie 
Zámenná zmluva V 287/2008 
Z 3830/2007-Návrh na záznam č.M/2007 /2294 
Z 4255/2007-Ziadosť o zápis do KN č.M/2007 /2657 
Z 1090/2008-Ziadosť o zápis do KN č.M/2008 
Z 1631/2008-Ziadosť o zápis do KN č.M/2008/4941 
Kúpna zmluva V 
5404/2 oo 5,5 7 5o /200 5,60 54/2 oo 5,60 56/2 o o 5,2 4 l 20 06,2 2 4/200 6,225 l 2 o 06,663/2 o 06,54 70/2 006,6 
125/200 7,6611/2007,6612/2007,7287/2007,7720/2007,7721/2007,315/2008,3212/2008 
Zámenná zmluva V266/2006,1158/2006,2414/2007 
kúpa V 1551/08-2350/08 
Z 2619/2008-Rozhodnutie o určení sč.Z./DK/2008/12608/13319 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov č.X 36/2008 
PVZ 6309/03 
8C/258/2006-249, Z 1191/10-1726/10 
PROTOKOL OMM/536/97 Uradny zaznam c.lll/2001-0U katastralny odbor. 
Kúpna zmluva V 168/2004-1393/2004 
č.d.316/1950 

Rozhodnutie C ROEP 1607 /426/2009/Pe 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /430/2009/Pe 
č.d.1624/1939 

Rozhodnutie C ROEP 1607 /444/2009/Pe 
§ 14 odst.2 Zák180/95Z.z. 
č.d.2737/1949 
č.d.1744/1931 
Rozhodnutie C ROEP 1607/447 /2009/Pe 
§ 14 ods 2 zák.č.180/95Z.z. 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /441/2009/Pe 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /434/2009/Pe 
č.d.1744/1931S 
č.d.2091/1948 

Rozhodnutie C ROEP 1607/427 /2009/Pe 
§ 14 odst.2 Zák180/95 Z.z. 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /431/2009/Pe 
č.d.2275/1948 

Rozhodnutie C ROEP 1607 /443/2009/Pe 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /424/2009/Pe 
č.d.8/1959 

č.d.1157/1958 

Rozhodnutie C ROEP 1607 /429/2009/Pe 
č.d.2275/1948,Rozhodnutie C ROEP 1607 /429/2009/Pe 
§ 14 ods1zák.č.180/95Z.z. 
Kúpna zmluva V 2001/96 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /425/2009/Pe 
Kúpna zmluva V 2002/96 
Kúpna zmluva V 2000/96 
§ 14 ods2zák.č.180/95Z.z. 
Rozhodnutie C ROEP 1607/432/2009 /Pe 
č.d.l595/1959 
č.d.4110/1885, 3589/1887,751/1915,57881934 
č.d.6788/1934 

č.d.683/1950S 
č.d.683/1950 
č.d.4110/1885, 3589/1887,751/1915,6788/1934 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /433/2009/Pe 
č.d.1128/1961 
č.d.675/1925 (PKV 2450 pod 81) 
č.d.872/1961 

č.d.3181/1943 

Kúpna zmluva zo dňa 30.11.1976 
č.d.7682/1934,3762/1934 (PKV 2450 pod 81) 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /445/2009/Pe 
1.~.905/1943 (PKV 2928 podB l) 
č.d.675/1925,1744/1931 (PKV 2450 podB l) 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /440/2009/Pe 
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č.d.Z093/1948 (PKV 1015 pod 8 10) 
č.d.4L4Zfl939 (PKV Z450 podB l) 
Kúpna zmluva Juraj červeňák·Mesto PO zo dňa 16.11.1992 
Kúpna zmluva Spanír František-Mesto PO zo dňa 19.10.1992 
Kúpna zmluva Hajtol Ján-Mesto PO zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva od Bučko Jozef11.8.1989, Bučko Stefan 11.8.1989, Cerveňák 
Juraj,Cerveňák František a Kaščáková Mária zo dňa 16.11.1992, Tóthová mária,Bučko 
Ján,Chomiaková Helena,Bučko Pavol, Kmecová Anna a Bučko František zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva Kysliková Pavlína a spol-Mesto PO zo dňa 12.11.1992 
Kúpna zmluva Matisová Verona-Mesto PO zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva Tótová Mária-Mesto PO zo dňa 12.5.1992 
Kúpna zmluva zo dňa 28.02.1990 a 11.8.1989 Uhrfn Jozef -Mesto PO 
Kúpna zmluva Cerveňák Juraj-Mesto PO zo dňa 16.11.1992 
Kúpna zmluva Bučko Stefan-Mesto PO zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva Bučko Jozef-Mesto PO zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva Uhrín Vojtech-Mesto PO zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva Tótová Mária a spol-Mesto PO zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva Uhrincová Jolana a spoi.-Mesto PO V 11/93 zo dňa 22.4.1992 a Kúpna 
zmluva Spanfr František-Mesto PO zo dňa 8.8.1989 
Kúpna zmluva Weiszr Ladislav Dr.-Mesto PO zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva Husovský Imrich a Zlatica-Mesto PO zo dňa 11.8.1989 
Kúpna zmluva Rudolf Potocký a spol.-Me,sto PO zo dňa 11.8.1989 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /446/ZD09/Pe 
č.d.309/1961 (PKV 4049 podB l) 
Rozhodnutie o vyvlastnení Výst.:8260/68-Ko 15.12.1968 
Rozhodnutie o vyvlastnení Výst.:8260/6B-Ko 25.11.1968 
č.d.l744/1931 (PKV Z450 podB l) 
č.d.1173/1964 (PKV Z450 podB l) 
č.d.16Z1/1939 (PKV Z450 podB l) 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /439/ZDD9/Pe 
č.d.l744/1931 (PKV 13ZZ podB 3) 
č.d.Z604/1948 (PKV Z498 pod 8 4) 
Výst.817 /66/Ko 
č.d.1149/1950 (PKV 3330 podB Z) 
č.d.313Z/1963 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /438/ZDD9/Pe 
č.d.3Z89/194Z 
č.d.l303/1951 
č.d.l99/1955 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /4Z8/ZDD9/Pe 
Kúpa zo dňa 12.5.1981-pvz 5230/02 
Hz 1096/77, pvz 88/78 
Hz 896/77, pvz. 146/78 
č.d.4ZZ6/196DS 
č.d.347Z/1947 

č.d.811/1960 (PKV 694 podB 9) 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /435/ZD09/Pe 
č.d.905/1959 
č.d.4168/1914 
č.d.Z63/1957 
č.d.ZZ75jl948 (PKV 3Z54 podB l) 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /4Z3/ZOD9/Pe 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /436/ZD09/Pe 
Rozhodnutie C ROEP 1607 /44Z/ZDD9/Pe 
R Z85/ZD10-Žiadosť o zápis GP č.47 /09 č.M/ZDD9 jZ4503 
Z 9Z7 /ZDlO-Žiadosť o zápis do KN č.Mfl653/ZD10 
Z 1860/ZDlO-Žiadosf o zápis do KN č.Mf6Z33/ZD10 
Kúpna zmluva V 3232/2010 
R 631/ZD1D·Žiadosť o zápis GP č.ZZ9/ZD10 
Zámenná zmluva V 4942/2010 
Kúpna zmluva V 5044/2010 
Zámenná zmluva V 5421/2010 
R 693/ZDlD·Žiadosť o zápis GP č. m/1653/ZDlD 
Kúpna zmluva V 3/ZDlO-V 4572/ZD10 
R 748/ZD10-Žiadost' o zápis GP č.Z64/ZD10 a Z65/ZD10 
R 750/2010· žiadosť o zápis G.P. č.Z63/ZD10, Z6ZjZD10, Z69/ZD10 
R 751/ZOlD· žiadosť o zápis G.P. č.Z70/ZD10, Z67 /ZDlO, Z66/Z010 
R 749/ZDlD- žiadosť o zápis G.P. č.Z68/ZD10, Z71/ZD10, Z74/ZD10, Z7Z/ZD10. 
Z-5904/10- Zápis GP 3/ZDlD a GP 141/ZDlD 
Z-5903/10 ·Zápis GP 140/ZDlD 
Z 5808/ZDlD, Z 5809/ZDlD, Z 5905/ZDlD- zápis geom.plánu č. Z59/ZD10 a rozhodnut! 
~./DK./ZD10/Zl993/13794/R/lv. a Z./DK.jZD l OfZ 1993/13 793/R/lv. 
Z-697 /11- Protokol č.Ol/2011/EOo odovzdaní nehnutmajetku štátu v zmysle§ 14d,ods.l 
zákl38/1991 Zb. 
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R 135/2011- zápis G.P. č.295/2010 
Z B91/2011- Rozhodnutie č.2010/159-2/Lel a G.P. č.49f2010 
Z 1799/2011- rozhod.OPÚ 2010/2142-2/KI a rozhod. OLÚ 2010/159-2/Lel a zápis. G.P. 
č.4B/2010 
R 172/2011- žiadosť o zápis G.P. č.3/2011 a 27/2011 
R-196/11- Zápis GP 13Bf2010 
R-26B/11- Zápis GP 6/2011 
Z 3367 /2011-zápis G.P. č.39/2011 
R 40B/2011- zápis G.P. č.316BB560-105/11 
R 501/2011- zápis G.P.č.13f2010 
Z 4740/2011- rozhodnutie OPÚ 2011/2420-2/ZJ zo dňa 6.10.2011 
Z 4306/2011- zápis G.P.č. 40/2011 
z 49B7 /2011- rozhodnutie C ROEP 202/2011/Pe a X 55/2011 
§ 14 ods.Z zákona č. 180/95 Z.z. 
R-6B7 /11- Zápis GP 39/2011. GP 124/2011 
R 700/2011- zápis G.P.č. 316BB560-3/11 
R 702/2011- zápis G.P. č. 95/2011 a kolaudač. rozhodnutie B/2011/14611-Mk 
Kúpna zmluva V 159/2012 
z 59B6/2011- rozhodnutie C ROEP 205/2011, č.d. 2275/194B 
R 1/2012- zápis G.P.č. B0/2011 a ko!audač. rozhod. B 164/55/2011-Kč/123 
R 4/2012- zápis G.P. č. 316BB560-153f11, 316BB560-15B/11, 316BB560-159/11 
R 33/2012- zápis G.P. č.167 /2011 
R 205/2012- zápis G.P. č. 71/2011 
Z 1689/2012- žiadosť M/245B/2010 zo dňa 22.3.2012 
R 507/2012- zápis G.P. č. 316BB560-150/11 
Rozhodnutie SK PO X 43/2012- Mč zo dňa 17.10.2012- 53B1/12 
R-60B/12- Zápis GP č.B4/2012- G1-1169f12 
Kúpna zmluva V 6613/2012 
Z-6376/12- Protokol o prechode majetku podľa§ 14d zäk.č.138/1991 Zb. 
Zámenná zmluva V-7477 /2012 
Kúpna zmluva V 7279/2012 
R-790/12- Žiadosť o zápis GP č.254013/2012 
R-791/12- Žiadosť o zápis GP č.2S4014/2012 
R-792/12- Žiadosť o zápis GP č.2S4011/2012 
R-B15/12 -Žiadosť o zápis GP č.254017 /2012 
R-B16/12- Žiadosť o zápis GP 1.254016/2012 
R-B17 /12- Žiadosť o zápis GP č.254010/2012 
Kúpna zmluva V 387/2013 
R-B14/12- Žiadosť o zápis GP č.25407 /2012 
Z 292/2013- rozsudok BC 25Bf2006-249 v spojeni s BC 25B/2006-331, 20Co 123/2011 
Zámenná zmluva V-BB5/2013, GP 54/2010 
Zámenná zmluva V-1413/2013 
Rozho~nutie Správy katastra č.X-11/2013-Kr- oprava výmer parciel 
Správy katastra Prešov-úradný záznam č.X-11/2013-Kr 
Zámenná zmluva V 4203/2013 
3337/13- Rozh.MsÚ č.S./DK./2013/7461/4211/Rflv-zmena súp.člsla 
R-4B4/13- Zápis GP 134/2013- G1-91B/2013 

Tituly nadobudnutia LV: 
Zámenná zmluva V 3929/2010 
Zámenná zmluva V 3830/2012 
X-38/2013-Mč-Úradný záznam 
R 5B3/2013-G.p.B4/2013-G1-117 /2013 

CAst c, tARCHY• 
VECNE BREMENO PRAVA PRECHODU CEZ POZEMOK C.P.53/1 VO VYZNACENOM ROZSAHU V PROSPECH 
VLASTNI KOV POZEMKOV P.C.S3/2 A 53/3.VECNE BREMENO PRAVA PRECHODU CEZ POZEMOK P.C.S4/1 VO 
VYZNACENOM ROZSAHU V PROSPECH VLASTNI KA POZEMKU P.C.S4/2. 
ZAKAZ D!SPONOVAT NEHNUTELNOSTOU NA KN C.9- 23NC10/95. 
VECNE BREMENO V 305Bf95 SA ZR!ADUJE NA POZEMKY 
G.16336;14B13/1;14792/1:14B16;14791;14607;14792/17;14792/1B A 145B5/1 PRE SOLIVARY a.s.PRESOV. 
Vecné bremeno za ú.;elom prechodu po parcele KN 3438 na parc.KN 3434/2 pre Polanského Petra· V 1503/96. 
Zmluva o zriadeni vecne ho bremena V 141/97 uzivania pozemkov na trasu solankovodu a uzitkovej vody na 
parc.KN16336,14792/1,14B16/1,14791,14607,14792/17,14792/1B a 145B5/1 v prospech Solivary,a~. 
ZIADOST OMM/169/9B-Z 970/9B 
Prava prechodu vlastnikov parciel KN 4044,4045,4046,4047/2 cez parc.KN 4047/1 v rozsahu vyznacenom 
cervenou bodkociarkovanou ciarou na g.p.c.26/98 ·V 9/99. 
Prava prechodu cez pozemok KN 14986,14987,14993/1,14993/2 vo vyznacenom rozsahu v prospech vlastnika 
pozemku KN 6836/4,6836/1 ako vecne bremeno V 6074/99. 
Vecne bremeno podla par.23 ods.S zak182f93 Zz.na parcely 
8616,8617/1 v prospech vlastnika Jancurova Laurencia Ing. 
[' 2!i.B.1956]-V 64B1/9B. 
VECNE BREMENO-PRA VO PRECHODU CEZ PARC.KN 14794 V PROSPECH VLASTNIKA PARC.KN 
14792/21,14792/24-LV 9631-COMMERC SERVICE- V 7B9/2000; 
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ZALOZNA ZMLUVA V 233/2002 PRE MINISTERSTVO YYSTAVBY A REGIONALNEHO ROZVOJA SR 
BRATISLAVA /IC0:31751067 /NA PARC.KN 1223/2 A CS 11500; 
ZALOZNA ZMLUVA V 177S/2002 PRE MINISTERSTVO VYSTAVBY A REGIONALNEHO ROZVOJA SR 
BRATISLAVA /IC0:31751067 /NA BYTOVY DOM CS 115B4 ·176 b.j.,II.etapa NA PARC.KN 1223/3; 
ZMLUVA O ZRIADENI ZALOZNEHO PRAVA V 1776/2002 PRE STATNY FOND ROZVOJA BYVANIA BRATISLAVA 
/IC0:31749542/ NA BYTOVY DOM CS 115B4·BB b.j.NA PARC.KN 1223/3; 
Pravo prechodu po parc.KN 61/1 a 61/6 v prospech vlastnika 
parc.KN 61/2 na LV c.11123-V 433/2003 
Predku pne prava na pozemok parc.KN 61/1 v prospech 
Ludmily Palsovej [' 9.2.1940]-V 433/2003-1777/2003. 
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V 2997 /2004-ZMLUVA O ZRIADEN! ZÁLOŽNÉHO PRÁVA č.Sl/060/2004 PRE ISTROBANKU,a.s.,Laurinská l Bratislava /31 331 
491/ NA PARC.KN 620/1,620/2,620/3,620/4,9204/11, 9204/12 A NEB.PRIESTORY CS 3279 NA PARC.KN 620/1, NEB.PRIESTORY 
Cs 7937 NA PARC.KN 620/2,SKLAD CS 11422 NA PARC.KN 620/4, NÁK.STREDISKO Cs 4791 NA PARC.KN 9204/12; 
V 2107 /2005-Zmluva o zriadení záložného práva č.2005/455/D/lzp pre Státny fond rozvoja bývania,Lamačská cesta 8,833 04 
Bratislava 37/31749542/ na bytový domA1-čs 12509 na parc.KN 2674 a bytový dom 81-čs 12508 na parc.KN 2657; 
Záložná zmluva č.0196-520-2004/Z pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,Spitálska 8,816 44 Bratislava 
/31751067/ na byztový dom Al-čs 12509 na parc.KN 2674 a bytový B1-čs 12508 na parc.KN 2657; 
V 3933/2005-Zmluva o záložnom práve č.340141 pre ĽUDOVÚ BANKU,a.s.Vysoká 9,810 OO Bratislava /17321123/ na parc.KN 
54/L 54/2,475/1,61/1,61/4,61/5,61/6, 1113/1, 1114, 1115/1, 2665, 2666 a stavby čs 2904 na parc.S4/l,meštiansky dom čs 
2978 na 475/l,garáž čs 11139 na parc. 1114,klub dôchodcov čs 5112 na parc. 1115/l,kotolňa čs 11367 na parc. 61f4,dostavba 
adm.budovy Msú čs 12479 na parc. 61j5,adm.budova čs 7440 na parc.61j6,rodinný dom čs 5057 na parc.2666; 
V 4550 /2005-Zmluva o zrladenf zálož9ého práva pre Státny fond rozvoja bývania ,Lamačská cesta 8,833 04 Bratislava 37 
/31749541/ na bytový dom A2 čs 12604 na parc.KN 2671 a parc.KN 2671; Vecné bremeno v zmysle§ 69 ods.2 zák.610/03 Zz.
Povinnosť vlastnfka nehn.strpieť a právo spol.Siovak Telecom,a.s.ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať 
verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehn.,vstupovať v súvislosti so riadením,prevádzkovanfm,opravami a údržbou 
vedení na nehn.a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu,najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty 
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia-Z 4803/2005 Vecné bremeno v zmysle§ 69 ods.2zá.610f03 Zz.-Povinnosť vlastníka 
nehn.strpieť a právo spol.Slovak Telecom,a.s.ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať 
ich vedenia na dotknutých neho., vstupovať v súvislosti so zriaďovaním,prevádzkovaním,opravami a údržbou vedení na 
nehn.a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu,najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce 
bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia na parc.KN 1674/78,1674/95,1674/253,1674/270,1674/271,1674/309. 
Vecné bremeno v zmysle § 69 ods.2zá.610f03 Zz.-Povinnosť vlastníka nehn.strpieť a právo spol.SloVak Telecom,a.s.ako 
oprávneného z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehn.,vstupovať v 
súvislosti so zriaďovanfm,prevádzkovaním..opravami a údržbou vedení na nehn.a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej 
porastu,najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivoSť vedenia na parc.KN 
97 44/4,97 44/5,97 44/6,1779/24,1779/26,1779/27,1779/29,1779/30,1806/2,1797/4,1790/2,9645/6. 
Vecné bremeno: Pre Prešovský samosprávny kraj:na Areál Spojenej školy na ul.Sládkovičovej 4 v Prešove,aby bol využívaný na 
účely školstva nasledovne: pozemok parc.č.KN 4210,KN 421l,KN 4212/l,KN 4212/Z,KN 4212/3 
a stavba sč.5951 na parc.č.KN 4212/1-V 4055/2006. 
Vecné bremeno:Pre Mesto Prešov:Domov mládeže Strednej zdravotníckej školy/internátf,jarková 26,Prešov,aby tieto 
nehnuteľnosti boli využfvané na administratívne účely Mesta Prešov a Mestského úradu v Prešove nasledovne:pozemok parc.tKN 
56,KN 57,KN 58 a stavba sč.3130 na parc.č.KN 58-V 4055/2006. 
Vecné bremeno strpenia inžinierskych sieti kupujúcimi na parc.KN 9042/476~V 6436/2006 
Vecné bremeno-právo vstupu na pozemky za účelom realizácie,užfvania,prevádzkovania a opráv kanalizácie cez parc.KN 
9679/1,9679/6 v zmysle g.p.31688560-55/06 v prospevh Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,a.s.- V 6857/2006; Vecné 
bremeno-právo prejazdu cez parc.KN 7233/1,7233/2, 7234/1 v prospech Ing.Gondžu Františka /4.5.1953/,bytom Pod Kalváriou 
48,Prešov do doby výstavby pristupovej komunikácie na parc.KN 7243-V 6866/2006; 
Vecné bremeno podľa § 69 zák.č.610f2003 Z.z.-Povinnosť vlastníkov nehn.strpieť a právo spoločnosti Slovak Telekom,a.s. ako 
oprávneného z vecného bremena zriadovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehn.pozemok 
parc.KN 2644,2646,2647,2648,2649,26S7,26S9,2667,266B,2669,2671,2674,2675,2715/1,9610 -Z 4324/2006;Parc.KN 1779/41V 
708B/2006. 
Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemky parc.KN 490 a 491 v prospech vlastnfka pozemkuparc.KN 489/2. 
Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemokparc.KN 489/2 v prospech vlastníka poZ~mku parc.KN492-V 1507/2007. 
Z 4 754/2005-Rozsudok OS Prešov č.17C 338/98-Právo prístupu na parc.KN 
č.6312/1,631B/2,631B/3,6319/1,6319/2,6319/3,6322,6321 cez parc.KN č.6326/1 po mestskej komunikácii parc.KN č.9492 pešo i 
povozom po ploche označenej bodmi 1až 8 znázornených na GP č.17C 338f98-3206/2006 .. V 1450/2008-ZmJuva o zriadetú 
záložného práva pre Státny fond rozvoja bývania,Lamačská cesta 8,833 04 Bratislava 37/31749542/ na bytOvý dom Cl-čs 12937 
na parc.KN 2646, bytový dom C2-čs 12938 na parc.KN 2644,bytový dom A4-18 byt.jednotiek čs 13102 na parc.KN 2668,bytový dom 
84-18 byt.jednotiek čs 13103 na parc.KN 2648 a parc.KN 2644,2646,2648,2668; 
V 4117/2008-Záložná zmluva 2008/1154/R/lzp pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,Prievozská 2/8,825 25 
Bratislava 26/31751067/ na bytový dom Cl-čs 12937 na parc.KN 2646,bytový dom C2-čs 12938 na parcKN 2644,bytovýdomA4-
18 b.j.-čs 13102 na parc.KN 2668,bytový dom B4-18 b.j.-čs 13103 na parc.KN 2648 a parc.KN 2644,2646,2648,2668; Vecné 
bremeno uloženia podzemných VN a NN rozvodov ako aj vstupu a vjazdu na pozemky za účelom prevádzky,údržby,opráv inž.sietf a 
kioskovej trafostanice /na parc.KN 9310/969/ sa zriaďuje cez parc.KN 9310/297 vdlžke 471,5 bm,KN 9310/644v dlžke 7,5 bm,KN 
9310/443 v dlžke 18,5 hm vo vyznačenom rozsahu podľa G.P.č.40/2008 v prospech Východoslovenskej distribučnej,a.s.,Miynská 
31, Košice-V B9/2009; 
Vecné bremeno práva uloženia a údržby inž.sietf-vedenie VN, verejné osvetlenie,kanali.začné,vodovodné,plynové potrubie sa 
zriaďuje v zmysle GP č.227 /200B na parc.KN16281/1,16281/57,16281/59, 162B1/64, 16281/65, l62Bl/66, 162B1/67, 162B6 v 
prospech vlastníka parc.KN 16209/2.16209/3,16209/4 vo vyznačenom rozsahu-V 8421/2008; 
Právo spätnej kúpy parc.KN 15865/145 pre Mesto Prešov za pôvodnú cenu počas doby 20 rokov v prfpaderealizácie výstavby 
mest.komunikácie-V 665/2009; 
irávo prechodu a prejazdu autami do 3,5 t cez parc.KN 4132,4133 v zmysle GP č.20/2009 v dlžke 12,5 bm vprospech vlastníka 
parc.KN 4135/2 a stavby čs 5670 postavenej na parc.KN 4135/2-V 1064/2009;Zmluva o zriadení vecného bremena V 2000/2009-
Právo uloženia a údržby inžinierskych sietí ;teplovod/ poparc.KN 9310/581, 9310/573, 9310/564, 9310/574, 
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9599,9204/44,9204/42,9204/45,9204/38,9204/37 v zmysle GPč.133/2008 v prospech spoločnosti 
SPRAVBYT~OMFORT,a.s.Prešov,Volgogradská 88,1C0:31718523 vo vyznačenom rozsahu o celkovej d[žke 412,45 bm. Zriaďuje sa 
zákonné vecné bremeno v zmysle § lSlo Občianskeho zákonníka a § 10 ods.l až 5 Zák.NR SRč.656/04 Z.z. v prospech 
oprávneného,Východoslovenskú distribučnú,a.s.,Miynská 31,042 91Košice,IC:0:36599361,ako vlastníka elektrického vedenia Vecné 
bremeno spočíva v práve vstupu na pozemky parc.KN 9310/574,KN 9310/SBl,KN 9310/594 a KN 9310/607za účelom 
zabezpečenia prevádzky,údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa GP č.lf2009~Z2165/2009. 
Právo uloženia,prechodu a údržby inž.sietí cez parc.KN 9679/1 v rozsahu vyznačenom podľa G.P.139/2008 vprospech 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,a.s.,Komenského 50,Košice-V 3233f2009;Vecné bremeno práva uloženia,opravy a 
údržby vodovodného potrubia a vodomernej šachty vo vyznačenomrozsahu cez parc.KN 492,493/1-/LV 6492/ v zmysle 
G.P.22/2009 v prospech vlastníkov parc.KN 494/3 a stavby čs12165 na parc.KN 494/3-V 4647 /2009;Vecné bremeno spočívajúce v 
predkupnom práve v zmysle § 7a zák.NR SR č.669/2007 Z.z.na parc.KN C 9472/9 a14993/4 v prospech SR-Ministerstvo 
dopravy,pôšt a telekomunikácii-Z 354f2010.V 6498/2009-Zmluva o zriadeni záložného práva č.1633/09/08746 pre 
ť':eskoslovenskú obchodnúbanku,a.s.,Michalská 18,815 63 Bratislava f36 854 140/ na parc.KN C 
620/1,620/2,620/3,620/4,9204/11,9204/12 astavba-nebyt.priestory čs 3279 na parc.KN C 620/1,nebyt. priestory čs 7937 na 
parc.KN C 620/2,sklad čs 11422 
na parc.KN C 620/4,nákup.stredisko čs 4791 na parc.KN C 9204/12;Vecné bremeno-Právo uloženia a údržby inž.sietl v zmysle 
G.P.31688560-96/09 v prospech SPRAVBYTKOMFORT,a.s. Prešov vo vyznačenom rozsahu o celkovej dlžke 1137,85 bm cez parc.KN 
C9310/297, 9310/343, 9310/491, 9310/521, 9310/519, 9310/520, 9310/500, 9310/508, 9310/507, 9418/100, 9310/603, 
9310/602, 9310/593, 9310/73, 9310/554, 9310/564, 9310/301, 16314,16315,16286,16310,16302,16311,16287V 5263/2009; 
Vecné bremeno spočívajúce v predkupnom práve v zmysle § 7a zák.NR SR č.669/07 Z.z.na parc.KN C 
6261/4,9497/10,9500,14839/2,16038/16,16038/3,16150/6,157 43/13,16188/5,16188/6.16188/7,87 40/5,87 40/7,87 40/8,87 
40/9,8770,9745/34 v prospech SR-Ministerstvo dopravy,pôšt a telekomunikácii-Z 353/2010-832/2010;R 63/2010;R 60/2010;R 
58/2010;R 62/10; 
Zmluva o zriadeni vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej,a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice /36599361/
povinnosť strpieť umiestnenie VN elektr.vedenie na parc.KN C 8158/1,8158/2,8159,8162,8163, v rozsahu vyznačenom v 
G.P.126/08; 
-vstup a vjazd oprávnených /Východoslovenská distribučná,a.s.; na slúžiace pozemky pri 
umiestnenf,prevádzke,údržbe a opravách el.vedenia,jeho prfslušenstva,trafostanice na parc.KN C 8159/3 a trafostanice na parc.KN 
C 8163/3; -zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena-V 5915/2009; 
Zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v povinnosti trpie umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho 
príslušenstva na parc.KN C 852/1(slúžiaci pozemok) tak,ako je to zakreslené v G.P.č.108/2009 . Povinnosť trpieť vstup a vjazd 
oprávneného- Východoslovenská distribučná,a.s.,Košice na slúžiaci pozemok KN C 8523f1,prechod a prejazd cez slllžiaci 
pozemok. pri umiestnenf,prevádzke,údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva a ďalej zdržať 
sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa zmluvy a zák.č.656/2004 Z.z.o energetike 
v platnom znení-V 699/2010; Vecné bremeno v zmysle§ 10 ods.1 až S Zák.NR SR č.656/2004 Z.z. spočívajuce v práve vstupu na 
pozemok parc.KN C 3191/26,9604/3,9604/30 , za účelom zabezpečenia prevádzky,údržby a opráv energetických zariadeni v 
rozsahu podľa GP č.268/2009 v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná,a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice 
Jť':0:36599361-Z 512f2010;Na parc.KN C 9547,9725 v zmysle GP G1 č.1390/09-Z 1425/2010. Zmluva o zriadení vecného bremena 
V 1724/2010-Vecné bremeno spočfvajúce v povinnosti povinného Mesto 
Prešov strpieť umiestnenie VN a NN elektrického vedenia na pozemku parc.KN C 9604/4 vo vyznačenom rozsahu tak..ako je to 
zakreslené v GP č.G11486/09,strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok pri umiestneni,prevádzke,údržbe a opravách 
elektrického vedenia,zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena v prospech 
Východoslovenská distribučná,a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice Iť':0:36599361; Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §151o 
Občianskeho zákonníka a §10 ods.1) a S) Zák.NR SR č.656/2004 Z.z. v znení novely č.293/2009 Z.z. v prospech Východoslovenská 
distribučná,a.s.,Mlynská 31,042 91 Košice Iť':0:36599361, v rozsahu podľa GP č.360(2009 na pozemky parc.KN C 
7995,9762,9755/1,9566-Z 1614/2010. 
Zmluva o zriadeni vecného bremena V 925/2010~Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom zriadenia prevádzky a údržby príjazdovej 
cesty k pozemku parc.KN C 14517/3 v zmysle GP č.G1141/2010 v prospech vlastníka pozemku parc.KN C 3501/89 v katúz.Solivar 
LV č.3721. 
Povinnosť:Zmluva o zriadení vecného bremena V 2864/2010-Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného strpieť umiestnenie 
a prevádzku VN elektrického vedenia na pozemku parc.KN C 14289/10 vo vyznačenom rozsahu podľa GP G1 č 1634/09 a 
povinnosti povinného a každého budúceho vlastníka pozemku strpieť na pozemku vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu vykonania 
údržby a opráv VN elektrického vedenia na pozemku. 
Zmluva o zriadení vecného bremena V 3714/2010-Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia a údržby inžinierských sieti a to 
elektrickej NN prípojky/vrátane vstupu a vjazdu na pozemky,prechod a prejazd pri umiestneni, prevádzke,údržbe a opravách/ po 
pozemkoch parc.KN C 14411,14412/1,14412/2,14412/3 podľa GP G1 č.104f2010 k meracej meteorologickej stanici v prospech 
Slovenský hydrometeorologický ústav, iť':0:00156884,Jeséniova 17,833 15 Bratislava. Zmluva o zriadení vecného bremena V 
3746/2010-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť umiestnenie podzemného NN elektrického vedenia na 
pozemku parc.KN C 9547 v dlžke 82 hm v rozsahu vyznačenom v GP G1 č.1390/2009,strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci 
pozemok pri umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách elektrického vedenia a zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo 
výkone jeho práv z vecného bremena v prospech Východoslovenská distribučná,a.s.,Iť':0:36599361,Mlynská 31,042 91 Košice. 
Zmluva o zriadeni vecného bremena V 3747 /2010-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieťumiestnenie 
podzemného elektrického vedenia a v práve prístupu k nemu na pozemku parc.KN C 9418/105 v d[žke 7,09 bm v rozsahu 
vyznačenom v GP G1 č.1570/2008 a zdržať sa konania,ktoré by oprávnenému bránilo vo výkone jeho práv z vecného bremena v 
prospech Východoslovenská distribučná,a.s.,IC0:36599361,Mlynská 31,042 91 Košice. Zmluva o zriadeni vecného bremena V 
3748/2010-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho 
príslušenstva na pozemkoch parc. KN C 14302/14, 14302/21, 14302/43, 14302/44, 14302/138, 14302/139, 14302/141, 
14302/143,14302/144 v dlžke 120,22 bm v rozsahu vyznačenom v GP G1 č.1657 /2009,v povinnosti povinného strpieť vstup a 
vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení,prevádzke, údržbe a 
opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho prfslu!enstva a zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo 
výkone jeho práv z vecného bremena v prospech Východoslovenská distribučná,a.s.,Iť':0:36599361,Miynská 31,042 91 Košice. 
Ve"né bremeno spočívajúce v predkupnom práve v zmysle § 7a zák.č.669/07 Z.z.na parc.KN C 16188/16, 14035/61, 14058/8, 
14059/31, 14100/7, 14100/9,14021/2,14021/3,14098/5,14027/5,14027/4,14032/2,16235/42, 16235/43, 16235/39, 
16235/40, 16235/37, 16268/4, 16281/72, 16281/73,16281/74,16281/70 v prospech Národná diaľničná spoločnost',a.s.,Mlynské 
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Nivy 45,821 09 Bratislava IC0:35919001-Z 4315/2010. Zmluva o zriadení vecného bremena V 5483/2009-Právo prechodu a 
prejazdu. dopravnými prostriedkami po parc.KN E 2035vo vlastníctve povinných z vecného bremena v prospech vlastníkov parc.KN 
C 14117/12,14117/26 a stavby rodinného domu sč.11438 na parc.KN C 14117/26 vo vlastníctve oprávnených z vecného bremena. 
Zmluva č.849502196-2/201D o zriadení vecného bremena V 5093/2010-Právo prístupu na pozemky parc.KN C 9824/12,9824/13 k 
stavbe 'Prešov-CSS,križovatka 1/68 ul.Sabinovská-Bajkalská-Jánošíkova',právo vybudovať stavbu na pozemkoch a právo využívať 
pozemky na činnosti spojené so zabezpečovaním prevádzkyschopnosti stavby,jej údržby,opravy,prípadne rekonštrukčných prác na 
nej tak,aby tieto činnosti neohrozili bezpečnosť železničnej prevádzky a ani jej plynulosť v prospech Mesto Prešov , Hlavná 73 
,Prešov Il:0:00327646;Vecné bremeno v zmysle §-u 20 ods.l zákona č.442/2002 Z.z. spočívajúce v práve oprávneného 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.,Komenského 50,042 48 Košice Il:0:36570460, v nevyhnutnej miere vstupovať na 
parc.E KN 2067/6,2068/1,2068/3 v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním, 
alebo na na účely opráv a údržby verejného vodovodu a pásem ochrany vodovodných prípojok, vrátane potrebných kontrolných 
a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacfch bodov podľa priloženého GP 6/2010 a Rozhodnutia OÚŽP č. l/ /2008/01017- 03 
- Z-1244/10, Právo prechodu a prejazdu cez parc.KN C 242 v prospech vlastníkov parc.KN C 238 v rozsahu vyznačenom v 
g.p.180/10-G11237 /2010 a povinnosť zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena-V 
5962/2010; Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia inž,sietí-plynárenských zariadeni na pozemok parc.KN C 855/12,v práve 
prechodu a prejazdu zamestnancov a vozidiel oprávneného z vecného bremena -SPPdistribúcia, a.s.jiC0:35910739j,Miynské nivy 
44fb,825 11 Bratislava ,za účelom údržby a opráv plynárenských zariadení v rozsahu vymedzenom v G.P.45/2009-Gl-957 j09 
,pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú dotknutú nehnuteľnosť-V 6622/2010; Zmluva o 
zriadeni vecného bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez parc.KN 9310/605,9418/109 v rozsahu vyznačenom v 
G.P.6/10-G11687 /10 o v povinnosti zdržať sa konania,ktoré by bránil o oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv v 
prospech spolAPARTMANY TORYSA s.r.o.Budovateľská 48,080 Ol Prešov /3680162/ in rem (s právom prechodu na tretiu osobu) 
v 7151/2010; ' 
Vecné bremeno v rozsahu G.P.č.135/2010-G1-1719f2010 spočívajúce v práve uloženia a zriadenia plynovej na parc.KN C 
14735,14737/1,14737/2,14777,16336/1 a túto neobmedzene a výlučne užívať a v práve kedykoľvek vstupovať na povinné 
pozemky peši ,alebo akýmkoľvek motorovým aj nemotorovým vozidlom,za účelom údržby,opravy,preloženia plynovej 
prfpojky,alebo iných stavebných úprav plynovej prípojky,ako aj umožniť aj povereným tretím osobám v prospech každého 
vlastnika parc.KN C 14823/162,14823/67,14823/177,14823/178,14823/179,14823/180,14823/181,14823/182,14823/183-
V 661/2011; Vecné bremeno v rozsahu G.P.č.136/2010·Gl-1718/2010 spočívajúce v práve uloženia a zriadenia vodovodnej 
prípojky na parc.KN C 14735,14737/1,14737/2,16336/1 a túto neobmedzene a výlučne užívať a v práve kedykol'vek vstupovať na 
povinné pozemky peši ,alebo akýmkoľvek motorovým ajnemotorovým vozidlom,za účelom údržby,opravy,preloženia vodovodnej 
prfpojky,alebo iných stavebných úprav vodovodnej prípojky,ako aj umožniť aj povereným tretím osobám v prospech každého 
vlastnika parc.KN C 14823/162,14823/177.14823/178,14823/179,14823/180,14823/181,14823/182, 14823/18314823/67-V 
661/2011; Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej,a.s.,Miynská 31,042 91 Košice 
/36599361/·povinnosť strpieť umiestnenie VN elektr.vedenia a jeho príslušenstva na parc.KN C 
1674/341,1674/260,1674/347,umiestnenie VN a NN elektrického vedenia a jeho príslušenstva na parc.KN C 14113/160 v rozsahu 
vyznačenom vG.P.14/2010·Gl 711/2010; 
-vstup a vjazd oprávnených /Východoslovenská distribučná,a.s./ na slúžiace pozemky pri umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách 
stavby podzemného VN a NN elektr.vedenia a jeho príslušenstva; -zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho 
práv z vecného bremena podľa zák.č.656/2001 Z.z o energetike- V 629/2011; 
Z 1854/2011- zriaďuje vecné bremeno v zmysle zák. č. 656/2004 Z.z. v prospech oprávneného-
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice /36599361/ s obsahom: právo vstupu na pozemok par.CKN 
č.15087 /1.15091,15092/1 pre účely prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu podľa G.P.č. 89·1/2010 a G.P. 
č.89-2/2010 V 2899/2011· vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31,042 91 KE /36599361/ na 
par. KNC č.3452/2 a 3513 spočívajúce v povinnosti strpieť umiestenie NN káblu a jeho príslušenstva na slúžiacich pozemkoch o 
celkovej dľžke 34,82 hm vo vyznačenom rozsahu tak, ako je to zakreslené na G.P. č. overenia Gl 1689/2010, trpieť vstup, vjazd, 
prechod a prejazd oprávneného na slúžiace pozemky pri umiestnenf,prevádzke,údržbe a opravách stavby podzemného 
elektric.vedenia a jeho príslušenstva a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv a povinnosti z 
vecného bremena podľa tejto zn1uvy a zák. č. 656/2004 Z.z. o energetike. V 3579/2011- vecné bremeno spočívajúce v práve 
uloženia a údržby teplovodného potrubia cez par. KNC č.8333 v dlžke 91,15 hm v rozsahu vyznačenom na G.P. č.31688560-72f10 v 
prospech SPRAVBYTKOMFORT a.s., Volgogradská 88,080 Ol PO j31718523/ a povinnosť strpieť prechod a prejazd oprávneného 
cez par. KNC č.8333 za účelom uloženia a údržby teplovodného potrubia a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo 
výkone jeho práv z vecného bremena. Vecné bremeno spočívajúce v práve umiestnenia NN kábla a jeho príslušenstvana pozemku 
KN C 9684/3 v rozsahu vyznačenom v g.p.č.561/2010·Gl 1906/2010 v prospech Východoslovenskej distribučnej 
,a.s.,/36599361/,Mlynská 31,040 01 Košice a v povinnosti trpieť vstup a vjazd oprávneného cez slúžiaci pozemok,pri 
umiestnenf,prevádzke,údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva,ako aj v povinnosti zdržať 
sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena-V 3798/2011; Vecné bremeno spočívajúce v 
práve uloženia káblovej NN a jej príslušenstva a elektromerového rozvádzača na pozemku KN C 9310/358,9310/360 v rozsahu 
vyznačenom v g.p.č.93/2010-G11830/2010 v prospech VSE Ekoenergia,s.r.o.f36574538f,Miynská 31,042 91 Košice a v povinnosti 
trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacie pozemky,pri umiestnenf,prevádzke,údržbe a opravách káblovej NN pripojky a jej 
príslušenstva a elektromerového rozvádzača,ako aj v povinnosti zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho 
práv z vecného bremena-V 3914/2011; z 3022/2011-vecné bremeno zo zákona podľa §l51o Občian. zákon. v zmysle §10 Zák. NR 
SR č. 656/2004 Z.z. oprávňujúce Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31,042 91 KE /36599361/ vstupovať na cudzie 
pozemky v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti podľa G.P. č. 3/2011 na par. KNE č. 2182/3, KNC č. 
9418/582,9599,9310/495,9310/298,9204/99,9817/44,9817/39,9817/102,9406/49,9406/50,9406/25,9626/2.9414/1, 
9414/6,2986/18.4398/11. 
V 5530/2011· Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia a údržby vodov.potrubia cez parc.KN E 2068/1,2068/3 v rozsahu 
vyznačenom g.p.č.6/2010·Gl 152f2010,v povinnosti strpieť prechod a prejazd oprávneného (Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť,a.s./36570460/,Komenského 50,042 48 Košice) cez zaťažené pozemky za účelom uloženia a údržbyvodov.potrubia a v 
povinnosti zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena; Zmluva o zriadení vecného 
bremena V 6173/2011-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť umiestnenie inžinierskych sietí elektr.rozvodov 
a ich príslušenstva na pozemkoch parc.KN C 3668fl,3708/1,9525,9527,KN E 1112/5,3550 v rozsahu vyznačenom v GP č.52/2010 
Cl č.1007 /2010,v povinnosti povinného strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky,prechod a prejazd oprávneného 
cez slúžiace pozemky, pri umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách elektrických rozvodov a ich príslušenstva a zdržať sa 
konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného .bremena podľa z.č.656f2011 Z.z. o energetike v prospech 
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Východoslovenská distribučná,a.s.,IC0:3659936l,Mlynská 31,042 91 Košice; Vecné bremeno spočívajúce v prechode a prejazde 
oprávneného cez pozemky parc.EKN 1625/1 a 1625/101 za účelom uloženia a údržby vodovodného potrubia v rozsahu 
vyznačenom v GP č.54/2010,úradne overeným SK Prdov pod č.Gl-1352/2010 v prospech Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť,a.s.,Komenského 50,042 48 Košice,Il:O 36570460- V-6948/2011. 
Oprávnenie:Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť existenciu inžinierskych sietí a umožnenia vstupu na pozemok 
parc.CKN 9472/10 za účelom ich opráv v prospech Mesto Prešov, Hlavná 73,ICO 327646- V- 7076/2011. 
V-253/lZ,Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka pozemkovE KN 3431/2 a E KN 3430/42strpieť na týchto pozemkoch 
uloženie inžinierských sietí/plynárenských zariadení/ ich prevádzku a údržbu a strpieť vjazd prechod a prejazd zamestnancov a 
vozidiel opravneného z vecného bremena v rozsahu vyznačanom na geometrickom pláne č. 13/2011 vyhotoveným GeoReal Prešov 
s.r.o. Prešov pod číslom G1-756j2011 v prospech SPP-distribučná,a.s., il:O 35910739,Mlynské nivy 44fb,825 11 Bratislava V 
1230/2012-Zmluva o zriadeni vecného bremena spočívajúca v práve umiestniť podzemné elektrické NN vedenie a jeho 
prislušenstvo na parc.KN C 4424/1,4425, 4434,9689/2,9690/2,9690/4,9721/3,9732/2,9732/9,9732/ll v celkovej dlžke 
275,77bm vo vyznačenom rozsahu tak,ako je zakreslené v g.p.č.BB/2010-G1 1765/2010 v prospech Východoslovenská 
distribučná,a.s.,/36599361/ Mlynská 31,042 91 Košice; Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie podzemného 
elektrického vedenia,jeho príslušenstva k nehnuteľnostiam parc.CKN 14101/2 a 14103/37 vo vyznačenom rozsahu tak,ako je 
zakreslené v GP č.70/2011,overený pod č.G1-1514j2011.Ďalej trpieť vstup a vjazd,prechod a prejazd oprávneného cez slúžiace 
pozemky prt umiestnenf,prevádzke,údržbe a opravách podzemného elektr.vedenia a jeho príslušensta a zdržať sa konania ,ktoré by 
bránilo výkone práv zriadené v prospech Východoslovenská distribučná,a.s.,Mlynská 31,04291 Košice,ll:O 36599361 · V-1330/12. 
V 1446/2012-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti uloženia podzemného teplovodného potrubia a jeho príslušenstva k 
nehnuteľnostiam v katastrálnom územi Prešov pozemok registra C KN parcelné číslo 14289/11, pozemok registra C KN parcelné 
číslo 14289/131, 16335j1,KN E 4-329/1 v rozsahu tak, ako je zakreslené v geometrickom pláne č. 49/11, č. G1-481/2011 na 
vyznačenie vecného bremena na priznanie._práv uloženia inžinierskych sieti (teplovod) a na C KN parc. č. 14289/10, a C KN 
14289/152, ako je zakreslené v geometrickom pláne č. 37/11, G1-332/2011. 
Ďalej trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného 
bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách teplovodného potrubia a jeho príslušenstva a zdržať 
sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv v prospech 
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.f31718SZ3/ Volgogradská 88,080 Ol Prešov; 
Vecného bremena spočívajúceho v práve :zriadenia inžinierskych sieti k nehnuteľnostiam a to: 
- C KN parcelné číslo 14308/115- telekomunikačná sieť UPC- v rozsahu vyznačenom GP č.16j2011 vyhotovený Progres GEO, s.r.o. 
Prešov, overený pod č. G1151j2011, telekomunikačná sieť ORANGE v rozsahu vyznačenom GP č. 15/2011 vyhotovený Progres 
GEO, s.r.o. Prešov, overený pod č. G1 152/22011, vodovodné a kanalizačné potrubie v rozsahu vyznačenom GP č. 14/2011 
vyhotovený Progres GEO, s.r.o. Prešov, overený 
pod č. G1154/2011 a plynová prlpojka v rozsahu vyznačenom GP č. 18/2011 vyhotovený Progres GEO, s.r.o. Prešov, overený pod č. 
Gll49/2011, 
- C KN parcelné číslo 14308/116, kanalizačné potrubie v rozsahu vyznačenom GP č.14/2011 vyhotovený 
Progres GEO, s.r.o. Prešov, overený pod č. G1154/2011, 
- C KN parcelné číslo 14310/64, vodovodné potrubie v rozsahu vyznačenom GP č.14/2011 vyhotovený Progres 
GEO, s.r.o. Prešov, overený pod č. G1154/2011, 
- C KN parcelné číslo 14308/107, kanalizačné potrubie v rozsahu vyznačenom GP č. 14/2011 vyhotovený 
Progres GEO, s.r.o. Prešov, overený pod č. G1154/2011 a verejné osvetlenie v rozsahu vyznačenom GP č. 17/2011 vyhotovený 
Progres GEO, s.r.o. Prešov, overený pod č. G1150/2011, 
- C KN parcelné číslo 14310/24, verejné osvetlenie v rozsahu vyznačenom GP č. 17/2011 vyhotovený Progres GEO, s.r.o. Prešov, 
overený pod č. G1150/2011, 
- C KN parcelné číslo 14310/25, vodovodné potrubie v rozsahu vyznačenom GP č. 14/2011 vyhotovený Progres GEO, s.r.o. Prešov, 
overený pod č. G1154/2011 a verejné osvetlenie v rozsahu vyznačenom GP č.17/2011 vyhotovený Progres GEO, s.r.o. Prešov, 
overený pod č. Gl150/2011. Vecné bremeno spočíva práve prechodu a prejazdu cez pozemky povinného a zdržania sa konania, 
ktoré by bránilo oprávenému vo výkone jeho práv vp ro sp ech EKO PRIM DEVELOPMENT, s r.o., ll:O 44127120, Strojnícka 17, 
08001 Prešov- V-1554/12. V 7017/11- vecné bremeno spočívajúce v povinnosti: -strpieť uloženie podzemných elektrických 
rozvodov, spojového vedenia, vodovodného potrubia, dažďovej a splaškovej kanalizácie na pozemkoch 
- C KN parcelné číslo 9206/4,- C KN parcelné číslo 9569/2, 
- C KN parcelné číslo 9569/6,- C KN parcelné číslo 9752, 
· E KN parcelné číslo 848, (slúžiace pozemky) 
pre stavbu ,Pizzérie' postavenej na parcele registra C KN parcelné číslo 9204/107, v rozsahu tak, ako je zakreslené v geometrických 
plánoch č. 123/2011· č. Gl-1541/2011 a GP č. 124/11 -č. G1·1542/2011 a GP č. 125/2011 · č. Gl-1543/2011 na uloženie 
inžinierskych sieti a ochranného pásma vo vyznačenom rozsahu -trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace 
pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
podzemného elektrického VN vedenia, spojového vedenia, vodovodného potrubia, dažďovej a splaškovej kanalizácie a ich 
príslušenstva -zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv vp ro sp ech: UNI PIZZA, 
s.r.o., !CO 46038477, Floriánova 2, 08001 Prešov Vecné bremeno podľa zák. č.40/1964 Zb. Občianskeho zák. a zák. č.656/2004 Z.z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov, v prospech oprávneného z vecného bremena- Východoslovenská distribučná, a.s., 
Mlynská 31,042 91 KE /36599361/, s obsahom oprávnení na výkon povolenej činnosti podľa zák. č.656/2004 Z.z. o energetike a o 
zmene niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariad. a v rozsahu G.P. č. 910/2011 (G1· 
1540/2011) na par. KNC č. 9673/6 - Z 2201/2012 V 3357 /2012-vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia a údržby 
kanalizačného a vodovodného potrubia,prechode a prejazde po parc.KN C 2172/12,KN C 9406j17,KN C 9406/51,KN C 6406/SZ,KN 
C 9406/54,KN C 9620,KN C 9809/2,KN C 9817/82,KN C 9817/103,KN E 1662,KN E 1663/l,KN E 1663/3 vprospech 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s., j36570460j,Komenského 50,042 48 Košice; V 3883/2009- právo prechodu po par. 
KNC č. 14113/160 časovo neobmedzene pre vlastníka par. KNC č. 14113/142, 14113/168 V 4537 /2012-vecné bremeno 
spočívajúceho v povinnosti strpieť uloženie plynového potrubia ajeho prlslušenstva pre stavbu ,Prešov-Lesík delostrelcov
plynovod ku kotolni' na slúžiace pozemky v katastrálnom území Prešov C KN 3945/29, C KN 3945/30, C KN 3945/37, v povinnosti 
strpieť vstup, vjazd, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky pri umiestení, prevádzke, údržbe a 
opravách plynového potrubia a jeho príslušenstva v rozsahu ako je to zakreslené v GP č.156/2011 -Gl 1759/2011 v prospech 
SPMVBYTKOMFORT,a.s.Il:O: 31718523,Volgogradská 88,080 01Prešov; V 4536/2012- vecné bremeno spočívajúce v povinnosti 
strpieť uloženie teplovodného potrubia a jeho príslušenstva pre stavbu ,Prešov-Centrálna kotolňa Sekčov, prekládka teplovodu' na 
slúžiace pozemky v katastrálnom územi Prešove KN 14289/10, C KN 14289/11, C KN 14289/152, v povinnosti strpieť vstup, vjazd, 
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prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky pri umiestení, prevádzke, údržbe a opravách 
teplovodného potrubia a jeho príslušenstva v rozsahu ako je to zakreslené v GP č.43/2012 - č. Gl- 735/2012 v prospech 
SPRAVBYTKOMFORT,a.s.JC0:31718523,Volgogradská 88,080 Ol Prešov; V-4728/12 -Vecné bremeno spočívajúceho v povinnosti 
strpieť uloženie teplovodného potrubia a jeho príslušenstva pre stavbu 'Prešov-Sekčov,ul.Exnárova 24-29,výmena teplovodu' na 
slúžiace pozemkyv kat.úz.Prešov parc.CKN 14330/1 a v povinnosti strpieť vstup, vjazd,prechod a prejazd oprávneného z vecného 
bremena cez slúžiace pozemky pri umiestnenf,prevádzke,údržbe a opravách teplovodného potrubia a jeho prislu§enstva v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne číslo 31688560 -126/11 úradne overenom Správoukatastra Pre§ ov pod číslom Gl-1254/2011 
vp ro sp e c h:SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, IC:O 31718523, Volgogradská 88, 08001 Prešov.V-4727/12 -Vecné bremeno 
spočívajúceho v povinnosti strpieť uloženie teplovodného potrubia a jehoprfslušenstva pre stavbu 'Pre§ov-sfdlisko Mladosť,oprava 
TVK OS Mladosť' na slúžiace pozemkyvkatúz.Prešov parc.CKN 16260/2 a v povinnosti strpieť vstup, vjazd,prechod a prejazd 
oprávneného z vecnéhobremena cez slúžiace pozemky pri umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách teplovodného potrubia a 
jehopríslušenstva v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne číslo 31560088 - 147/11 úradne overenom Správoukatastra 
Prešov pod číslom Gl-1562/2011v p ro sp ec h:SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, !CO 3171B523, Volgogradská BB, 08001 
Prešov.V 4729/2012-vecné bremeno in personam spočívajúce v práve uloženia elektr. NNvedenia, 
kanalizačného,vodovodného,plynového a telekomunikačného potrubia na parc.KN C 9310/297,KN C9310/492,KN C 9310/957 ako 
je zakleslené v G.P. č.17 /2012·G1333/2012, 
Strpieť vstup a vjazd,prechod a prejazd oprávneného pri umiestnenf.prevádzke 
elektr.NNvedenia,kanalizačného,vodovodného,plynového a telekomunikačného potrubia a ich príslušenstva v prospechSkalná 
Hrana,Občianske združenia /IC0:37938622/,Jesenského 60,080 Ol Prešov; Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť 
umiestnenie a prevádzkovanie fotovoltaickej elektrárne na streche stavby s.č.4865 na parc.CKN 9310/360 o celkovej ploche 943 
mZ, strpieť vstup oprávneného k fotovoltaickej elektrárni,zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv 
z vecného bremena podľa zmluvy a pqdľa zákona č.656/2004 Z.z. o energetike v znenf neskorších predpisov v prospech VSE 
Ekoenergia,s.r.o.,Mlynská 31,04291 Košice,ICO 36574538 - V-4253/2012. V 4269/2012-Vecné bremeno spočívajúce v práve 
uloženia VN siete a jej príslušenstva na pozemkoch v katastrálnom území Prešov, a to:- Pozemok C KN 14310/21,C KN 14310/61,C 
KN 14310/62, v celkovej d[žke 193 bm ako aj v práve vstupu a vjazdu oprávneného na povinné pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez povinné pozemky pri umiestneni, prevádzke, údržbe a opravách VN siete a jej príslušenstva v rozsahu 
vyznačenom v geometrickom pláne číslo 103/2012- G1- 517/2012 vp ro sp ech: Východoslovenská distribučná, a. s., !CO 
36599361, Mlynská 31.04291 Košice; V 1447/ZOlZ~vecné bremeno na pozemok parc.C KN 9770/19 spočívajúce v povinnosti 
strpieť uloženie podzemného elektr.VN vedenia a jeho príslušenstva na parc.C KN 9770/19 v rozsahu vyznačenom v 
G.P.č.477f2010-G1 1681/2010,trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok,prechod a prejazd oprávneného z vecného 
bremena cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného elektr.VN vedenia a jeho 
prfslušenstva,zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vovykone jeho práv z vecného bremena podľa zmluvy a zákona 
č.656/2004 Z.z.o energetike v znení neskoršfchpredpisov v prospech Východoslovenská distribučná,a.s.,IC0:36599361,Miynská 
31,042 91 Košice;Vecné bremeno in pesonam na parc.CKN 8464/1,8464/22,8523/1,9817/4,9817/6 spočívajúce v povinnosti 
povinného z vecného bremena- strpieť uloženie vodovodného potrubia, plynového potrubia a podzemného elektrického NN 
vedenia a ichpríslušenstva na slúžiacich pozemkoch v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. overenia Gl-867/2012,
strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávnenéhoz vecného bremena cez 
slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách vodovodného potrubia,plynového potrubia a podzemného 
elektrického NN vedenia a ich príslušenstva,- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv z vecnéhobremena podľa zmluvy a zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov a zákona č.442/2002 
Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov v p r o s p e c h:Náboženská spoločnosť 
Jehovovi svedkovia v SlovenSkej republike, !CO 30845696, Pekná cesta 17, 83152Bratislava - V-5979/2012.V 234/2013-Vecné 
bremeno spočívajúce v práve uloženia teplovodného potrubia a jeho príslušenstva, v právevstupu a vjazdu oprávneného z vecného 
bremena na slúžiace pozemky, v práve prechodu a prejazduoprávneného z vecného bremena pri umiestnení, prevádzke, údržbe a 
opravách teplovodného potrubia a jehoprislušenstva na pozemkoch v katastrálnom územi PrešovPozemok registra C KN parcelné 
číslo 14367/4, C KN 14367/5 C KN 14381/1, C KN 14382, C KN 14383, C KN14385/l, C KN 14385f9,C KN 143B5/10, C KN 
14385/11, C KN 143B5/12, C KN 143B5/13, C KN 14385/14, C KN14411, C KN 14412/1, C KN 14412/2, C KN 14412/3, C KN 
14415, C KN 14445/1, C KN 14477/2, C KN 14477/17, CKN 14516, C KN 14517/l,C KN 14517/2, C KN 14517/3, C KN 1452B, C KN 
14536/1, C KN 14551/1, C KN 14551/2, CKN 14551/3, C KN 14553/1, C KN 14554, C KN 16333,tak, ako je to zakleslené v 
geometrickom pláne číslo 31688560-64/12 vyhotovenom spoločnosťou Progres GEO, s.r.o. dňa 23.07.2012 a úradne overenom 
Správou katastra Prešov dňa 20.08.2012 pod číslom G1 -1046/2012 vp ro sp ec h:SPRAVBYTKOMFORT, a.s., IC:O 31718523, 
Volgogradská 88, 08001 PrešovV 407/2013- Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie elektrického vedenia a 
jehoprfslušenstva na nehnuteľnostiach v katastrálnom územi Prešov pozemok registra C KN parcelné číslo 1224/1a C KN parcelné 
čislo 1225/1, (slúžiacie pozemky) vo vyznačenom rozsahu tak, ako je to zakreslené v GP č.48/2012 vyhotovený Ing. Lukačekom 
Ondrejom, overený dňa 29.6.2012 pod č. Gl· 829/2012, trpieť vstup avjazd, prechod a prejazd cez slúžiacie pozemky, pri 
umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemnéhoelektrického vedenia a jeho prislušenstva v p r o s p e c h: 
Východoslovenská distribučná, a. s., ICO 36599361, Mlynská 31, 04291 Košice v podiele 1/1 V 408/2013-Vecné bremeno 
spočívajúce v povinnosti strpieť uloženie podzemného elektrického NN vedenia a jeho príslušenstva na nehnuteľnostiach v 
katastrálnom území Prešov pozemok registra C KN parcelné číslo 1396/39, (slúžiaci pozemok) vo vyznačenom rozsahu tak, ako je 
to zakreslené v GP č. 48/2012 na vymedzenie rozsahu vecného bremena a priznanie práva uloženia inžinierských sietí na parcelách 
KN C 1224/1, KN C 1225/1. KN C 1396/39 vyhotovený Ing. Lukačekom Ondrejom, overený dňa 29.6.2012 pod č. G1- 829/2012, 
trpieť vstup a vjazd, prechod a prejazd cez slúžiacie pozemky, pri umiestneni. prevádzke, údržbe a opravách podzemného 
elektrického NN vedenia a jeho prislušenstvav pr o sp ech: Východoslovenská distribučná, a. s., !CO 36599361, Mlynská 31, 04291 
Košice v podiele 1/lOprávnenie:Právo prechodu cez parc.KN C 475/2 v prospech vlastníka parc.KN C 475/1-V 734/2013; V 
935/2013-vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia a údržby podzemného elektr.vedenia cez parc.KN C 9770/12 v rozsahu 
vyznačenom v G.P.č.16/2012-G1876/2012 -v povinnosti strpieť vstup a vjazd opráveného na slúžiaci pozemok,prechod,prejazd pri 
umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách podzemného elektr.vedenia,vrátane jeho príslušenstva v prospech Lenárt Jozef r.Lenárt 
/19.10.1957/ bytom Ružová 28,080 Ol Prešov; V 1558/2013-vecné bremeno in personam spočívajúce v povinnosti strpieť 
uloženie podzemného kanalizačného potrubia a jeho príslušenstva na nehnuteľnostiach v katastrálnom územi Prešov ( slúžiace 
pozemky) parcely registra C KN parcelné číslo 9689/1. C KN parcelné číslo 9689/3 a C KN parcelné číslo 9732/2 v rozsahu tak ako 
je to zakreslené v GP č. 22/2012- Gl- 194/2012, trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, 
prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
kanalizačného potrubia a jeho príslušenstva a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneného z vecného bremena vo výkone jeho 
práv z vecného bremena podľa zmluvy a z. č. 442/2002 z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach v znená neskorších 
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predpisov v p ro s p e c h: Východoslovenskávodáre11foká spoločnosť, a. s., ICO 36570460, Komenského 50,042 48 Košice; Vecné 
bremeno podľa zák. č.40/1964 Zb. Občianskeho zák a zák. č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v prospech 
oprávneného z vecného bremena- Východoslovenská distribučná, a.s., M]ynská 31, 042 91 KE /36599361/, s obsahom oprávnení na 
výkon povolenej činnosti podľa zák. č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, najmä vstupovať na cudzie 
pozemky a do cudzfch objektov a zariad. a v rozsahu G.P. č. 910/2011 (Gl-1540/2011) na par. KNC č. 585/3 -Z 2201/2012. Vecné 
bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť: -uloženie podzemného VN elektrického vedenia a jeho prislušenstva na 
slúžiacich pozemkoch CKN 3648/1,9546/1,9547 a 114 v rozsahu tak,ako je zakreslené v geom.pláne č.491/2012,overený pod Gl-
1727 /2012, -vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky,prechod a prejazd oprávneného cez slúžiace 
pozemky pri umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách podzemného NN a VN el. vedenia a jeho príslu~enstva, -zdržať sa 
konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podl'a tejto zmluvy a zák. č.251/2012 Z.z. o 
energetike v p r o s p e c h : Východoslovenská distribučná,a.s.,Miynská 31,04291 Ko.šice,ICO 36599361 - V-2035/2013. V 
2036/2013-vecné bremeno spočívajúce v - povinnosti povinného strpieť na povinných pozemkoch uloženie kanalizačného 
potrubia a jeho príslušenstva v rozsahu tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne GEOKART Prešov s.r.o. č. 138/2012 
overeného dňa 14.11.2012 pod č. G1-1558/12 na slúžiacich pozemkoch,- povinnosti strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného 
bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd cez slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
kanalizačného potrubia a jeho príslu.šenstva, -povinnosti zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z 
vecného bremena podľa tejto zmluvy a zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskor~ích 
predpisov do k povinným nehnuteľnostiam v katastrálnom územi Pre~ov : - Pozemok registra C KN parcelné číslo 3668/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 9061 m2 ·Pozemok registra C KN parcelné číslo 9527, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
3654 m2 vp ro sp ech: Gaton centrum, s.r.o., !CO 45498652, Kúpeľná 6, 08001 Pre~ov, Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti 
povinného strpieť: -uloženie podzemného NN elektrického vedenia a jeho príslušenstva na zaťaženom pozemku CKN 9690/1 v 
rozsahu vyznačenom v geom.pláne č.88/2010,overený pod G1-1765/2010, -vstup a vjazd oprávneného na zaťažený 
pozemok,prechod a prejazd oprávnenéhÓ cez zaťažený pozemok pri umiestnení,prevádzke,údržbe a opravách podzemného NN 
el. vedenia a jeho príslušenstva, -zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa 
zmluvy a zák. č.656/2004 Z.z. o energetike vp ro sp ech: 
Východoslovenská distribučná,a.s.,Mlynská 31,04291 Košice, ICO 36599361- V-1686/12. 
Vecné bremeno na parc.CKN 9042/90 a 9588/1 spočívajúce - v práve uloženia a údržby vodovodného potrubia cez zaťažené 
pozemky v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.406j2009,č.overenia 165/2010, - v práve prechodu a prejazdu 
oprávneného cez zaťažené pozemky za účelom uloženia a údržby vodovodného potrubia - v povinnosti povinného zdržať sa 
konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena v prospech: Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., !CO 36570460, Komenského 50, 04248 Košice - V-2935/12 Vecné bremeno na parc.CKN 9673/1,9674,9783 
spočívajúce • v práve uloženia a údržby kanalizačného potrubia cez zaťažené pozemky v rozsahu vyznačenom geometrickým 
plánom č.79j2009,č. overenia 1153/2009- v práve prechodu a prejazdu oprávneného cez zaťažené pozemky za účelom uloženia a 
údržby kanalizačného potrubia - v povinnosti povinného zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv 
z vecného bremena vp ro sp e ch: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ICO 36570460, Komenského 50, 04248 Košice. 
Vecné bremeno na parc.CKN 9673/1 a 9674 spočívajce ·v práve uloženia a údržby vodovodného potrubia cez zaťažené pozemky v 
rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č.60j2009, č. overenia 1050/2009 ·v práve prechodu a prejazdu oprávneného cez 
zaťažené pozemky za účelom uloženia a údržby vodovodného potrubia· v povinnosti povinného zdržať sa konania, ktoré by bránilo 
oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena v p r o s p e c h: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ICO 
36570460, Komenského 50, 04248 Košice- V-2936/12. Vecné bremeno k parc.EKN 2·5520/1 spočívajúce v: ·uložení kanalizačného 
po_trubiaa jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku v rozsahu podľa GP č.141/2012,overený pod G1-130/2013, -povinnosti strpieť 
vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok pri umiestnenť,prevádzke,údržbe a opravách kanalizačného potrubia a jeho 
príslušenstva, -povinnosti zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena v prospech : 
Bc.PuUna )ustiňáková r.Škápiková,nar.25.5.1981- V-3080/2013. V 3369/2013-vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť:. 
uloženie vodovodného potrubia a jeho príslušenstva na pozemkoch registra C KN parcelné číslo 14669/1, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 2536 m2, C KN parcelné číslo 14669/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2431 m2, C KN parcelné číslo 
14705, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3279 m2, C KN parcelné číslo 16336/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 31048 
m2 v katastrálnom území Prešov v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 72/2009 vyhotoveným Ing. Martinom Machajom 
dňa 5.10.2009 a úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 21.10.2009 pod číslom G1-1340/09 ·uloženie elektrického vedenia i.' 
a jeho príslušenstva na pozemkoch C KN parcelné číslo 14669/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2536 m2 a C KN parcelné r 
číslo 16336/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 31048 m2 v katastrálnom území Prešov v rozsahu vyznačenom geometrickým 
plánom č. 73/2009 vyhotoveným Ing. Martinom Machajom dňa 5.10.2009 a úradne overeným Správou katastra Pre~ov dňa 
21.10.2009 pod číslom Gl-1339/09- uloženie plynového potrubia a jeho príslušenstva na pozemkoch C KN parcelné číslo 14705, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3279 m2 a C KN parcelné číslo 14727/18, ostatné plochy o výmere 1565 m2 a C KN parcelné 
číslo 14727/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 730m2 a C KN parcelné číslo 16336/1. zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 31048 m2 v katastrálnom území Prešov v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 71/2009 vyhotoveným Ing. 
Martinom Machajom dňa 5.10.2009 a úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 16.10.2009 pod číslom Gl-1318/09 -vstup a 
vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky registra C KN parcelné číslo 14669/1, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere2536 m2, C KN parcelné číslo 14669/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2431 m2, C KN parcelné číslo 14705, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3Z79 m2, C KN parcelné číslo 16336/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 31048 m2, C 
KN parcelné číslo 14727/18, ostatné plochy o výmere 1565 m2 a C KN parcelné číslo 14727/19, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 730m2 v katastrálnom území Prešov (ďalej aj .slúžiace pozemky'), prechod a prejazd oprávneného z vecného remena cez 
slúžiace pozemky, pri umiestneni, prevádzke, údržbe a opravách vodovodného potrubia, elektrického vedenia, plynového potrubia 
a ich príslušenstva 
vp ro sp ech: každého vlastníka nehnuteľností -pozemku CKN 14823/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12153 mZ a 
stavby so súpisným číslom 13561 postavenej na pozemku CKN 14823/154, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4659 mZ v 
katastrálnom území Pre.šov 
V 4263/2013- Vecné bremeno spočívajúce v- uložení vodomerných šácht a ich príslušenstva na slúžiacich pozemkoch v rozsahu 
podľa geometrických plánov J. Namešpetru č. 310/2011 overený dňa 13.2.2012 pod G1- 161/Z012, č. 315/2011 overený dňa 
21.2.Z0112 pod G1-189/201Z, č. 317/Z011 overený dňa 17.2.2012 pod Gl-192/Z012- strpieť vstup a vjazd oprávneného z 
vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd pri unúesnen[, prevádzke, údržbe a opravách vodomerných šácht a ich 
Ptfslušenstva, - zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena podľa tejto zmluvy a 
zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znen[ neskorších predpisov k nehnuteľnostiam par. C 
KN č. 853/1, ostatné plochy o výmere 8686 m2, 855/16, ostatné plochy o výmere 395 mZ, 2715/9, zastavané plochy a nádvoria o 
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výmere 3894 m2, 2715/43, ostatné plochy o výmere 392 m2, 9733/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2035 m2, 9733/3. 
ostatné P.,lochyo výmere 151m2, par. E KN č.3392/2, ostatné plochy o výmere 556m2, 3580, ostatné plochy o výmere 1550 m2 vp 
rospech: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ICO 36570460, Komenského 50,04248 Ko.šice ako vlastníka inžinierskych sietí a to 
kanalizačného potrubia pre stavbu 'Prešov- zriadenie vodomerných okrskových šácht' . 
V 4846/2013-vecné bremeno spočfvajúce v práve uloženia a údržby teplovodného potrubia cez pozemky 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 14311, 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 14318, 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 14320/2, 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 14320/3, 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 14329/2, 
v rozsahu tak. ako je to zakreslené v geometrickom pláne č. 113/11 pod č. G1-1045/2011 
v prospech: 
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, ICO 31718S23, Volgogradská 88,08001 Prešov; 
V 4739/2013-vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia vodovodného potrubia a jeho príslušenstva na pozemkoch v 
katastrálnom území Prešov 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 14920/1, 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 15092/1, 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 15832/2, 
-pozemok registra C KN parcelné číslo 15865/23, 
-Pozemok registra C KN parcelné číslo 15890/3, 
- Pozemok registra E KN parcelné číslo 3077 f1, 
-Pozemok registra E KN parcelné číslo 3469/13, 
-Pozemok regisira E KN parcelné čfslo 6-1011/1, 
-Pozemok registra E KN parcelné číslo 6-1100/10, 
ako aj v práve vstupu a vjazdu na slúžiace pozemky, prechodu a prejazdu cez slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a 
opravách vodovodného potrubia a jeho príslušenstva v rozsahu tak. ako to je zakreslené v geometrickom pláne číslo 22/2013, pod 
číslo G1- 607/13 
vp ro sp ech: vlastníka pozemku registra C KN parcelné čÍslo 15865/114-in rem; 
V 7544/2008 Právo prechodu a prejazdu sa zriaďuje cez pozemok parc.č.9701/24-LV 6492 v zmysle G.P.č.408- 3/2008 
vypracované spoločnosťou GEOPROJ Prešov zo dňa 29.9.2008 v dfžke 15 bm v prospech vlastníka parcely č.4970f8, lokalita pod 
Amfiteátrom. · 
V 5654/2008 Zmluva o zriadení vecného bremena - vecné bremeno práva uloženia a údržby inžinierskych sietí sa zriaďuje vo 
vyznačenom rozsahu v zmysle G.P.č.31688560 -52/08 zo dňa 25.2.2008 cez pozemky parc.č.KN14308/106, KN 14308/107 a KN 
14308/12 pre uloženie vodovodu HDP DN 160, kanalizáde DN 1600, VNprípojky,káblu verejného osvetlenia AYKY 4Bx16, 
oznamovadeho kábla T-Com v celkovej dlžke 220m, naparc.č.KN 14310/21, KN 14310/30 pre uloženie VN prípojky v celkovej 
dfžke 74 m, naparc.č.KN 14308/12 preuloženie VN prípojky v celkovej dfžke 28m, na parc.č.KN 14308/5, KN 14308/6 pre uloženie 
káblu verejnéhoosvetleniaAYKY 4Bx16, oznamovacieho kábla T-Com v celkovej dižke 52m, na parc.č.KN 14308/88, KN 14310/14 
pre uloženie vodovodu HDP DN 160, teplovodu v celkovej dfžke 40m v prospech spoločnosti Euro MAX 
Slovakia,a..s.,j!C0:36265187 /,so sídlom:Ferka Urbánka 9,91701 Trnava. 
V 7653/2008 Zmluva o zriadení vecného bremena-vecné bremeno práva uloženia a údržby inžinierskych sietí sa zriaďuje cez 
pozemky pard~.9310/297 vo vyznačenom rozsahu podl'a G.P.č.29f2008 zo dňa 26.5.2008 o výmere 37bm a parc.č.9310/343 vo 
vyznačenom rozsahu podl'a G.P.č.29f2008 zo dňa 26.5.2008 o výmere 47 bm v prospech vlastníka parcely č. 9310/955. 
Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia a údržby vodovodného potrubia cez pozemok EKN 2067/6 v dižke 111bm,ako aj v 
práve prechodu a prejazdu cez pozemok EKN 2067/6 za účelom uloženia a údžby vodovodného potrubia, v rozsahu vyznačenom v 
GP č.6/2010 v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.,Komenského 50,042 48 Košice,ICO 36570460- V-1416/11, 

Iné údaje: 
Kupa V 2566/2000 na diel parc.9472.;Kupa V 2567/2000 na diel parc.3479,3477.;P2 98/2000-Podanie zaloby o vydanie nehn.na 
Okresny sud dna 28.6.2000.; Navrh na vydanie predbezneho opatrenia do pravoplatneho skoncenia konania na sude na parc.4180 a 
stavbusc.S9S6-P2 140j2001.DOVOLANIE PROTI ROZSUDKU KS PRESOV K sp.zn.16C 261/00 NA PARC.KN 404 A CS 33S3-P2 
70 /2003;Záp. 918,mpč.1097 j 49, zbytok mpč.2971/2.;Záp.1383,mpč2970 /l-zbytok-úradný záznam-LV č.2198. 
R 68/2004-Rozhodnutie č.P/2004/25 o umiestnení stavby 
R 177 /2004-Kolaudačné rozhodnutie č.P/3303/2004 
R 197 /2004-Kolaudačné rozhodnutie č.P/3613/2004 
R 212/2004-Kolaudačné rozhodnutie č.P/4106/2004 
R 20/2005-Kolaudačné rozhodnutie P/4702/2004 
X 51/2007-Úradný záznam Správy katastra Prešov zo dňa 15.5.2007 
R 379/2007-Stavebné povolenie č.P 2007/616 
Hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnutel'nosti je spochybnená v súvislosti duplicitného zápisu parc.CKN 15733/39 k 
zápisu parc.E KN 937/4 na LV č.10574 kú.Prešov-65/2010;Úradný záznam č.1/2451-1/2009;PKV O pre parcelu reg. E KN 5-
1174/2; PKV 9 pre parcely reg. E KN 2379 2S62/2 2S62j102 2S62/202; PKV 21 preparcely reg. E KN 118S 1186/11186/2; PKV 
3S pre parcely reg. E KN 333Sj2 3S98j6 3673/3 3673/6; PKV 61 prepa>celu reg. E KN 2626/2; PKV 63 pre parcelu reg. E KN 
347S/1; PKV 109 pre pa>celyreg. E KN 991/3 32S6/1; PKV111 pre pa>cely reg. E KN 2193 2194/12194/101; PKV 124 pre parcely 
reg. E KN 106S/3 106S/103 106Sj203106S/303 106Sj403 106S/S03 1065/603 106Sj703 106S/803 106Sj903; PKV 133 pre 
parcelu reg. E KN 100/101; PKV164 pre parcelu reg. E KN 1141; PKV 165 pre parcelu reg. E KN 1139; PKV 168 pre parcelu reg. E 
KN 108Sj101;PKV 171 pre pa>cely reg. E KN 1004/11004/2; PKV 172 pre pa>celu reg. E KN 1008; PKV 173 pre pa>celu reg. EKN 
1009; PKV 174 pre parcely reg. E KN 1010/11010/2 1010/1011010/102; PKV 17S pre parcely reg. E KN 1014/11014/2 1014/3 
1014/4 101Sj1101S/2 101S/3 101S/4101S/S; PKV 176 pre parcely reg. E KN 1016/11016j21016j3;PKV 177 pre parcely reg. E 
J(N 1017/11017/101 1017/201; PKV 178 pre parcely reg. E KN 1018/11018/2 1018/31072/11072/2 1072/1011072/102 
1072/201 1072/202 1072/302; PKV 180 pre pa>cely reg. E KN 1022/1 1022/21022/3 1023/1 1023/2 1023/3; PKV 181 pre 
parcely reg. E KN 1024/11024/2 1024/3 1024/4 1027 /l 1027/2 1027/31027 j4; PKV 182 pre parcely reg. E KN 1007/11007/2 
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1035/1 1035/3 1035/103 1035/203 1035(303 1035/4031035/503 1035(603 1035/703 1035/803 1035(903; PKV 186 pre 
parcely reg. E KN 1031/11031(1011031/2011031/3011031(4011032/11032/1011032/2011032/301; PKV 187 pre parcelu 
reg. C KN 9661/6; PKV 190 pre parcely reg. E KN 897(501898/1; PKV 216 pre parcelu reg. C KN 9661(6; PKV 218 pre parcelu reg. 
C KN 9661/6;PKV 219 pre parcelu reg. C KN 9661/6; PKV 221 pre parcelu reg. E KN SOB; PKV 222 pre parcelu reg. E KN 507;PKV 
225 pre parcelu reg. E KN 502; PKV 226 pre parcelu reg. E KN SOS; PKV 227 pre parcelu reg. E KN 503; PKV230 pre parcelu reg. C 
KN 9661/6; PKV 231 pre parcelu reg. C KN 9661/6; PKV 232 pre parcelu reg. C KN 9661(6;PKV 234 pre parcelu reg. C KN 9661/6; 
PKV 237 pre parcelu reg. C KN 9661/6; PKV 279 pre parcely reg. E KN1025/1 1025/2 1025/3: PKV 290 pre parcelu reg. C KN 
9661(6; PKV 299 pre parcelu reg. C KN 9661(6; PKV 3-1 preparcely reg. E KN 3-883/35 3-883(135 3-883/136 3-883/164 3-
883/165 3-883/235 3-883(236 3-883/335 3-883/435; PKV303 pre parcelu reg. C KN 9661/6; PKV 304 pre parcelu reg. C KN 
9661(6; PKV 310 pre parcelu reg. E KN 516;PKV 314 pre parcely reg. E KN 1005/11005/21006/11006/101; PKV 327 pre parcelu 
reg. E KN 515; PKV 341 preparcely reg. E KN 882/1 882/2 882/3 883/1 883/3 883(4 883/5 883/6 883(7; PKV 343 pre parcelu 
reg. E KN SOO; PKV352 pre parcelu reg. E KN 504; PKV 379 pre parcelu reg. E KN 2564/1; PKV 384 pre parcelu reg. E KN 509; 
PKV401 pre parcely reg. E KN 2067/1 2067/2 2067/5 2067/6 2067/105 2067/106 2067/206 2067(306 2068/1 
2068(32068/103 2068/203 2068/303; PKV 403 pre parcely reg. E KN 2553(2 2553(102 2553/202; PKV 404 pre parcely reg.E KN 
2076/12076/1012076/201; PKV 406 pre parcelu reg. E KN 1766/5; PKV 419 pre parcelu reg. E KN 2846; PKV441 pre parcely reg. 
E KN 1063/2 1063/102 1063/202 1063/302 1063/402 1063/502 1063/602 1063(702; PKV 443 preparcelu reg. E KN 2196/3; 
PKV 445 pre parcelu reg. E KN 1089/101; PKV 453 pre parcelu reg. E KN 2189/3: PKV462 pre parcelu reg. E KN 1013; PKV 470 pre 
parcely reg. E KN 1498/11498(2 1498(3; PKV 480 pre parcelu reg. EKN 890(2; PKV 493 pre parcely reg. E KN 2112/1 2112/101; 
PKV 498 pre parcely reg. E KN 3123/1 3123/2 3123(33123/4 3124/1 3124/2 3124/3 3124/4 3128 3129/1 3129/2 3129/3 
3129/4 3129/5 3129/6 3129/7 3129/8 3130/1 3130/23130/3 3130/4 3130/5 3130/6 3130/7 3130/8; PKV S-3 pre parcelu reg. 
E KN 5-1158/3; PKV SOZ pre parcely reg. E KN 1120/11120/91120/10 1120/111120/1011120(110 1120/1111120/211; PKV 
516 pre parcelu reg. E KN 793/9; PKV 521 ,pre parcelu reg. E KN 1070/1; PKV 538 pre parcelu reg. C KN 9661/6; PKV 562 pre 
parcely reg. E KN 1443/101 1444/101; PKV 575 pre parcelu reg. E KN 3033(2; PKV 577 pre parcely reg. E KN 1002/1 1002/2 
1002/3 1002/4 1002/5 1002/6 1002(7 1003/11003(2 1003/3 1003/4 1003(5; PKV 592 pre parcelu reg. E KN 982/7; PKV 609 
pre parcelu reg. E KN 1303/12; PKV 611 pre parcelu reg. E KN 972; PKV 626 pre parcely reg. E KN 926/16 926/116; PKV 635 pre 
parcely reg. E KN 1142/11142(2 1142/3; PKV 662 pre parcelu reg. E KN 2568; PKV 681 pre parcely reg. E KN 1031/2 1031/102 
1031/202 1031/3021031/402 1031/5021031/6021031(702; PKV 685 pre parcelu reg. E KN 1234/2; PKV 687 pre parcelu reg. E 
KN 3241/1; PKV 694 pre parcely reg. E KN 3227/6 3227 f7; PKV 716 pre parcelu reg. E KN 2053/209; PKV 721 pre parcely reg. E 
KN 270/2 501; PKV 752 pre parcelu reg. E KN 2558/1: PKV 757 pre parcelu reg. E KN 1442; PKV 773 pre parcelu reg. E KN 1503/1; 
PKV 779 pre parcely reg. E KN 2944/2 2945 2947(201; PKV 792 pre parcelu reg. E KN 3242/1; PKV 814 pre parcely reg. E KN 
2563(3 2563(4; PKV 837 pre parcely reg. E KN 2364/102 2364/202; PKV 895 pre parcely reg. E KN 2197/1 2197 /101; PKV 909 
pre parcely reg. E KN 2073/1 2073/101 2073/201 2073/3012073(401 2073(501 2073(6012073/701; PKV 918 pre parcelu reg. 
E KN 2971/2; PKV 924 pre parcely reg. E KN 2972/12972/2: PKV 944pre parcelu reg. E KN 2989/1; PKV966 pre parcely reg. E KN 
1032(2 1032/102 1032/202 1032/302; PKV 978 pre parcely reg. E KN 2972/6 2972/106; PKV 1009 pre parcely reg. E KN 2678/2 
2678(102; PKV 1010 pre parcelu reg. E KN 2998(9; PKV 1015 pre parcely reg. E KN 1648/11697(8 1699/2; PKV 1020 pre parcelu 
reg. E KN 1186(3; PKV 1024 pre parcely reg. E KN 1059/11059/2 1059/3 1060/11060(1011060/2011060/301; PKV 1037 pre 
parcelu reg. C KN 9661/6; PKV 1053 pre parcelu reg. E KN 367; PKV 1062 pre parcelu reg. E KN 1301; PKV 1065 pre parcelu-reg. E 
KN 3196/2; PKV 1072 pre parcelu reg. E KN 2841/3; PKV 1090 pre parcelu reg. C KN 9661/6; PKV 1104 pre parcelu reg. E KN 
1469(101; PKV 1111 pre parcely reg. E KN 2190/2 2190(102 2190/202; PKV 1178 pre parcelu reg. E KN 2566/1; PKV 1199 pre 
parcely reg. E KN 890/1 890/3; PKV 1204 pre parcelu reg. E KN 486; PKV 1225 pre parcely reg. E KN 2375/1 2375/2 2375/3; PKV 
1233 pre parcelu reg. E KN 1982; PKV 1268 pre parcelu reg. E KN 1307 /1; PKV 1273 pre parcelu reg. E KN 2654; PKV1283 pre 
parcely reg. E KN 2187/1 2187 j101 2188; PKV 1315 pre parcely reg. E KN 1065/104 1065/2041065/304 1065/404 1065/504; 
PKV 1347 pre parcely reg. E KN 1021/11021/2 1021/3; PKV 1348 pre parcely reg. E KN 2185/1 2185/101 2185/102; PKV 1370 
pre parcely reg. E KN 3297(2 3522/2 3522/102; PKV 1410 pre parcelu reg. E KN 801/2; PKV 1411 pre parcelu reg. E KN 801/3; 
PKV 1412 pre parcelu reg. E KN 801/1: PKV 1414 pre parcely reg. E KN 2579/1012583/1; PKV 1510 pre parcelu reg. E KN 3322/5; 
PKV 1533 pre parcelu reg. E KN 1235/4: PKV 1559 pre parcelu reg. E KN 2223/2; PKV 1563 pre parcelu reg. E KN 2180; PKV 1576 
pre parcelu reg. E KN 2222/2; PKV 1580 pre parcelu reg. E KN 2183/3: PKV 1582 pre parcelu reg. E KN 2183/4: PKV 1615 pre 
parcely reg. E KN 977/8 977/108; PKV 1639 pre parcelu reg. E KN 2579/4; PKV 1641 pre parcelu reg. E KN 2198; PKV 1658 pre 
parcelu reg. E KN 1839/1; PKV 1721 pre parcely reg. E KN 847/2 848; PKV 1762 pre parcely reg. E KN 1073/11073/2 1073(101 
1073(102 1073(201 1073(202 1073/301 1073/302 1073(401 1073/501 1073/601 1075/2 1075/1021075/202 1075(302 
1075/402 1075/502; PKV 1851 pre parcelu reg. E KN 2048/2; PKV 1894 pre parcelu reg. E KN 1837 /101; PKV 1895 pre parcelu 
reg. E KN 1837 /102; PKV 1939 pre parcelu reg. E KN 2990/1: PKV 1941 preparcelu reg. E KN 2189/4: PKV 1942 pre parcelu reg. E 
KN 2189/5; PKV 1943 pre parcelu reg. E KN 2189/2; PKV1971 pre parcelu reg. E KN 1193; PKV 2000 pre parcelu reg. E'KN 
1834(310; PKV 2005 pre parcely reg. E KN 877/2877/102 877/202 878/2 878/3 878/4 878/5 2628/3 2628/4 2628/5 2628(103 
2628(104 2628/105 2628/203 2628/204; PKV2023 pre parcelu reg. E KN 1834/214; PKV 2025 pre parcelu reg. E KN 1834(309; 
PKV 2056 pre parcelu reg. E KN 880/2; PKV 2093 pre parcelu reg. E KN 2051/3; PKV 2134 pre parcely reg. E KN 1011/11011/2 
1011(3 1011/4 1012/1 1012/101; PKV 2158 pre parcelu reg. E KN 973/1; PKV 2168 pre parcely reg. E KN 1470(1 1470/2 
1470f3; PKV 2205 pre parcelu reg. E KN 806/1: PKV 2210 pre parcelu reg. E KN 3309/9; PKV 2225 pre parcelu reg. E KN 2340/2; 
PKV 2239 pre parcely reg. E KN 2541/1 2541/2 2541/3 2541/4; PKV 2242 pre parcelu reg. E KN 461; PKV 2253 pre parcelu reg. E 
KN 3244; PKV 2262 pre parcely reg. E KN 3248/13248/101 3249(13249/101; PKV 2263 pre parcely reg. E KN 3248/2 3248(102 
3248/202 3249/2 3249/102; PKV 2264 pre parcely reg. E KN 3248/3 3248/103 3248/203 3248/303 3248/403 3249/3 
3249(103 3249/203 3249/303; PKV 2339 pre parcelu reg. E KN 3243(2; PKV 2340 pre parcelu reg. E KN 3243/1; PKV 2350 pre 
parcelu reg. E KN 3246/1; PKV 2351 pre parcelu reg. E KN 3246/2; PKV 2363 pre parcely reg. C KN 9661/6 reg. E KN 583/101; PKV 
2450 pre parcely reg. E KN 179(2 323/2 389/1 389/2 868(2880/11063/41065/11065/7 1293/15 1293/115 1293/215 1308(1 
1628(1 1628/1011662 2269 2270 2331/12331/2 2331(101 2331/201 2331/301 2331/401 2331/501 2333/1 2333/2 2334/1 
2335 2542/1 2542/2 2542/3 2542/4 2542/5 2542/6 2542/7 2543/3 2543/103 2543/203 2543/303 2543/403 2543(503 
2544/1 2544/2 2544/3 2544/4 2544/5 2544/6 2544/7 2544/8 2544/9 2544(10 2544/11 2544(12 2544/13 2544/14 2544/15 
2544(16 2544/17 2544/18 2544/19 2544/20 2544/21 2544/22 2544(23 2544/24 2628/1 2628(101 2628/201 2628/3012656 
2685(3 2685/4 2685/103 2969/15 2969/115 2969(215 2994/17 3121/1 3121/2 3121/3 3121/4 3121/5 3259 3293/10 
3293(110 3293/202 3293/210 3322/7 3325/1 3325/2 3325/102 3333 3542/2; PKV 2464 pre parcely reg. E KN 1762/208 
1762/308; PKV 2465 pre parcely reg. E KN 1768/101 1768/2011768/301; PKV 2467 pre parcely reg. E KN 1730(5 1763/1 
1764.(11764/2; PKV 2495 pre parcelu reg. E KN 512/1; PKV 2498 pre parcely reg. E KN 2553/1 2553/1012553/201; PKV 2503 
pre parcelu reg. E KN 2563/2; PKV 2504 pre parcelu reg. E KN 2226/1: PKV 2505 pre parcelu reg. E KN 2182/3: PKV 2546 pre 
parcelu reg. E KN 1337/1; PKV 2550 pre parcelu reg. E KN 2559/301; PKV 2599 pre parcelu reg. E KN 2997 f9; PKV 2605 pre 
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parcelu reg. E KN 2841/6; PKV 2624 pre parcely r~g. E KN 1028/1 1028/2 1028/3 1028/4 1029/1 1029/101; PKV 26S7 pre 
parcely reg. E KN 93S/193S/!Ol; PKV 266S pre parcelu reg. E KN Sl2/2; PKV 2667 pre parcely reg. E KN 880(6 880/106 880/206 
880/306 88!/1881(2 88!/3; PKV 2692 pre parcely reg. E KN !8S!/28!8Sl/228; PKV 2730 pre parcelu reg. E KN 1767/103; PKV 
2745 pre parcelu reg. E KN 3245; PKV 2804 pre parcelu reg. E KN 3297 /30; PKV 2806 pre parcelu reg. E KN 3297 /27; PKV 2807 
pre parcelu reg. E KN 3297/28; PKV 2813 pre parcely reg. E KN !2S6/l !2S6(20!; PKV 2818 pre parcely reg. E KN 884/1 884/2 
884/101884/102 884/202 2620/17; PKV 2820 pre parcelu reg. E KN 3297/29; PKV 2828 pre parcelu reg. E KN 3297(24; PKV 
2830 pre parcely reg. E KN 2622/32 2623/1 2626/12626/1012627 /31; PKV 2839 pre parcelu reg. E KN 1834/201; PKV 2840 pre 
parcely reg. E KN 1834/1111834/211; PKV 2841 pre parcelu reg. E KN 1834/212; PKV 2842 pre parcelu reg. E KN !834/213; PKV 
2846 pre parcelu reg. E KN 1767 /2; PKV 2848 pre parcelu reg. E KN 1730/7: PKV 2850 pre parcelu reg. E KN 3297/26; PKV 2908 
pre parcelu reg. E KN 3297 /31; PKV 2909 pre parcelu reg. E KN 3297 /32; PKV 2915·pre parcelu reg. E KN 2070/2; PKV 2917 pre 
parcely reg. E KN 2070/1 2070j10!2070(20!2070(301; PKV 2924 pre parcelu reg. E KN 2841/107; PKV 292S pre parcely reg. E 
KN 2070/3 2070/103; PKV 2928 pre parcely reg. E KN 162S/1162S/101162S/20!162S/30!!62S/40!; PKV 2941 pre parcelu 
reg. E KN 2965/1; PKV 2976 pre parcelu reg. E KN 2624/3; PKV 2977 pre parcelu reg. E KN 2624/4; PKV 3022 pre parcelu reg. E 
KN 2627 /2; PKV 3067 preparcelu reg. E KN 2962/1: PKV 3074 pre parcelu reg. E KN 1295/1; PKV 3080 pre parcely reg. E KN 
1276/21276/!02 1276/202 1276/302 1276/402; PKV 3090 pre parcely reg. E KN 2S61/l 2561/2 2S61/3; PKV 3!09 preparcelu 
reg. E KN 2984/1; PKV 3140 pre parcelu reg. E KN 1833/2; PKV 3144 pre parcelu reg. E KN 1244/11: PKV3146 pre parcelu reg. E 
KN 2S79/2; PKV 3!S7 pre parcely reg. E KN 1020/1 1020/2 1020(3; PKV 3161 pre parcelyreg. E KN 3293(11 3293/1113294/1 
3294/3 3294/4 3294/101 3294/104 3294(201 3294/301 3294/401 3294/SOI; PKV3!8S pre parcely reg. E KN 3210/1 3210(2; 
PKV 3187 pre parcelu reg. E KN 3223/2; PKV 3203 pre parcely reg. EKN 1033/11033/2; PKV 3221 pre parcelu reg. E KN 1963/2; 
PKV 3228 pre parcely reg. E KN 1303/1 1303/101; PKV3231 pre parcelu reg. E KN 3297 /23; PKV 3238 pre parcely reg. E 
KN524/!9 S24/20; PKV 32S3 pre parcely reg. EKN 1029/2 !029(102 1029(202; PKV 32S4 pre parcely reg. E KN 897/2 898/2 
1060/2 !060/102 !060/202 106S/6!0,77(1 1077/101 108S/4 1089/3 1112/S 3392/1 3392/2 3392/102 3392(112 3392/122 
3392/132 3392/202 3392/3023392(402 3392/S02 3392(602 3392(702 3392/802 3393/1 3393(2 3393/3 3393/4 3393/S 
3393/6 3393(7 3393/8 3393/93393/10 3393/11 3393/12 3393/13 3393/14 3393/IS 3393(16 3393(17 3397/1 3397/101 
3478/2 3478/102 3478/2023479/1 3479(2 3479/3 3498/1 3499/13499/2 3499/3 3S04(13S04/2; PKV 3261 pre parcelu reg. E 
KN 793/3: PKV 3269pre parcelu reg. E KN 2665/5; PKV 3278 pre parcelu reg. E KN 1730/2; PKV 3280 pre parcely reg. E KN 
270/3271/2; PKV 3281 pre parcely reg. E KN 270/1 271/1; PKV 3312 pre parcely reg. E KN 32S4 32SS/4; PKV 3327 preparcely 
reg. E KN 3161/1 3!61/2 3161/3 3161/4; PKV 3330 pre parcely reg. E KN 2S77/l 2S77/2; PKV 3382 preparcely reg. E KN 88S/l 
88S/2 88S/3; PKV 3383 pre parcely reg. E KN 1061/1 !061/2 1061/3 !062(1 1062/1011062(201 !062(301 !062(401 
1062/501; PKV 3412 pre parcely reg. E KN 3205/2 3214/4: PKV 3413 pre parcelu reg.E KN 2711/1; PKV 3414 pre parcelu reg. E 
KN 2711/3; PKV 3424 pre parcelu reg. E KN 1291/4; PKV 342S preparcely reg. E KN 887/1 887(101 887(201 887/301 887(401 
888; PKV 3427 pre parcelu reg. E KN 2947 j2; PKV 3434pre parcelu reg. E KN 1243/16; PKV 3435 pre parcelU reg. E KN 1035/6: 
PKV 3S04 pre parcelu reg. E KN 347Sj2;PKV 3S43 pre parcely reg. E KN 1070/3 1070/113 1070(203 1070(303 1070(403 
1070/S03 1070/603 1070/7031070(803 1070(903; PKV 3S71 pre parcely reg. E KN 2076/2 2076(102 2076(202 2076(302 
2076/402 2076/S02; PKV3S77 pre parcelu reg. E KN 2621/23; PKV 3613 pre parcelu reg. E KN 1639/2; PKV 362! pre parcelu reg. 
E KN2716/3; PKV 3629 pre parcelu reg. E KN 982/8; PKV 3633 pre parcelu reg. E KN 3297 /25; PKV 3673 pre parcelureg. E KN 
29!9; PKV 3704 pre parcely reg. E KN 1072/3 1072/103 1072/203; PKV 37SO pre parcely reg. E KN2!92/12192/2 2192/3; PKV 
3756 pre parcelu reg. E KN 1190/2; PKV 3762 pre parcelu reg. E KN 3365/3: PKV 3776pre parcelu reg. E KN 2621/17; PKV 3787 
pre parcely reg. E KN 1006/2 1006/102; PKV 3791 pre parcelu reg. E KN2073/2; PKV 3792 pre parcelu reg. E KN 2073/3; PKV 
3793 pre parcelu reg. E KN 2073/8; PKV 3794 pre parcelureg. E KN 2073/7: PKV 3795 pre parcelu reg. E KN 2073/4; PKV 3796 pre 
parcelu reg. E KN 2073/S; PKV 3797 preparcelu reg. E KN 2073(6; PKV 3811 pre parcely reg. E KN 110S/3 110S(!03 110S/203; 
PKV 3814 pre parcelu reg. EKN 1244/16; PKV 3818 pre parcelu reg. E KN 1307/2; PKV 3844 pre parcelu reg. E KN 2189/1: PKV 
38S8 preparcelu reg. E KN 2S60/2; PKV 3874 pre parcely reg. E KN !03S/7 103S/11 !03S/14 103S/16 103Sfl9 !03S/609; 
PKV3903 pre parcelu reg. E KN 2648/2; PKV 3904 pre parcelu reg. E KN 2069/2: PKV 3979 pre parcely reg. E KN2962f31 
2962/131 2962/23!2962/331 2962(431 2962(S312962/631 2962/731; PKV 3982 pre parcely reg. E KN3077(13120/!3120/2 
3120/3 3120(4; PKV 4-91 pre parcely reg. E KN 4-12S/314-!2S/32; PKV 4009 pre parcelu reg.E KN 2073/9; PKV 402S pre parcely 
reg. E KN 3292/2 3292/9 3292(102 3292/109; PKV 4049 pre parcely reg. E KN1964/S 1964/IOS; PKV 4123 pre parcelu reg. E KN 
2619/1; PKV 4144 pre parcelu reg. E KN 2073/10; PKV 4145 preparcelu reg. E KN 2073/11; PKV 4167 pre parcely reg. E KN 
26!9/17 2619/117; PKV 4184 pre parcely reg. E KN786/27 786(127; PKV 419S pre parcelu reg. E KN 2049/1; PKV 4244 pre 
parcelu reg. E KN 1249/!2; PKV 4248 pre parcely reg. C KN S09S/4 S09Sf3; PKV 4312 pre parcely reg. E KN !074/1 1074/2 
1074/101 1074/201 1074/3011074(401 !07S/!107S/101 107S(20! !07Sf301107S(401!07S/SOII075/60!; PKV 4313 pre 
parcely reg. E KN 1030/11030(2; PKV 4362 pre parcely reg. E KN 261Sf88 261S/90 26!S/99; PKV 4460 pre parcelu reg. E KN 
1834/115; PKV4474 pre parcely reg. E KN 3239/1 3242/2; PKV 5-29 pre parcelu reg. E KN 5-1150/2; PKV 5-30 pre parcelu reg. E 
KN 5-1153/1; PKV 5-33 pre parcelu reg. E KN 5-1167 /2; PKV 5-34 pre parcelu reg. E KN 5-1166/2: PKV 5-36 pre parcelu reg. E KN 
S-1141/3; PKV S-40 pre parcelu reg. E KN S-1143/2; PKV S-46 pre parcely reg. E KN S-940/1 S- 940/2 S-940/3; PKV S-47 pre 
parcely reg. E KN 5-939/1 5-939/2; PKV 5-48 pre parcelu reg. E KN 5-1183/2; PKV 5-51 pre parcely reg. E KN 5-1169/2 5-1216/2: 
PKV 5-57 pre parcelu reg. E KN 5-1219/2; PKV 5-58 pre parcelu reg. E KN 5-1220/2; PKV 5-60 pre parcely reg. E KN 5-945/15-
94S/2 S-94Sf3; PKV S-61 pre parcely reg. E KN S-944/1 S-944/2 S-944/3 S-1214/2; PKV S-6S pre parcelu reg. E KN S-1181/2; 
PKV 5-66 pre parcelu reg. E KN 5-1185/2; PKV 5-67 pre parcelu reg. E KN 5-1184/2; PKV 5-68 pre parcelu reg. E KN 5-1187 /2; PKV 
S-69 pre parcelu reg. E KN S-1188/2; PKV S-9S pre parcely reg. E KN S-941/1 S-941/2 S-1210(2; PKV S-96 pre parcely reg. E KN 
S-942/1 5-942/2 S-1211(2; PKV S-97 pre parcelu reg. E KN S-1212/2; PKV S-99 pre parcelu reg. E KN S-1190(2; PKV SOOO pre 
parcely reg. E KN 2777/7 3416/11 3416/12 3416/18 3416/19 3416/21 3418/8 34!8/9 3444/1 344S/l 3448/1 3448/2 3448/3 
3448/4 3448/S 3448/6 3448(7 3469/13 3469(14 3469/!S 3469/16 3482/101 3482(201 348S/2 348S/3 348S/4 349S/S 
3583/1 3S84(10!; PKV SOO! pre parcely reg. E KN !663/1 1663/2 1663/3 3504/S 3S04/6 3S07/2 3S07/3 3S07/4 3S07/S 
3S07/6 3S07(7 3S07/8 3S07/9 3S07/10 3507(12 3S07/16 3S08/3 3S08/302 3S08/402 3S!5/43 3SIS/44 3S!5/4S 3SIS/46; 
PKV S002 pre parcely reg. E KN S60/12 849/1 849(2 914/3 914/103 914/203 926/1 978/1 1077/2 !077(302 !077(402 
1077/S02 1120/109 1120/209 1347/33 1416(4 1624/21 1624/121 18S6/3 18S6/4 2622/22 2622/47 2623/30 2624/9 
2624/28 2624/109 28S4 2870(34 2902 3008/2 31S4/3 3353 3362/1 3362/2 3362/3 3363 3364 3370/1 337S/l 337S/2 3376 
3378 3380/1 3382/1 3382/10! 3383 338S/l 338S/2 338S/3 338S/4 338S/S 338S/6 3386 3389/1 3389/2 3389/1013389(201 
3390/1 339! 3394(1 3394/2 3394(3 3396 3397/2 3397/102 3398/1 3398/2 3399 3403 3404/S 3404/11 340S/3 3407/2 
3407/3 3407(4 3408/SO! 34!S/l 34!S/3 341S/4 34!S/S 3417/1 3417/2 3417/4 3417/S 3417/6 3423/1 3423/3 342S 3426/1 
il426/2 3426/3 3426/4 3426/S 3426/6 3426(7 3426/8 3426/9 3426/10 3426/113426(12 3426/13 3426/14 3426/IS 3426(16 
3426/17 3426/18 3426/19 3426/20 3426/21 3426/22 3426(23 3426/24 3426/2S 3426/26 3426(27 3426(28 3426/29 
3426(30 3428/1 3428/2 3429 3430(3 3430/4 3430/S 3430/6 3430(7 3430/8 3430/9 3430/10 3430/11 3430/12 3430/13 
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3430/14 3430/15 3430/16 3430/17 3430/18 3430/19 3430/20 3430/21 3430/22 3430/23 3430/24 3430/25 3430/26 
3430/27 3430/28 3430/29 3430/30 3430/31 3430/32 3430/33 3430/34 3430/35 3430/36 3430/37 3430/38 3430/39 
3430/40 3430/41 3430/42 3430/43 3430/44 3430/45 3430/48 3430/49 3430/50 3430/51 3431/2 3434/2 3434/3 3438/1 
3438/2 3440/2 3440/3 3450/1 3450/2 3450/3 3451/1 3451/2 3451/4 3451/5 3451/10 3451/11 3456/2 3456/102 3458/2 
3459 3460/1 3460/2 3460/3 3460/4 3462/1 3462/2 3462/3 3463/1 3476/1 3477/1 3477/2 3477/3 3478/1 3478/101 3480/1 
3480/2 3480/101 3480/102 3480/201 3480/202 3482/2 3484/1 3484/2 3484/3 3484/4 3484/5 3484/6 3484/7 3493/1 
3493/2 3493/3 3496/3 3497/1 3497/2 3497/3 3498/2 3500 3501/1 3501/2 3501/3 3501/4 3501/5 3501/6 3501/7 3501/8 
3501/9 3501/10 3502 3503/2 3520 3521 3522/1 3522/101 3522/201 3536/1 3536/2 3537/1 3537/2 3539 3540 3541 3542/1 
3542/201 3544 3546 35503552 3555 3573 3579 3580 3581/1 3727/1 3727/2 3727/3 3727/4 3727 /5; PKV 22210 pre parcely 
reg. E KN 3309/8 3309/108 3309/208; PKV 4-116 pre parcelu reg. E KN 4-168/19; PKV 4-132 pre parcely reg. E KN 4-165/15 4-
165/115 4-165/215; PKV 5-102 pre parcelu reg. E KN 5-1149/3: PKV 5-103 pre parcelu reg. E KN 5-1148/3: PKV 5-104 pre 
parcelu reg. E KN 5-1221/2: PKV 5-108 pre parcelu reg. E KN 5-1226/2: PKV 5-125 pre parcelu reg. E KN 5-1157/3: PKV 5-142 pre 
parcelu reg. E KN 5-1213/2; PKV 5-155 pre parcelu reg. E KN 5-1179/2: PKV 5-163 pre parcelu reg. E KN 5-1182/2; PKV 5-164 pre 
parcelu reg. E KN 5-1177/2: PKV 5-165 pre parcelu reg. E KN 5-1091/702; PKV 5-207 pre parcelu reg. E KN 5-1156/3: PKV 5-210 
pre parcelu reg. E KN 5-1165/2: PKV 5-224 pre parcelu reg. E KN 5-1144/2; PKV 5-235 pre parcelu reg. E KN 5-1223/2: PKV 5-247 
pre parcelu reg. E KN 5-1089/10; PKV 5-270 pre parcelu reg. E KN 5-1095/1; PKV 5-338 pre parcelu reg. E KN 5-1154/1: PKV 5-
413 pre parcely reg. E KN 5-1163/2 5-1163/102; PKV 5-421 pre parcelu reg. E KN 5-1171/2; PKV 5-436 pre parcelu reg. E KN 5-
1218/2: PKV 5-440 pre parcelu reg. E KN 5-1173/2: PKV 5-441 pre parcely reg. E KN 5-1172/2 5-1175/2: PKV 5-504 pre parcely 
reg. E KN 5-1160/3 5-1224/2; PKV 5-505 pre parcely reg. E KN 5-1159/3 5-1225/2: PKV 5-513 pre parcelu reg. E KN 5-1168/2: 
PKV 5-531 pre parcelu reg. E KN 5-1180/2; PKV 5-577 pre parcelu reg. E KN 5-1176/2; PKV 5-640 pre parcely reg. E KN 5-938/1 
5-938/2; PKV 5-664 pre parcelu reg. E KN 5-1215/2; PKV 5-679 pre parcelu reg. E KN 5-1170/2; PKV 5-680 pre parcelu reg. E KN 
5-1217/2: PKV 5-757 pre parcelu reg. E KN 5-1222/2: PKV 5-763 pre parcely reg. E KN 5-1140/3 5-1164/2 5-1164/102 5-1189/2: 
PKV 6-192 pre parcely reg. C KN 15832/2 reg. E KN 6-948/201 6-949/51 6-1011/1: PKV 6-256 pre parcely reg.E KN 6-1124/1 6-
1124/2 6-1124/3 6-1124/102 6-1124/103 6-1124/202 6-1124/203 6-1124/302 6-1126/1 6-1126/2 6- 1135 6-1150 6-1153 6-
1155 6-1156; PKV 6-542 pre parcely reg. E KN 6-1121/2 6-1122 6-1123 6-1138 6-!139 6-11416-1142: PKV 6-619 pre parcely reg. 
E KN 6-1116 6-1143/1 6-1143/4 6-1143/5 6-1143/6 6-1143/7 6-1143/8 6-1143/9 6- 1143/10 6-1143/11 6-1143/12 6-1143/13 
6-1143/14 6-1143/15 6-1143/16 6-1143/17 6-1143/20 6-1143/21 6-1143/23 6-1143/25 6-1143/26 6-1143/27 6-!143/28 6-
1143/29 6-1143/30 6-1186/1 6-1186/2 6-1186/3 6-1186/4 6-1186/5 6-1187/1 6-1187/2 6-1187/3 6-1187/4 6-1187/5 6-
1187/6 6-1187/7 6-1187/8 6-1187/9: PKV 2-5000 pre parcelu reg. E KN 2- 5740/2: PKV 2-5002 pre parcely reg. E KN 2-5520/12-
6005 2-6006 2-6007 2-6008/1 2-6008/2 2-6008/3: PKV 3-5002 pre parcelu reg. E KN 3-883/3: PKV 4-5002 pre parcely reg. E KN 
4-168/132 4-329/1 4-329/2 4-347/14-347/2 4-347/3 4-348; PKV 5-5000pre parcely reg. E KN 5-2341/3 5-2356/2: PKV 5-5002 
pre parcely reg. E KN 5-1139/3 5-1146/4 5-1147/4 5-1161/3 5-1161/103 5-1162/3 5-1162/103 5-1162/203 5-2320 5-2354/1 
5-2354/2 5-2368; PKV 6-5000 pre parcely reg. E KN 6-1088/2 6-1095/2 6-1095/3 6-1095/4 6-1095/5 6-1095/8 6-1095/11 6-
1100/10 6-1100/11 6-1100/12 

Poznámka: Bez zápisu. 

c) Údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
• Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 29.4.2008, 12.2.2009 a 

27.8.2013 
• Fotodokumentácia zhotovená dňa 29.4.2008, 12.2.2009 a 27.8.2013 

d) Porovnanie technickej dokumentácie so skutočným stavom : 
• Poskytnutá projektová dokumentácia zobrazuje stav v čase odovzdania stavby do užívania. 

Od tohto času bola nájomcom vykonaná kompletná rekonštrukcia a obnova budovy 
s adaptáciou na účel užívania prevádzkových priestorov, ktorá spočívala vo výmene 
všetkých konštrukcií okrem nosných konštrukcií, obvodového plášťa a deliacich 
konštrukcií. 

e) Porovnanie právnej dokumentácie so skutočným stavom: 
• Právna dokumentácia je v súlade so skutkovým stavom nehnuteľností. 

f) Vymenovanie jednotlivých nehnutel'ností v súlade s dokladmi o vlastníctve: 
• Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad č.2 v bytovom dome súp.č.6620 
• Prevádzkový priestor -Iná stavba v KN sú p. č. 7543 na parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov 
• Pozemky s rozdelením podľa GP pracovná verzia č.94/2013: 

o 14330/54 vo výmere 42m2 v GP vedené ako Zastavané plochy 
o 14330/55 vo výmere 100m' v GP vedené ako Zastavané plochy 
o 14330/56 vo výmere 210m' v GP vedené ako Zastavané plochy 
o 14330/574 vo výmere 16m' v GP vedené ako Zastavané plochy 
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g) Vymenovanie jednotlivých stavieb a nehnuteľností, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
• Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN súp. č. 7543 na parc. C-KN č.14330/28 KÚ 

Prešov- ostatné priestory a pozemok (zostatok budovy) vo výmere 326m2 

2. VÝPOČET TECHNICKEJ HODNOTY 
Hodnotené prevádzkové priestory sa skladajú z priestorov I.NP v bytovom dome - konštrukcia 

panelová typu NKS prevádzkovo prepojené s priestormi I.NP budovy - konštrukcia skeletová typu MS RP, 
ktorá má nadstavbu II.NP prístupnú iba z exteriéru samostatným schodiskom využfvanú ako sklad. Pred 
budovou je zriadená arkáda, ktorá je konštrukčne súčasťou prevádzkovej budovy. 

2.1 BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY 

2.1.1 Pred rekonštrukciou- Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad č.2 
v bytovom dome súp.č.6620 

POPIS: 
Hodnotené prevádzkové priestory (nebytový priestor) sa nachádzajú v I.NP v bytového domu -
konštrukcia panelová typu NKS. prevádzkovo prepojené s priestormi l.NP budovy - konštrukcia 
skeletová typu MS RP, ktorá má nadstavbu II.NP prfstupnú iba z exteriéru samostatným schodiskom 
využfvanú ako sklad. Pred obhliadkou tento priestor slúžil ako kuchyňa, prevádzkový priestor 
a kancelária pohostinstva. Keramické obklady, omietky, podlahy a stropy popra~kané opadané. 
Elektroinštalácia nefunkčná, inštalácia vody a kanalizácia nefunkčná. 

ZATRIEDENIE STAVBY 

jKSO; 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami 
panelovými 
KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 

PODLAHOVÁ PLOCHA 

Názov miestnosti a výpočet 
l Podlahová plocha 

[m'] 

( 4,0+4,05ľ9,45 
' 

76,07 

Vypočítaná podlahová plocha l 76,07 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

Rozpočtový ukazovateľ: RU= 9800 l 30,1260 = 325,30 EUR/m2 

Koeficient kon~trukcie: kK= 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,121 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: k.,= 1,09 
Počet izieb: 2 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Cenový 
podiel 

Císlo 
Úprava podielu hodnot 

Názov Cenový podiel RU [%] Cpi Koef. štand. ks1 cpt*kst en ej 
stavby 

[%] 



2-G/G-~o 
Znalecký posudok Strana.č.20 Znal• 

• 
Spoločné priestory 

l 'Základy vrát zemných prác 5,00 1,10 5,50 7,82 

2 :zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 25,64 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 11,38 
·-- -~---~-- --- ------·-----

4 Schody 3,00 1,00 3,00 4,27 

s Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 7,11 

6 , Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 2,84 
·--''"'---. -·---···· ------·- - ---------- -------- ·-------· ---------

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,42 

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 0,50 1,50 2,13 

9 Úpravy vnút povrchov 2,00 1,00 2,00 2,84 
------. -·-·- --

10 Vnútorné ker. obklady 0,50 1,00 0,50 0,71 

ll Dvere 0,50 0,50 0,25 0,36 

12 Ok.ná 5,00 0,50 2,50 3,56 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,71 

14 1 Vykurovanie 2,50 l, OO 2,50 3,56 

15 Elektroinštalácia 2,00 1,00 2,00 2,84 

16 , Bleskozvod 1,00 1,00 1,oo. 1,42 

17 :vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 2,84 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 l, OO 2,00 2,84 
2.1 ----- -------------- ----- --- ------

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 1,42 by 
20 Výťahy 2,00 l, OO 2,00 2,84 

21 'Ostatné 2,00 1,00 2,00 2,84 

Zariadenie bytu 

22 Úpravy vnút povrchov 4,00 0,30 1,20 1,71 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 0,40 0,40 0,57 

24 Dvere 2,00 0,30 0,60 0,85 

25 • Povrchy podláh 2,50 0,30 0,75 1,07 l 
26 Vykurovanie 2,50 0,50 1,25 1,78 

27 , Elektroinštalácia 3,00 0,30 0,90 1,28 

28 Vnútorný vodovod 1,00 0,50 0,50 0,71 

29 ·Vnútorná kanalizácia 1,00 0,20 0,20 0,28 
·----- -------

30 Vnútorný plynovod 0,50 0,00 0,00 0,00 

31 'Ohrev teplej vody 2,00 0,00 0,00 0,00 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 0,00 0,00 0,00 

33 Vnúthyg.zariad.vrátane WC 4,00 0,00 0,00 0,00 

34 Bytové jadro bez rozvodov 4,00 0,00 0,00 0,00 

35 Ostatné 2,50 0,10 0,25 0,36 

Spolu 100,00 70,30 100,00 
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Znalecký posudok 

Koeficient vplyvu vybavenosti: 
Východisková hodnota na MJ: 

TECHNICKÝ STAV 

kv= 70,30/ 100 = 0,703 
VH = RU * kcu *kK* kv* kM [EUR/m2] 

VH = 325,30 EUR/m2 * 2,121 * 1,037 * 0,7030 * 1,09 
VH = 548,26 EUR/m2 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov Začiatok 

l V[rok] l T [rok] l Z [rok] ·l o[%] 
užívania 

Pred rekonštrukciou -
Nebytový priestor v KN 
vedený ako Sklad č.2 v 1989 24 56 80 30,00 
bytovom dome 
súp.č.6620 

VÝCHODISKOV Á A TECHNICKÁ HODNOTA 

iG)G-21 
Strana.č.21 

TS [%] 

70,00 

Názov Výpočet Hodnota [EUR] 

Východisková hodnota 

Technická hodnota 

. 548,26 EUR/m' * 76,07m' 

'70,00% z 41 706,14 EUR 

41706,14 

29194,30 

2.1.2 Po rekonštrukcii- Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad č.2 v 
bytovom dome súp.č. 6620 

POPIS 
Kompletne rekonštruované prevádzkové priestory sa skladajú z priestorov I.NP v bytovom 

dome - konštrukcia panelová typu NKS prevádzkovo prepojené s priestormi I.NP budovy -
konštrukcia skeletová typu MS RP. Okrem nosných konštrukcií kompletná demontáž všetkých 
stavebných konštrukcií a inštalácií vrátane všetkých sanitárnych inštaláéli. Novozriadená priečka -
nové delenie priestoru. Na novozriadené konštrukcie boli použité nadštandardné materiály - najmä: 
Keramické obklady, dlažby, sadra kartónové podhl'ady s automatickým vetraním a klimatizáciou 
všetkých priestorov, novozriadená prípojka elektrickej energie, plynu, ·samostatný kotol 
s teplovodným vykurovaním a ohrevom TOV. Viacokruhové osvetlenie, plastové okná. 

ZATRIEDENIE STAVBY 
. f 

JKSO: 803 3 Domy obytné typové s celoštátne unifikovanými konštrukčnými sústavami 
panelovými · o 

KS: 112 2 Trojbytové a viacbytové budovy 

PODLAHOVÁ PLOCHA 

Názov miestnosti a výpočet l Podlahová plocha [m') 

( 4,0+4,05)*9,45 76,07 

Vypočítaná podlahová plocha l ·- 76,07 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 



~G/G-U 
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Rozpočtový ukazovateľ: RU= 9800 / 30,1260 = 325,30 EUR/m2 

Koeficient konštrukcie: kK= 1,037 (montovaná z dielcov betónových plošných) 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,214 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,09 
Početizieb: 3 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Číslo Názov Cenový podiel 
RU(%) cpt 

Koef. ~nd. kst 
Úprava 

podielu cpt • 
kst 

Cenový podiel 
hodnotenej stavby 

[%] 

Spoločné priestory 

l Základy vrát zemných prác 5,00 1,10 5,50 2,81 
~-~-------

2 Zvislé konštrukcie 18,00 1,00 18,00 9,21 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 4,09 

4 Schody 3,00 1,00 3,00 1,53 

s Zastrešenie bez krytiny 5,00 1,00 5,00 2,56 

6 Krytina strechy 2,00 1,00 2,00 1,02 

7 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,51 
. ---------

8 Úpravy vonk. povrchov 3,00 1,00 3,00 1,53 
- -··· ·-··-·-· 

9 Úpravy vnút povrchov 2,00 1,00 2,00 1,02 

lO Vnútorné ker. obklady 0,50 1,00 0,50 0,26 

ll Dvere 0,50 1,00 0,50 0,26 

12 Okná 5,00 1,00 5,00 2,56 

13 Povrchy podláh 0,50 1,00 0,50 0,26 

14 Vykurovanie 2,50 1,00 2,50 1,28 
----- ----- ------- ----- - ------

15 Elektroinštalác_ia 2,00 1,00 2,00 1,02 

16 Bleskozvod l, OO l, OO 1,00 0,51 

17 Vnútorný vodovod 2,00 1,00 2,00 1,02 

18 Vnútorná kanalizácia 2,00 1,00 2,00 1,02 

19 Vnútorný plynovod 1,00 1,00 1,00 0,51 

20 Výťahy 2,00 1,00 2,00 1,02 
.. -----------

21 Ostatné 2,00 1,00 2,00 1,02 

Z;piadenie bytu 

22 Úpravy vnút povrchov 4,00 2,00 8,00 4,09 

23 Vnútorné ker. obklady 1,00 2,00 2,00 1,02 

24 Dvere 2,00 2,00 4,00 2,05 

25 Povrchy podláh 2,50 2,00 5,00 2,56 

26 Vykurovanie 2,50 2,00 5,00 2,56 
- ---------

27 Elektroinštalácia 3,00 3,00 9,00 4,60 

28 Vnútorný vodovod 1,00 2,00 2,00 1,02 

29 Vnútorná kanalizácia 1,00 2,00 2,00 1,02 

30 Vnútorný plynovod 0,50 2,00 1,00 0,51 

31 Ohrev teplej vody 2,00 2,00 4,00 2,05 

32 Vybavenie kuchýň 2,00 40,00 80,00 40,94 
------ ____ _"_ -------------------- ----- -- -----·- -- ---------- ---·· ·----~------~---~-- ·····--- -- ---·-~· 

33 Vnúthyg.zariad.vrátane WC 4,00 0,00 0,00 0,00 

34 Bytové jadro bez rozvodov 4,00 0,00 0,00 0,00 

Z ne 

• 

) 
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35 Ostatné . 2,50 2,00 5,00 2,56 

l spolu l 100,00 l l 195,50 l 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti: kv= 195,50/100 = 1,955 
Východisková hodnota na MJ: VH = RU * kcu * kK* kv * kM [EUR/m2] 

VH = 325,30 EUR/m2 * 2,214 * 1,037 * 1,9550 * 1,09 
VH = l 591,53 EUR/m2 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov l Začiatok užívania l V [rok] l T [rok] l Z [rok) l 0[%) l 
Po rekonštrukcii -
Nebytový priestor v 
KN vedený ako Sklad 2008 s 95 100 5,00 
č.2 v bytovom dome 
súp.č.6620 

VÝCHODISKOV Á A TECHNICKÁ HODNOTA 

TS[%) 

95,00 

Názov l výpočet · Hodnota [EUR] 

Východisková hodnota l 591,53 EUR/m' * 76,07m2 121 067,69 

Technická hodnota 95,00% z 121 067,69 EUR ' 115 014,31 

2.2 BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY) 

2.2.1 Pred rekonštrukciou- Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN súp. 
č. 7543 na parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov 
-Nízka časť 

POPIS STAVBY 

Hodnotené prevádzkové priestory - konštrukcia skeletová MS RP. Pred obhliadkou tento 
priestor slúžil ako bar, prevádzkový priestor a sociálna zariadenia. Keramické obklady, omietky, 
podlahy a stropy popraskané opadané. Elektroinštalácia nefunkčná, inštalácia vody a kanalizácia 
nefunkčná. Výpne otvorov - ocelové. Omietky vápenné, obklady keramické, podlahy - PVC, 
keramické dlažby, jekor. Rozvody vody pozinkované rúry, kanalizácia liatinové a PVC potrubie. 
Vykurovanie radiátorové z centrálneho zdroja. Strecha plochá - bitúmenová krytina, strešné svetlíky. 
Zjavné poškodenie krytiny strechy- stopy po zatekaní do budovy, trhliny v obvodovom murive. 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

Výpočet l Obstavaný priestor [m3) 

136*2,8 380,80 

Obstavaný priestor stavby celkom l 380,80 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 



Znalecký posudok 

Zatriedenie stavby: 
JKSO: 
KS: 
Rozpočtový ukazovatel': 
Koeficient konštrukcie: 

budovy jedální, reštaurácií a kaviarní 
1211 Hotelové budovy 
RU= 2 618 l 30,1260 = 86,90 EURim3 

kK= 1,158 (monolitická betónová tyčová) 

2G /G-24-; 
Strana.č.24 ,, 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 

Podlažie l Čfsto\VýpočetZP l ZP[m'J\ Repr.IVýpočetvýšky(h) l h [m) 

Nadzemné 1136 136 Repr. 2,8 2,8 

Priemerná zastavaná plocha: (136) l 1 = 136,00 m2 

Priemerná výška podlaží: (136 • 2,8) 1 (136) = 2,80 m 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: kzp = 0,92 + (24 l 136) = 1,0965 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: kvP= 0,30 + (2,10 l 2,8) = 1,0500 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Cenový podiel RU Úprava podielu Cenový podiel 
Číslo Názov Koef. štand. ks1 · hodnotenej 

(%]Cpi Cp1*ks1 stavby[%] 

Konštrukcie podľa RU 

l Základy vrát zemných prác 6,00 1,00 6,00 11,54 

2 Zvislé konštrukcie 15,00 1,00 15,00 28,85 

3 ;stropy 8,00 1,00 8,00 15,38 

4 :Zastrešenie bez krytiny 6,00 0,00 0,00 0,00 

s Krytina strechy 3,00 0,50 1,50 2,88 
·--- ,_, ---------~. ---·- . ·-·- -·-------- - --------. ---- -------------- ---

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,92 
-

7 Úpravy vnútorných 
7,00 0,30 2,10 4,04 

:povrchov 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,80 2,40 4,62 

9 
:Vnútorné keramické 

3,00 0,30 0,90 1,73 
o~kladľ ---------------------- ~----

10 ·schody 3,00 0,00 0,00 0,00 

ll 'Dvere 4,00 0,50 2,00 3,85 

12 'Vráta 0,00 0,00 0,00 0,00 
- --------------

13 Okoá 6,00 0,00 0,00 0,00 

14 'Povrchy podláh 3,00 0,50 1,50 2,88 

15 Vykurovanie 5,00 0,50 2,50 4,81 

16 :Elektroinštalácia 6,00 0,50 3,00 5,77 

17 ! Bleskozvod 1,00 0,00 0,00 0,00 

18 Vnútorný vodovod 3,00 0,50 1,50 2,88 
---------- ----------- "-----------~--- ---- ---

19 :Vnútorná kanalizácia 3,00 0,20 0,60 1,15 

20 • Vnútorný plynovod 1,00 0,00 0,00 0,00 

Znale< 

l 2.2 
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Znalecký posudok 

21 :ohrev teplej vody 

22 .Vybavenie kuchýň 

23 ·Hygienické zariadenia a WC 

24 Výtahy 
- ----- - -----

25 Ostatné 

!spolu 

2,00 

2,00 

4,00 

1,00 

4,00 

l 100,00 

' 

l 

0,00 

0,00 

0,50 

0,00 

0,50 

Koeficient vplyvu vybavenosti: kv= 52,00 1 100 = 0,5200 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,121 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,02 

2.6/G-2 5 
Strana.č.25 

0,00 0,00 
.. --

0,00 0,00 

2,00 3,85 

0,00 0,00 
- --"------- --

2,00 3,85 

l 52,00 l 100,00 

Východisková hodnota na MJ: VH =RU* kcu *kv* kzp *kvP* kK* kM [Eur/m3] 

VH = 86,90 EUR/m3 * 2,121 * 0,5200 * 1,0965 * 1,0500 *1,158 
*1,02 

VH = 130,3378 EUR/m3 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov l 
Zatiatok V [rok] l T [rok] užívania 

Pred rekonštrukciou -
1989 24 36 Nízka časť i . 

VÝCHODISKOV Á A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov 

Východisková hodnota 

Technická hodnota 

!výpočet 
:130,3378 EURjm3 * 380,80 m3 

! 60,00 % z 49 632,63 EUR 

l 

l Z [rok] l 0[%1 

60 40,00 
• 

l TS[%] 

60,00 

Hodnota [EUR] 

49 632,63 

29 779,58 

2.2.2 Pred rekonštrukciou- Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN sú p. 
č. 7543 na parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov 
- Vysoká časť 

POPIS STAVBY 

Hodnotené prevádzkové priestory - konštrukcia skeletová MS RP. Pred obhliadkou tento priestor 
slúžil ako prevádzkový priestor bankovej organizácie a sociálna zariadenia. Keramické obklady, 
omietky, podlahy a stropy popraskané opadané. Elektroinštalácia čiastočne funkčná, inštalácia vody 
a kanalizácia poškodená. Výpne otvorov - presklené oceľové steny. Omietky vápenné, obklady 
keramické, podlahy - PVC, keramické dlažby, jekor. Rozvody vody pozinkované rúry, kanalizácia 
liatinové a PVC potrubie. Vykurovanie radiátorové z centrálneho zdroja. Strecha plochá 
bitúmenová krytina. Zjavné poškodenie krytiny strechy - stopy po zatekaní do budovy, trhliny v 
murive. 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

!výpočet Obstavaný priestor [ m•]l 



~G 1(,-tG 
Znalecký posudok 

232*4 

70*2,8 

Obstavaný priestor stavby celkom 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

Zatriedenie stavby: 
JKSO: 
KS: 
Rozpočtový ukazovateľ: 

Koeficient konštrukcie: 

budovy jedální, reštaurácií a kaviarní 
1211 Hotelové budovy 
RU= 2 618 l 30,1260 = 86,90 EURim3 

kK= 1,158 (monolitická betónová tyčová) 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 

Podlažie l ČfsloiVýpočetZP l ZP [m'JI Repr.IVýpočetvý§ky (h) l 
Nadzemné 232 Repr. 4 

Strana.č.26 

:; . 9:, 
19, 

,. 
( 

h(m] 

Nadzemné 

l 232 

2 70 70 Repr. 2,8 2,8 í 
L_----------------------------~------------------~ 

Priemerná zastavaná plocha: (232 + 70) l 2 = 151,00 m2 

Priemerná výška podlažf: (232 * 4 + 70 * 2,8) l (232 + 70) = 3,72 m 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: kzp = 0,92 + (24 l 151] = 1,0789 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: kyp = 0,30 + (2,10 1 3,72) = 0,8645 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Číslo Cenový podiel Úprava podielu Cenový podiel 
Názov 

RU[%]cp1 
Koef. štand. ks, 

cpt*ksi hodnotenej 
stavby[%] 

Konštrukcie podl'a RU 

l Základy vrát zemných prác 6,00 1,00 6,00 10,00 

2 Zvislé konštrukcie 15,00 1,00 15,00 25,00 

3 ,Stropy 8,00 1,00 8,00 13,33 

4 ; Zastrešenie bez krytiny 6,00 0,00 0,00 0,00 

s Krytina strechy 3,00 0,50 1,50 2,50 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 1,67 

7 Úpravy vnútorných povrchov 7,00 0,30 2,10 3,50 

8 i Úpravy vonkajších povrchov 3,00 0,80 2,40 4,00 

9 "vnútorné keramické obklady 3,00 0,00 0,00 0,00 
·-- - -----· 

lO Schody 3,00 0,90 2,70 4,50 

ll Dvere 4,00 0,50 2,00 3,33 

12 Vráta 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Okná 6,00 0,50 3,00 5,00 

14 • Povrchy podláh 3,00 0,50 1,50 2,50 

15 Vykurovanie 5,00 0,50 2,50 4,17 

Zna le 

2. 
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16 . Elektroinštalácia 6.00 o.so 3.00 5,00 
---·--------~- -- -------· 

17 Bleskozvod 1,00 0,00 0,00 0,00 

18 Vnútorný vodovod 3,00 0,50 1,50 2,50 

19 Vnútorná kanalizácia 3,00 1,00 3,00 5,00 
-- ----------

20 Vnútorný plynovod l. OO 0,00 0,00 o.oo 
21 Ohrev teplej vody 2,00 0,00 0,00 0,00 

22 Vybavenie kuchýň 2,00 o.oo 0,00 0,00 
- -- --- -- -

23 Hygienické zariadenia a WC 4,00 0,70 2.80 4,67 

24 Výtahy 1,00 0,00 0,00 0,00 

25 'Ostatné 4,00 0,50 2,00 3,33 

Spolu 100,00 60,00 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti: kv= 60,00 f 100 = 0,6000 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,121 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,02 
Východisková hodnota na MJ: VH =RU* kcu *kv* kzP *kvP* kK* kM [Eur fm'] 

VH = 86,90 EUR/m3 * 2,121 * 0,6000 * 1,0789 * 0,8645 * 1,158 
*1,02 

VH = 121,8335 EUR/m3 

TECHNICKÝ ST AV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov l 
Zatiatok l 
užívania V [rok] l T [rok] l Z [rok] l O[%].. l TS [%] 

Pred rekonštrukciou -
Vysoká časť 1989 24 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov 

Východisková hodnota 

Technická hodnota 

[výpočet 
121,8335 EURfm3 *1124,00 m3 

70,00 % z 136 940,85 EUR 

56 80 30,00 

l 

70,00 

Hodnota [EUR] 

136 940,85 

95 858,60 

2.2.3 Po rekonštrukcii - Prevádzkový priestor - Iná stavba v KN sú p. č. 
7543 na parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov
Nízka časť 

POPIS STAVBY 

Kompletne rekonštruované prevádzkové priestory - konštrukcia skeletová typu MS RP. Okrem 
nosných konštrukcií kompletná demontáž všetkých stavebných konštrukcií a inštalácií vrátane 
všetkých sanitárnych inštalácii. Na novozriadené konštrukcie boli použité nadštandardné materiály 
- najmä: Keramické obklady, dlažby, sadrokartónové podhľady s automatickým vetraním a 
klimatizáciou všetkých priestorov, rozvody elektrickej energie, plynu, zásobovanie centrálnym 
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teplovodným vykurovaním a ohrevom TOV. Viacokruhové osvetlenie. plastové okná. Sociálne 
zariadenia s automatickým vetraním a osvetlením. 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

Výpočet l Obstavaný priestor [m'] 

136*2,8 380,80 

Obstavaný priestor stavby celkom l 380,80 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

Zatriedenie stavby: 
JKSO: 
KS: 
Rozpočtový ukazovatel': 
Koeficient konštrukcie: 

budovy jedální, reštaurácií a kaviarní 
1211 Hotelové budovy 
RU= 2 618 l 30,1260 = 86,90 EURim3 

kK= 1,158 (monolitická betónová tyčová) 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 

Podlažie ) Číslo )výpočet ZP ) ZP [m'J) Repr.)výpočet výšky (h) l h[m] 

136 Repr. 2,8 2,8 l 
L-----------------------------~------------------~ 
Nadzemné l 136 

Priemerná zastavaná plocha: (136) l 1 = 136,00 m2 

Priemerná výška podlaží: (136 • 2,8) l (136) = 2,80 m 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objekto: kzp = 0,92 + (24 l 136) = 1,0965 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: kvp= 0,30 + (2,10 l 2,8) = 1,0500 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Cenový Úprava Cenový podiel 
Číslo Názov podiel Koef. štand. podielu cp1 * hodnotenej 

RU[%] ks, 
ks i stavby[%] 

CPI 

Konštrukcie podl'a RU 

1 Základy vrát. zemných prác 6,00 1,00 6,00 4,25 

2 Zvislé konštrukcie 15,00 l, OO 15,00 10,62 

3 Stropy 8,00 1,00 8,00 5,67 

4 Zastrešenie bez krytiny 6,00 0,00 0,00 0,00 

5 Krytina strechy 3,00 1,30 3,90 2,76 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 1,00 1,00 0,71 
- -·---- -

7 Úpravy vnútorných povrchov 7,00 2,00 14,00 9,92 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,10 3,30 2,34 

9 Vnútorné keramické obklady 3,00 2,00 6,00 4,25 

lO ·Schody 3,00 0,00 0,00 0,00 

ll 'Dvere 4,00 2,00 8,00 5,67 

12 ;Vráta 0,00 0,00 0,00 0,00 
·-----

' 
(; 
' 

2.: 

. 
í 
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13 Okná 6,00 0,00 0,00 0,00 
------- -------- -------- -·- --·-. ,._ -- --~--~• ---T--••-•- ---------- ------------

14 : Povrchy podláh 3,00 2,00 6,00 4,25 

15 Vykurovanie 5,00 2,00 10,00 7,08 

16 Elektroinštalácia 6,00 3,00 18,00 12,73 

17 Bleskozvod 1,00 0,00 0,00 0,00 

18 , Vnútorný vodovod 3,00 1,50 4,50 3,19 

19 Vnútorná kanalizácia 3,00 2,00 6,00 4,25 
- - ---- --- ---- ----- ----· -·-

20 Vnútorný plynovod 1,00 1,50 1,50 1,06 

21 :Ohrev teplej vody 2,00 2,00 4,00 2,83 

22 Vybavenie kuchýň 2,00 3,00 6,00 4,25 
-- ----------

23 :Hygienické zariadenia a WC 4,00 2,00 8,00 5,67 

24 Výťahy 1,00 0,00 0,00 0,00 

25 Ostatné 4,00 3,00 12,00 8,50 

Spolu 141,20 100,00 

Koeficient vplyvu vybavenosti: kv; 141,20 f 100; 1,4120 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu; 2,214 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM ; 1,02 
Východisková hodnota na MJ: VH; RU • kcu *kv • kzp *kvP* kK* kM [Eur/m3] 

TECHNICKÝ ST AV 

VH; 86,90 EUR/m3 * 2,214 '1,4120 * 1,0965 *1,0500 *1,158 '1,02 
VH; 369,4356 EUR/m3 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov [Začiatok užívania [ V [rok] [ T [rok] [ Z [rok] [ O[%] [ TS [%] 

Po rekonštrukcii -
Nízka časť 2008 5 

VÝCHODISKOV Á A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov 

Východisková hodnota 

Technická hodnota 

[výpočet 

369,4356 EUR/m3 '380,80 m' 

95,00% z 140 681,08 EUR 

95 100 5,00 

l 

95,00 

Hodnota [EUR] 

140 681,08 

133 647,03 

2.2.4 Po rekonštrukcii- Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN sú p. č. 
7543 na parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov
Vysoká časť 

POPIS STAVBY 
Kompletne rekonštruované prevádzkové priestory - konštrukcia skeletová typu MS RP . 

Okrem nosných konštrukcií kompletná demontáž všetkých stavebných konštrukcií a inštalácií 
vrátane všetkých sanitárnych inštalácii. Na novozriadené konštrukcie boli použité nadštandardné 
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materiály- najmä: Keramické obklady, dlažby, sadrokartónové podhľady s automatickým vetraním a 
klimatizáciou všetkých priestorov, rozvody elektrickej energie, plynu, zásobovanie centrálnym 
teplovodným vykurovaním a ohrevom TOV. Viacokruhové osvetlenie, plastové okná. Sociálne 
zariadenia s automatickým vetraním a osvetlením. Samostatný bar. 

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY 

Výpočet l Obstavaný priestor [m'] 

232*4 

70*2,8 

Obstavaný priestor stavby celkom l 

STANOVENIE VÝCHODISKOVEJ HODNOTY NA MERNÚ JEDNOTKU 

Zatriedenie stavby: 
JKSO: 
KS: 
Rozpočtový ukazovateľ: 

Koeficient konštrukcie: 

budovy jedální, reštaurácií a kaviarní 
1211 Hotelové budovy 
RU= 2 618 l 30,1260 = 86,90 EURim' 
kK= 1,158 [monolitická betónová tyčová) 

928,00 

196,00 

1124,00 

Výpočet koeficientu vplyvu zastavanej plochy a konštrukčnej výšky objektu 

Podlažie l Clsloj_Výpočet ZP 

Nadzemné l 232 

Nadzemné 2 70 

Priemerná zastavaná plocha: 
Priemerná výška podlaží: 

l ZP [m'JI Repr.lvýpočetvýšky [h) 

232 Repr. 4 

70 Repr. 2,8 

(232 + 70) 12 = 151,00 m2 

(232 * 4 + 70 * 2,8) l (232 + 70) = 3,72 m 

l h[m] 

4 

2,8 

Koeficient vplyvu zastavanej plochy objektu: kzP = 0,92 + (24 l 151) = 1,0789 
Koeficient vplyvu konštrukčnej výšky podlaží objektu: kvp= 0,30 + (2,10 l 3,72) = 0,8645 

Výpočet koeficientu vplyvu vybavenia objektu 

Cenový Koef. štand. Úprava podielu Cenový podiel 
Císlo Názov podiel RU kst Cpi* ks1 

hodnotenej 
[%] cpt stavby[%] 

Konštrukcie pod!' a RU 

l Základy vrát zemných prác 6,00 1,00 6,00 4,05 

2 Zvislé konštrukcie 15,00 1,00 15,00 10,14 

3 Stropy 8,00 2,00 16,00 10,82 
. -- ·-·----- -----·-- - - .. ··- ----- --- - -·-- -

4 Zastrešenie bez krytiny 6,00 0,00 0,00 0,00 

s Krytina strechy 3,00 1,20 3,60 2,43 

6 Klampiarske konštrukcie 1,00 l, OO l, OO 0,68 

7 Úpravy vnútorných povrchov 7,00 2,00 14,00 9,46 

8 Úpravy vonkajších povrchov 3,00 1,20 3,60 2,43 
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9 .Vnútorné keramické obklady 3,00 2,00 
----------- ------

10 Schody 3,00 0,90 

ll Dvere 4,00 2,00 

12 Vráta 0,00 . 0,00 

13 .Okná 6,00 1,10 

14 Povrchy podláh 3,00 3,00 

15 Vykurovanie 5,00 2,00 

16 Elektroinštalácia 6,00 2,00 

17 . Bleskozvod 1,00 0,00 

18 ynútorný vodovod 3,00 1,50 

19 :Vnútorná kanalizácia 3,00 2,00 

20 'Vnútorný plynovod l, OO 0,00 

21 'ohrev teplej vody 2,00 2,00 

22 Vybavenie kuchýň 2,00 1,00 

23 i Hygienické zariadenia a WC 4,00 1,50 

24 Výťahy 1,00 0,00 
-- ------··- -- -- ----------

25 :ostatné 4,00 3,00 

Spolu 

Koeficient vplyvu vybavenosti: kv= 148,00 l 1 OO = 1,4800 
Koeficient vyjadrujúci vývoj cien: kcu = 2,214 
Koeficient vyjadrujúci územný vplyv: kM = 1,02 

6,00 

2,70 

8,00 

0,00 

6,60 

9,00 

0,00 

4,50 

6,00 

0,00 

4,00 
-·- ---------

2,00 

6,00 

0,00 

2G/G<?1 
Strana.č.31 

4,05 

1,82 

5,41 

0,00 

4,46 

6,08 

6,76 

8,11 

0,00 

3,Q4 

4,05 

0,00 

2,70 
--------

1,35 

4,05 

0,00 
- ----- ---------------

12,00 8,11 

148,00 100,00 

Výcbodisková hodnota na M): VH = RU * kcu * kv* kzp * kvp *kK* kM [Eur /m3] 

VH = 86,90 EUR/m3 * 2,214 * 1,4800 *1,0789 * 0,8645 *1,158 * 1,02 
VH = 313,6996 EUR/m' 

TECHNICKÝ STAV 

Výpočet opotrebenia lineárnou metódou so stanovením životnosti odborným odhadom 

Názov l Začiatok l 
uživania 

V [rok] l T [rok] 

Po rekonštrukcii . 
2008 5 75 Vysoká časť 

VÝCHODISKOVÁ A TECHNICKÁ HODNOTA 

Názov !výpočet 

Východisková hodnota 313,6996 EUR/m' * 1124,00 m3 

Technická hodnota 93,75% z 352 598,35 EUR 

l Z [rok] l 0(%] 

80 6,25 

l 

l TS[%] 

93,75 

Hodnota (EUR] 

352 598,35 

330 560,95 



Znalecký posudok 

2.3 REKAPITULÁCIA VÝCHODISKOVEJ A TECHNICKEJ 

2.3.1 PRED REKONŠTRUKCIOU 

Názov l Východiskov~~ 
hodnota [EUR] 

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY 

Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad č.2 v bytovom 41 706,14 
dome súp.č. 6620 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY [HALY] 

Prevádzkový priestor - Iná stavba v KN súp. č. 7543 na 49 632,63 
parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov- Nízka časť 

Prevádzkový priestor -Iná stavba v KN súp. č. 7543 na 136 940,85 
parc. C-KN č.l4330/28 KÚ Prešov- Vysoká časť 

Spolu 228279,62 

2.3.2 PO REKONŠTRUKCII 

Názov l Východisko~~ 
hodnota [EUR] 

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY 

Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad č.2 v bytovom 
121067,69 

dome súp.č. 6620 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY [HALY] 

Prevádzkový priestor -Iná stavba v KN súp. č. 7543 na 
140 681,08 

parc. C-KN č.l4330/28 KÚ Prešov- Nízka časť 

Prevádzkový priestor - Iná stavba v KN súp. č. 7543 na 
352 598,35 

parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov- Vysoká časť 

Spolu 614347,12 

Strana.č.32 

Technická 
hodnota [EUR] 

29194,30 

29 779,58 

95 858,60 

154832,48 

Technická 
hodnota [EUR] 

115 014,31 

133 647,03 

330 560,95 

579222,29 

3. 

zas 
ob) 
dOl 

akc 
eke 

c) 1 

Ne l 

3. 

3. 

Vš< 

ho< 
ne:
typ 
vo 

3.1 



1na.č.32 

í 
l 

l 

l 

5 

9 

2J,/6-ô3 
Znalecký posudok Strana.č.33 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY 

a) Analýza polohy nehnuteľností: 
Prevádzková budova sa nachádza v krajskom meste Prešov na ulici Exnárova. Ide o časť obce 

zastavanú · bytové domy. Dopravné spojenie - zastávka MHD sídlisko Sekčov. Ide o objekt služieb 
obyvateľstvu, dve nadzemné podlažia. Od centra krajského mesta Prešov je vzdialený približne 3km a 
dopravné spojenie je mestskou autobusovou dopravou, pričom čas jazdy je približne 10 min. 

b) Analýza využitia nehnuteľností: 
Objekt je prispôsobený a nadštandarde vybavený účelu užívania · kaviareň a reštaurácia. Iné využitie 

ako komerčné je nepravdepodobné. V čase obhliadky mimo prevádzky uzatvorená z dôvodu celkovej 
ekonomickej recesie. 

ej Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností: 
Neboli zistené. 

3.1 STAVBY 

3.1.1 METÓDA POLO HOVEJ DIFERENCIÁCIE 

Všeobecná hodnota bytov vypočítaná metódou poloh ovej diferenciácie: 
Priemerný koeficient polohovej diferenciácie stanovený podľa "Metodiky výpočtu všeobecnej 

hodnoty nehnuteľnosti a stavieb", vydanej ÚS! ŽU v Žiline je na úrovni 0,5-0,6. V súčasnosti už však 
nezodpovedá skutkovému stavu na trhu s nehnuteľnosťami. Vzhľadom na veľkosť sídelného útvaru, polohu, 
typ nehnuteľnosti a kvalitu použitých stavebných materiálov, dopyt po nehnuteľnostiach v danej lokalite, je 
vo výpočte uvažované s priemerným koeficientom polohovej diferenciácie vo výške 0,2. 

3.1.1.1 Pred rekonštrukciou- Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad č.2 v bytovom 
dome súp.č.6620 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,2 
Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedv: 

Trieda jvýpočet l Hodnota 

l trieda :m. trieda+ 200% = (0,200 + 0,400) 0,600 
····-~---------· --~------------·- ------ -----------·-·----c·--- ------------

II. trieda 

III. trieda 

IV. trieda 

V. trieda 

'Aritmetický priemer I. a III. triedy 

'Priemerný koeficient 

'Aritmetický priemer V. a III. triedy 

III. trieda· 90% = (0,200 · 0,180) 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis 

1 ;Trh s bytmi v danej lokalite· sídlisku 

dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe III. 0,200 

0,400 

0,200 

0,110 

0,020 

10 

Výsledok 
kJtm*VI 

2,0000 
-- ------------- - ----·-------~ -------·------··-------~---·---------

2 Poloha byt. domu v danej obci ·vzťah k centru obce 

časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
vybraných sídlisk 

--:----------. ··--·-------~-----". -------------~-----~--·-

3 • Súčasný technický stav bytu a bytového domu 

nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

II. 0,400 30 

III. 0,200 7 1,4000 
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,. 
4 Prevládajúca zástavba v bezprďstr. okolí byt. domu 3.1 

objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez ll. Q,400 5 2,0000 
zázemia (ihriská, parkoviská a pod.) 

5 Prislušenstvo bytového domu 

práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, 
vlastná kotolňa alebo výmenníková stanica, výťah obchody Il. 0,400 6 2,4000 
v prízemnej časti 

6 Vybavenosť a príslušenstvo byto 

vykonaná rekonštrukcia nebyt. priestoru, pri bytoch !Il. 0,200 10 2,0000 
rekonštrukcia jadra a kuchyne 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva -miera 
nezamestnanosti 

obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť II!. 0,200 8 1,6000 
do 15% 

8 Skladba obyvateľstva v obytnom dome -sídlisku 
.. . . 

vysoká hustota obyv~tel'stva v sídlisku - obytné domy do 
lil. 0,200 6 1,2000 

48bytov 

9 Orientácia obytných miestností k svetovým stranám 

orientácia obytných miestností k SZ -SV IV. 0,110 5 0,5500 

lO Umiestnenie bytu v bytovom dome 

byt v l.PP, nebytový priestor prístupný len z nádvoria v. 0,020 ? 0,1800 

ll Počet bytov vo vchode - v bloku 

Byt> Počet bytov vo vchode: do 48 bytov, charakteristika IV. 0,110 7 0,7700 
nebytového priestoru.: priestory služieb 

12 Doprava v okolí bytového domu 
. -,---~-------

železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba -v dosahu l. 0,600 7 4,2000 
do S minút 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu 

pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo, 
I. 0,600 6 3,6000 

kompletná sieť obchodov a služieb 

14 
Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí bytového 
domu 

žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí v. 0,020 4 0,0800 t 
15 Kvalita život. prostr, v bezprostred. okolí byt. domu 

zvýšená hlučnosť a prašnosť -blízkosť dopravných ťahov II!. 0,200 s 1,0000 

16 Názor znalca 

dobrý byt ll. 0,400 20 8,0000 

Spolu 42,98 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

Názov l Výpočet l Hodnota 

Koeficient poJ oh ovej diferenciácie ,kPD = 42,98 j 145 0,296 

Všeobecná hodnota VSHo =TH • kPo = 29 194,30 EUR • 0,296 8641,51 EUR 
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2,0000 

2,4000 

2,0000 

1,2000 

0,5500 

0,1800 

0,7700 
Jí 

l ,J! 4,2000 

3,6000 

0,0800 

1,0000 

8,0000 

42,98 

o dn ota 

0,296 

;1EUR ., 

' 
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3.1.1.2 Po rekonštrukcii -Nebytový-priestor v KN vedený ako Sklad č.2 v bytovom dome 
súp.č.6620 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,2 
Určenie koeficientov olohove· diferenciácie re 'ednotlivé tried 

Trieda 

I. trieda 

II. trieda 

III. trieda 

IV. trieda 

V. trieda 

111. trieda+ 200 % = (0,200 + 0,400) 

Aritmetický priemer I. a III. triedy 

Priemerný koeficient 

Aritmetický priemer V. a III. triedy 

III. trieda- 90 % = (0,200- 0,180) 

Výpočet koeficientu poloh ovej diferenciácie: 

Číslo Popis 

1 :Trh s bytmi v danej lokalite- sídlisku 

dopyt v porovnaní s ponukou je v rovnováhe 

2 !Poloha byt. domu v danej obci- vzťah k centru obce 

Tried 
a 

III. 

Hodnota 

0,200 

0,600 

0,400 

0,200 

0,110 

0,020 

Váha 
VI 

10 

-----~·-·· . ---· ·-·- ·- ----------------------· ·---~-- ---..,.----------··+··--~---- ---- . 

3 

4 

časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
vybraných sídlisk 

'Súčasný technický stav bytu a bytového domu 

nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

:Prevládajúca zástavba vbezprostr. okoll byt. domu 

objekty pre bývanie, občianskej vybavenosti a služieb, bez 
zázemia (ihriská, parkoviská a pod.) 

5 :Príslu~enstvo bytového domu 
·~ -! . 

práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre bicykle, 
1 vlastná kotolňa alebo výmenníková stanica, výťah obchody 
! v prízemnej časti 

·--+-·--·--···-··--------·--------------------.. ----·-
6 i Vybavenosť a prislu~enstvo bytu i 

7 

---:---------------------------------------- --------- - -----------L 

' 

vykonaná rekonštrukcia ne byt priestoru, pri bytoch 
rekonštrukcia jadra a kuchyne 

!Pracovné možnosti obyvateľstva· miera 
i nezamestnanosti 

Il. 0,400 30 

III. 0,200 7 

II. 0,400 s 

II. 0,400 6 

III. 0,200 10 

Výsled 
ok 

bm*VI 

2,0000 

12,0000 

1,4000 

2,0000 

2,4000 

2,0000 

obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť Il!. 0,200 8 1,6000 
___ d<>_l~_o/o_ ----- - ----- .... -----·--··----; ____ ..; _______ ..; ________ _ 

8 :skladba obyvateľstva v obytuom dome- sídlisku 
-----.-·+--·-···--·········· . ·-· . ' 

l vysoká hustota obyvateľstva v sídlisku - obytné domy do Il!. 0,200 6 1,2000 

f---+· -~8 byt_o:"_ _______ ·------·-·-----·-· ... -- ----·-- ····-+·----- +------ --···-···· ..... ·-- ----- -1 
9 'Orientácia obytuých miestností k svetovým stranám 

lO 

orientácia obytných miestností k SZ- SV 

:Umiestnenie bytu v bytovom dome 

byt v l. PP, nebytový priestor prístupný len z nádvoria 

ll iPo~etbytovvo vchode- v bloku 
i 

Byt> Počet bytov vo vchode: do 48 bytov, charakteristika 
'--·--···--' __ ,n_,_ecbytového priestoru: priestory služieb 

IV. 0,110 

v. 0,020 9 0,1800 

IV. 0,110 7 0,7700 
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3.1.1.3 

12 Doprava v okolí bytového domú 

železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba -v dosahu 
do S minút 

13 Občianska vybavenosť v okolí bytového domu 

14 

pošta, banka, škola, škôlka, jasle, nemocnica, divadlo, 
komplemá sieť obchodov a služieb 

Prirodná lokalita v bezprostrednom okoli bytového 
domu 

žiadne prírodné útvary v bezprostrednom okolí 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostred. okolí byt. domu 

zvýšená hlučnosť a prašnosť- blízkosť dopravných ťahov 

16 Názor znalca 

dobrý byt 

Spolu 

VŠEOBECNÁ HODNOTA BYTOV 

I. Q.600 

I. 0,600 

v. 0,020 

III. 0,200 

II. 0,400 

Názov !výpočet l 
Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 42,98/ 145 

Všeobecná hodnota VŠHs =TH* kPo = 115 014,31 EUR* 0,296 

7 4,2000 

6 3,6000 

4 0,0800 

s 1.0000 

20 8,0000 

145 42,98 

Hodnota 

0,296 

34 044,24 EUR 

Pred rekonštrukciou - Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN sú p. č. 7 543 na 
parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov- Nízka časť 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,2 

Určenie koeficientov poloh ovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda !výpočet 

I. trieda III. trieda + 200 % = (0,200 + 0,400) 

Il. trieda 

III. trieda 

IV. trieda 

V. trieda 

Aritmetický priemer I. a III. triedy 

Priemerný koeficient 

Aritroetický priemer V. a Ili. triedy 

III. trieda - 90 % = (0,200 - 0,180) 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis 

1 Trh s nehnuteľnosťami 

2 

dopyt v porovnaní s ponukou je nižší 

Poloha nehnuteľnosti v danej obci -vzťah k centru obce 

časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
vybra!lfch~ídlisk 

3 Súčasný technický stav nehnuteľnosti 

nehnuteľnosť vyžaduje opravu 

IV. 

ll. 

][[. 

l 

0,110 13 

0,400 30 

0,200 8 

Hodnota 

0,600 

0,400 

0,200 

0,110 

0,020 

Výsledok 
kJ.m*vt 

1,4300 

12,0000 

1,6000 

l 
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4,2000 

3,6000 

0,0800 

1,0000 

8,0000 

42,98 

0,296 

4EUR 

1a 

ta 

i 
i 

l '""" l 
t 
~ 

~ 

l 

sledok 

12,0000 

1,6000 
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4 

5 

6 

'Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti 

objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, 
bez zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod. 

Prislušenstvo nehnuteľnosti 

bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

, Typ nehnuteľnosti 

ll. 

Ili. 

priemerný- dom v radovej zástavbe, átriový dom -s 
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým 
dispozičným riešením. Obchodný a prevádzkový objekt bez , Ili. 
parkoviska. · 

7 

8 

Pracovné možnosti obyvatel'stva- miera 
nezamestnanosti 

obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť 
do 15 o/o 

;Skladba obyvateľstva v mieste stavby 
' -----~·--- ______ _! _________ _ 

priemerná hustota obyvateľstva 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám 

orientácia hlavných miestnosti kSSZ- S. SSV 

10 !Konfigurácia terénu 

rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% 

11 1 Pripravenosť inžinierskych sietí v blizkosti stavby 

elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, 
telefón, diaľkové vykurovanie, kábelová televízia 

12 !Doprava v okoli nehnuteľnosti 

železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba, letisko, 
lodná doprava a pod. 

13 !Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) 

Ili. 

IL 

v. 

l. 

L 

L 

0,400 

0,200 

0,200 

0,200 

0,400 

0,020 

0,600 

0,600 

0,600 

-·-~: -k~:;j;ký(;~~d: ~-ú·d~b;;ka, dai,;,~-tÍ~ad,ry~~ká šk-;,1~: ---- . ------
. l 0,600 

ne_mocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb · 

14 :Prírodná lokalita v bezprostrednom okoll stavby 
·------······ 

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m 

15 :Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okoli stavby 
i 
• zvýšená hlučnosť a prašnosť a ďalšie exhalácie, alebo 

zápach 

16 ;Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut l 
i 

III. 

IV. 

Ili. 

0,200 

0,110 

0,200 

26}G-Y1-
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7 2,8000 

6 1,2000 

10 2,0000 

9 1,8000 

6 2,4000 

s 0,1000 

6 3,6000 

7 4,2000 

7 4,2000 

10 6,0000 

8 1,6000 

9 0,9900 

8 1,6000 bez zmeny 
- -<-~--------------- -------- -- -------- ------- -----+----~--------- -·········· 

17 ·Možnosti ďalšieho rozšírenia 

žiadna možnosť rozšírenia v. 0,020 

i Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 
-~· ---·-----------------------

bežný prenájom nehnuteľností Ili. 0,200 

19 :Názor znalca 

dobrá nehnuteľnosť 8,0000 

Spolu 56,46 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
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3.1.1.4 

'Názov 

Koeficient polohovej diferenciácie 

Všeobecná hodnota 

l výpočet 
kro; 56,46/ 180 

VŠHs; TH *kpo; 29 779,58EUR *0,314 

l Hodnota 

0,314 

9 350,79 EUR 

Po rekonštrukcii -Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN súp. č. 7543 na 
parc. C-KN č.l4330/28 KÚ Prešov- Nízka časť 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,2 

Určenie koeficientov poloh ovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda jvýpočet j_ 
l. trieda III. trieda + 200 % ; (0,200 + 0,400) 

II. trieda 

lii. trieda 

IV. trieda 

V. trieda 

Aritmetický priemer I. a III. triedy 

Priemerný koeficient 

Aritmetický priemer V. a III. triedy 

lii. trieda. 90%; (0,200 · 0,180) 

Výpočet koeficientu polohovej diferenciácie: 

Číslo Popis 

l Trh s nehnutel'nosťami 

dopyt v porovnaní s ponukou je nižší 

2 Poloha nehnutel'nosti v danej obci ·vzťah k centru obce 

časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
vybraných sídlisk 

3 Súčasný technický stav nehnutel'nostf 

nehnutel'nosť vyžaduje opravu 

4 Prevládajúca zástavba v okolí nehnutel'nosti 

objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, 
bez zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod. 

5 Príslušenstvo nehnutel'nosti 

bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 

6 Typ nehnutel'nosti 

priemerný- dom v radovej zástavbe, átriový dom- s 
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým 
dispozičným riešením. Obchodný a prevádzkový objekt bez 
parkoviska. 

7 Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 
nezamestnanosti 

obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť 
do 15 o/o 

8 Skladba obyvaterstva v mieste stavby 

priemerná hustota obyvateľstva 

9 Orientácia nehnutel'nosti k svetovým stranám 

orientácia hlavných miestností kSSZ · S- SSV 

IV. 

II. 

lii. 

Il. 

III. 

lii. 

lii. 

II. 

v. 

0,110 

0,400 

0,200 

0,400 

0,200 

0,200 

0,200 

0,400 

0,020 

Hodnota 

0,600 

0,400 

0,200 

0,110 

0,020 

13 

30 

8 

7 

6 

lO 

9 

6 

s 

Výsledok 
kPoť'VJ 

1,4300 

12,0000 

1,6000 

2,8000 

1,2000 

2,0000 

1,8000 

2,4000 

0,1000 

.-

Zna 

• 

;: 

' F 

l 

~ . 
,-: 

:' 
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. 2,0000 

1,6000 

2,8000 

1,2000 

2,0000 

1,8000 

2,4000 

0,1000 ~ 

l 
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3.1.1.5 

10 Konfigurácia terénu 

11 

rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% 

Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

elektrická prípojka, vodovod, prípojka plynu, kanalizácia, 
telefón, diaľkové vykurovanie, kábelová televízia 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti 

13 

železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba, letisko, 
lodná doprava a pod 

Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,siužby,kultúra) 

krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, 
nemocnic_a, divadlo, kornple~á _!iieť obchodoy _a služieb 

14 ·Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 rn 

15 ,Kvalita život. prostr. v•bezprostrednom okolí stavby 

zvýšená hlučnosť a prašnosť a ďalšie exhalácie, alebo-

~· _____ zápach__ .. -··--- --~--·-.. ··- .... ---~ 
16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. , 

bez zmeny 

17 ! Možnosti ďalšieho rozšírenia 
··---<-----,·------~ -- ------~--~---- --- -----~--------------------- .. 

žiadna možnosť rozšírenia 

18 :Dosahovanie výnosu z nehnuteľností 

bežný prenájom nehnuteľností 

L 

I. 

L 

L 

III. 

IV. 

III. 

v. 

III. 

0,600 6 3,6000 

0,600 7 4,2000 

0,600 7 4,2000 

0,600 10 6,0000 

0,200 8 1,6000 

0,110 9 0,9900 

0,200 8 1,6000 

7 0,1400 

0,200 4 0,8000 
--~--~---------, ------~---------- -~-~- --------

19 Názor znalca 

! dobrá nehnuteľnosť 

Spolu 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

Názov 

Koeficient poloh ovej diferenciácie 

Všeobecná hodnota 

l Výpočet 
kPn= 56,46/ 180 

VŠHs =TH • kPn= 133 647,03 
EUR* 0,314 

II . 20 8,0000 

56,46 

l Hodnota 

0,314 

41 965,17 EUR 

Pred rekonštrukciou- Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN súp. č. 7543 na 
parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov- Vysoká časť 

Priemerný koeficient polo hovej diferenciácie: 0,2 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedv: 

Trieda !výpočet 

I. trieda • III. trieda_+ 200 o/o = (0,200 + 0,400) 

Il. trieda !Aritmetický priemer I. a III. triedy 

III. trieda Priemerný koeficient 

l Hodnota 

0,600 

Q,400 

0,200 
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Znal< .. -
IV. trieda Aritmetický priemer V. a III. triedy 0,110 

V. trieda JII. trieda· 90% = (0,200 · 0,180) 0,020 

Výpočet koeficientu poloh ovej diferenciácie: 

Číslo Popis 
Výsledok 

kPm*VI 

l Trh s nehnuteľnosťami 

dopyt v porovnaní s ponukou je nižší IV. 0,110 13 1,4300 

2 Poloha nehnuteľnosti v danej obci ·vzťah k centro obce 

časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
ll. 0,400 30 12,0000 vybraných sídlisk 

3 Sútasný technický stav nehnuteľností 

nehnuteľnosť vyžaduje opravu Ul. 0,200 8 1,6000 

4 Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti 

objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, 
II. 0,400 7 2,8000 bez zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod. 

s Príslušenstvo nehnuteľnosti 

bez dopadu na cenu nehnuteľnosti Ul. 0,200 6 1,2000 

6 Typ nehnuteľnosti 
' priemerný- dom v radovej zástavbe, átriový dom -s t 3.1 

predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým 
ll!. 0,200 10 2,0000 ;\ 

dispozičným riešením. Obchodný a prevádzkový objekt bez i 
·,; 

parkoviska. 
r~ 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva - miera 

~' nezamestnanosti 

obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť 
,• 

do 15% Ul. 0,200 9 1,8000 
i 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby ' 
.i 

priemerná hustota obyvateľstva ll. 0,400 6 2,4000 

9 Orientácia nehnuteľnosti k svetovým stranám ,> 
t 

orientácia hlavných miestností kSSZ· S. SSV v. 0,020 s 0,1000 í 
lO Konfigurácia terénu 

,, 

rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sklone do 5% l. 0,600 6 3,6000 

ll Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby i" 

elektrická prípoj ka, vodovod, prfpojka plynu, kanalizácia, 
l. 0,600 7 4,2000 telefón, diaľkové vykurovanie, kábelová televízia ,. 

12 Doprava v okolí nehnuteľností 
,,; 

l< 
" 

železnica, autobus, miestna doprava. taxislužba, letisko, 
,, 
·: .. 

lodná doprava a pod. l. 0,600 7 4,2000 1,·: ,, 
13 Obč. vybav.(úrady,škol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra) 

,, 
te 

krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, 
,, 

l. 0,600 10 6,0000 
,. 

nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb 
" 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 
,,. 
' 
), 

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m Ul. 0,200 8 1,6000 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby 

zvýšená hlučnosť a prašnosť a ďalšie exhalácie, alebo IV. 0,110 9 0,9900 
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1,6000 

i 

l 
2,8000 

4,2000 

6,0000 

1,6000 

0,9900 

znalecký posudok 

zápach 

16 'Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. 

bez zmeny IIL 0,200 

17 ·Možnosti ďal~ieho rorlírenia 
--- --------- ------ ------ - -------·-

žiadna možnosť rozšírenia v. 0,020 

18 :Dosahovanie výnosu z nehnuteľnosti 

bežný prenájom nehnuteľností Il L 
----·-------

19 Názor znalca 

dobrá nehnuteľnosť IL 0,400 

Spolu 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 

Názov l výpočet l 
kPo = 56,46/ 180 Koeficient polo hovej diferenciácie 

Všeobecná hodnota VSHs =TH* kPo = 95 858,60 EUR* 0,314 

26/G ·Lt1 
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8 1,6000 

7 0,1400 

4 0,8000 
--------- --·-

zo 8,0000 

56,46 

Hodnota 

0,314 

30 099,60 EUR 

Po rekonštrukcii- Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN sú p. č. 7543 na 
parc. C-KN č.14330/28 KÚ Prešov- Vysoká časť 

Priemerný koeficient polohovej diferenciácie: 0,2 

Určenie koeficientov polohovej diferenciácie pre jednotlivé triedy: 

Trieda !výpočet l Hodnota 

L trieda IIL trieda + 200 % = (0,200 + 0,400) c---- ---------------
u. trieda 

III. trieda 

IV. trieda 

V. trieda 

Ar! tm etický priemer L a III. triedy 

Priemerný koeficient 

Aritmetický priemer V. a UL triedy 

UL trieda · 90 % = (0,200 - 0,180) 

Výpočet koeficientu poloh ovej diferenciácie: 

Č fs lo Popis 

1 'Trh s nehnutel'nost'ami 

dopyt v porovnaní s ponukou je nižší 
-c·------ ---- --------------- -·-··-------- -----c--

i Poloha nehnuteľnosti v danej obci- vzťah k centru obce 

i časti obce, mimo obchodného centra, hlavných ulíc a 
i vybraných sídlisk 

Il, 

0,600 

0,400 

0,200 

0,110 

0,020 

Váha 
VJ 

13 

0,400 30 
-.-··---- --------~·- ·-···---·--···· __________ " ___ ----,-·--. ---------------

__ j~ú~s_nýtec~llicl<ý_st_a~-~e~~ut_el'~ostl_ 
nehnuteľnosť vyžaduje opravu IIL 0,200 8 

4 !Prevládajúca zástavba v okolí nehnuteľnosti 
--~-- ·- ------- --------------------------· ------------------ -- ----------- ·-·---· 

objekty administratívnej, občianskej vybavenosti a služieb, ' 
___________ ! bez zázemia, parkov s obmedzeným prístupom a pod. ll. 

0,400 7 

Výsledok 
kPm*VI 

1,4300 

12,0000 

1,6000 

2,8000 
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5 Prislu§enstvo nehnuteľnosti 

bez dopadu na cenu nehnuteľnosti 111. 0,200 6 1,2000 

6 Typ nehnuteľnosti 

priemerný- dom v radovej zástavbe, átriový dom -s 
predzáhradkou, dvorom a záhradou, s dobrým ll!. 0,200 10 2,0000 
dispozičným riešením. Obchodný a prevádzkový objekt bez 
parkoviska. 

7 
Pracovné možnosti obyvateľstva- miera 
nezameSbtanosti 

obmedzené pracovné možnosti v mieste, nezamestnanosť 
111. 0,200 9 1,8000 

do 15% 

8 Skladba obyvateľstva v mieste stavby 

priemerná hustota obyvateľstva II. 0,400 6 2,4000 

9 Orientácia nehnutel',nosti k svetovým stranám 

orientácia hlavných miestnosti kSSZ -S- SSV v. 0,020 5 0,1000 

10 Konfigurácia terénu 

rovinatý, alebo mierne svahovitý pozemok o sidone do 5% l. 0,600 6 3,6000 

11 Pripravenosť inžinierskych sietí v blízkosti stavby 

elektrická prípojka, vodovod, prípoj ka plynu, kanalizácia, l. 0,600 7 4,2000 
telefón, diaľkové vykurovanie, kábelová televízia 

12 Doprava v okolí nehnuteľnosti 

železnica, autobus, miestna doprava, taxislužba, letisko, l. 0,600 7 4,2000 
lodná doprava a pod. 

13 Obč. vybav.(úrady,§kol.,zdrav.,obchody,služby,kultúra} 

krajský úrad, súd, banka, daňový úrad, vysoká škola, 
l. 0,600 10 6,0000 

nemocnica, divadlo, kompletná sieť obchodov a služieb 

14 Prírodná lokalita v bezprostrednom okolí stavby 

les, vodná nádrž, park, vo vzdialenosti do 1000 m ll!. 0,200 8 1,6000 

15 Kvalita život. prostr. v bezprostrednom okolí stavby 

zvýšená hlučnosť a prašnosť a ďalšie exhalácie, alebo IV. 0,110 9 0,9900 
zápach 

16 Možnosti zmeny v zástavbe-územ.rozvoj,vplyv na nehnut. 

bez zmeny lll. 0,200 8 1,6000 

17 Možnosti ďalšieho rozšírenia 

žiadna možnosť rozšírenia v. 0,020 7 0,1400 

18 Dosahovanie výnosu z nehnutel'ností 

bežný prenájom nehnuteľností lll. 0,200 4 0,8000 

19 Názor znalca 

dobrá nehnuteľnosť II. Q,400 20 8,0000 

Jspolu l l l 180 l 56,46 

VŠEOBECNÁ HODNOTA STAVIEB 
Názov Jvýpočet l Hodnota 

Koeficient poloh ovej diferenciácie keo = 56,46/180 0,314 

Všeobecná hodnota VSHs =TH* kPo = 330 560,95 EUR* 0,314 103 796,14 EUR 
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3.1.2 REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY STAVIEB -METÓDA 
POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE 

3 1.2.1 PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY PRED REKONŠTRUKCIOU . 
Názov l V~eobecná hodno~~ 

[EUR] 

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY 
- ---- - ----------- -- ----- ---------------- --- --- . ---- - - - -- -· .. - ------------·-- -- -·· .. ---- ----- -------

Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad č.2 v bytovom dome súp.č. 6620 8 641,51 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY] 

Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN sú p. č. 7543 na parc. C-KN 
č.14330/28 KÚ Prešov- Nízka časť 

9 350,79 

Prevádzkový priestor- Iná ~tavba v KN súp. č. 7543 na parc. C-KN 30 099,60 
č.14330/28 KÚ Prešov- Vysoká časť 

Spolu 48091,90 

Zaokrúhlenie VŠH 48100,00 

3 1 2 2 PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY PO REKONŠTRUKCII . . . 
Názov l Východisková hodno~~ 

[EUR] 

BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY 

Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad č.2 v bytovom dome sú p. č. 6620 34 044,24 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY] 

Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN súp. č. 7543 na parc. C-KN 41 965,17 
č.14330/28 KÚ Prešov- Nízka časť 

Prevádzkový priestor- Iná stavba v KN súp. č. 7543 na parc. C-KN 
č.14330/28 KÚ Prešov- Vysoká časť 

103 796,14 

Spolu 179805,55 

Zaokrúhlenie VŠH 179800,00 
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3.2POZEMKY 

3.2.1 METÓDA POLOH OVEJ DIFERENCIÁCIE 

3.2.1.1 POZEMKY POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU 

3.2.1.1.1 Parcely pod prevádzkovými priestormi 

POPIS 
Predmetom ohodnotenia sú pozemky v krajskom meste Prešov v časti sídliska Sekčov zastavené 

budovami. V mieste sú vybudované kompletné inžinierske siete. 

Parcela l Druh pozemku l Vzorec l Spolu l Podiel 
výmera 

14347 zastavaná plocha a nádvorie 705 705,00 76/4833 

14330/54 zastavaná Plocha a nádvorie 42 42,00 1/1 

14330/55 zastavaná plocha a nádvorie 100 100,00 1/1 

14330/56 zastavaná plocha a nádvorie 210 210,00 1/1 

14330/57 zastavaná plocha a nádvorie 16 16,00 1/1 

Spolu výmera l 
Obec: 
Východisková hodnota: 

Označenie a názov 
koeficientu 

ks 
koeficient všeobecnej 

situácie 

kv 
koeficient intenzity využitia 

ko 
koeficient dopravných 

vzťahov 

kp 

l 

l l l 

Prešov 
VHMJ; 26,56 EUR/m2 

Hodnotenie 

4. centrá miest od 10 000 do SO 000 obyvateľov, obytné časti miest nad 50 
000 obyvateľov a ich rýchlo dostupné predmestia, prednostné oblasti 
vilových 3lebo rodinných domov v centre i mimo centra mesta, oblasti 
rekreačných domčekov v dôležitých centrách turistického ruchu, 
priemyslové a poľnohospodárske oblasti miest nad 50 000 obyvateľov 

6. obchodné domy a administratívne budovy s nadštandardným vybavením, 
viacpodlažné obchody (5-7 podlaží a 1-2 podzemné podlažia), veľmi vysoké 
využitie pozemku 

4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou 
úpravou ciest, cesta vlastným autom do centra (10 min.), územie mesta 

koeficient obchodnej a 3. obytná poloha 
priemyselnej polohy 

k1 zastavaná plocha, nádvoria a záhrady pri stavbách 
koeficient druhu pozemku d) vel'mi dobrá vybavenosť (väčšia ako v písmene c) 

kz 
koeficient povyšujúcich a 

redukujúcich faktorov 

VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU 

Názov l výpočet l 

l Výmera 

11,09 m' 

42,00m' 

100,00 m' 

210,00 m' 

16,00m' 

l 379,09 m' 

l 
Hodnota 

koeficientu 

1,20 

1,15 

1,00 

1,00 

1,40 

l, OO 

Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie 

jednotková hodnota pozemku 

kpo = 1,20*1,15*1,00*1,00*1,40*1,00 

VŠHMJ; VHMJ* kPo; 26,56 EUR/m' * 1,9320 

VŠHPD2; M • VŠHMJ; 379,09 m'*51,31 
EUR/m2 

1,9320 

51,3100 EUR/m' 

Všeobecná hodnota pozemku 19451,11EUR 

z 

p 

p 

p 

f 

l 
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VYHODNOTENIE PO PARCELÁCH 

Názov 

parcela č. 1434 7 

parcela č. 14330/54 
-----

parcela č. 14330/55 
-------· 

parcela č. 14330/56 
------------- --- .. ----· - --

parcela č. 14330/57 

Spolu 

Zaokrúhlenie VŠH 

2G/G-lt5 
Strana.č.45 

l Všeobecná hodnota [EUR] 

569,03 
----- - - ... "---- ----- - -- ---

2 155,02 
. 

s 131,00 

10 775,10 
. ----·· - - ---· ---- - - -- -- -- ------· 

. 820,96 

19 451,11 

19 500,00 
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,. 
IILZAVER 
1. VŠEOBECNÁ HODNOTA 

Názov 

Stavby 

PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY PRED REKONŠTRUKCIOU 

PREVÁDZKOVÉ PRIESTORY PO REKONŠTRUKC!l 

Pozemky 

Pozemky parcela č. 14347, 14330/S4, 14330/55, 14330/56, 14330/57 

2. ODPOVEĎ NA OTÁZKY 

Jv~eobecná hodnota [EUR] 

48100,00 

179 800,00 

19 500,00 

V znaleckom posudku odpovedzte na otázky a samostatne stanovte: 

l. všeobecnú (trhovú) hodnotu nebytových priestorov ku dňu spracovania ,, 
znaleckého posudku s technickým stavom a vybavením nehnuteľností k ľ 
dátumu 29.4.2008 (podpisu nájomnej zmluvy- pred zhodnotením majetku) ;: 

ODPOVEĎ: 48 100.00 EUR 

2. aktuálnu všeobecnú (trhovú) hodnotu nebytových priestorov s technickým 
stavom a vybavením nehnuteľností po rekonštrukcii (po zhodnotení 
majetku). i· 

ODPOVEĎ: 179 800.00 EUR 

3, všeobecnú (trhovú) hodnotu- výšku zhodnotenia nebytových priestorov. 
ODPOVEĎ: 131 700.00 EUR 

V Prešove dňa 17.9.2013 

IV. PRÍLOHY 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Situácia 
Kópia katastrálnej mapy č.obj. /2008 zo dňa 6.2.2009, mapový list č. 4-4/42;4·4/44, - /41;4-4/43 vydaná 
Katastrálnym úradom v Prešove, Správa katastra Prešov. 
Projektová dokumentácia čiastočná· pôdorys l.NP prevádzkových priestorov 
Výpis z katastra nehnutel'ností, z listu vlastníctva č.11823, k.ú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, vytvorený cez 
Katasterportál. 
Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č.12353, k.ú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, vytvorený cez 
Katasterportál. 
Výpis z katastra nehnutel'nostf, z listu vlastníctva č.6492, k.ú. Prešov, zo dňa 17.9.2013, vytvorený cez 
Katasterportál. 
Hospodárska zmluva č.73/P0/89 zo dňa 1.5.1989- vek stavby 
geometrický plán pracovná verzia č.94/2013 
Fotodokumentácia 
Objednávka ZP 
Potvrdenie o uzatvorení prevádzky 

• 
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Á' >' 14330/28 

J J Nebytový priestor v KN vedený ako Sklad C.2 v bytovom dome súp.C.6620 
Zastavaná plocha 16m2 

l 

l 

Pr•vidzkovi pr5estory prtd bytov~m domom s[jp.l.6620 s ar\cfidou 
Zastavaná plocha 136m2, Kv=2,80m 

Prevtidzkové prlntory pred bytovfm domom súp.f.6620 s arkádou 
Zastavaná plocha 232m2, • Kv:4,00m 

Prevádzkové priestory pred bytovým domo11, _s!J.'IJ'.L'<H>.<!~ ' 
Zastavaná plocha 70.00m2. Kv=2,80m 

Vypracoval: ln Adrián JUTKA 

2.f>/ G·"t '1 
Strana. čA 7 

Prfloha č.l 
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GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Pr~ov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne ÚZemie: Pre!ov 

Dátum vyhotovenia 17.09.2013 
čas vyhotovenia: 12:20:01 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 11823 
CAst A: MAJETKOV A PODSTATA 

Stavby 
Súpisné č/s/o na parcele člsJo· Druh stavby Popis stavby 

6620 14347 9 bytovy dom 

Druh ch.n. 

Právny VZťah k parcele na ktorej ležf stavba 6620 je evidovaný na liste vlastníctva čfslo 12~3. 

Legenda· 
Druh stavby: 

9 - Bytovy dom 

J<lxJ umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrch u 

Byty a nebytové priestory 
CASt B.· VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (náziJv), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto tJvalého pobytu 
(sld/o) vlastnlka 

Nebytový priestor 

Vchod: ptfzemie Priestor č. 8. 1 

PodleJ priestoru na spoJočnjeh ča$/iach a spoločnjch zariadeniach domu 

Účastnik právneho vzťahu; Vlastník 
73 MESTO PRESOV 

Identifikátor: 

Ostatn! vlastn lei a priestory nevytiadané 

Legenda· 
Druh nebytového priestoru: 
8 - SkladoyY priestor 

Tituly nadObudnutia L V: 

SpoluVlastnícky podiel: 

76 l 4833 

1 /1 

ZJADOST BO PRESOV C.204S/40,GEOM.PLAN C.5/99,LISTINA O URCENI CS Vn.2600/R-223--6620/99-Z 1962/01; Z 2187/03-
523812003 oprava dokladov -

ČASŤC: ŤARCHY 
Por.č.: 

ZALOZNE PRA VO V ZMYSLE PARAGR.10 Ods.1 zak.182193 Zz.; 
VECNE BREMENO NA POZEMOK V ZMYSLE PARAGR.23 ods.5 zak.182/93Zz.; 
ZALOZNE PRA VO NA ZAKLADEZAKONNEHO OPATRENIA C.297!92Zz V ZMYSLE PARAGR.2Bb V PROSPECH 
SLOVENSKEJ ZARUCNEJ A ROZVOJOVEJ BANKY,s.p.u.BRA TISLA VA 100 682 420/-0KREM BYTU 
C.18,21,37,29; 
11 ,12, 17,20,23,24 ,25 .26,27 ,28,32 ,34 ,3 8,39,40,44,45,48,49,50,53,55,59,61 ;5,22; 2, 7;35,52;2, 7,31 ; 19,47; 13,14 ,64; 1 o ,33, 
56;63; 15;16;46; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 

lnformattvny výpis 16.09.2013 

t ,• 

r 

l 
ti-



2G/t::-lf9 
~· 

t: 
l1 

rana.č.48, znalecký posudok Strana.č.49 

----:" 
h 
# 

loha č.2 !l Pn?oha č.3 

G KÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Pr~ov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 17.09.2013 

Čas vyhotovenia: 15:01 :04 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 12353 
CASt A MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné f:lslo 

14347 

Výmera v m2 Druh pozemku 

705 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využ. p. Umiest pozemku Právny vztilh Druh ch.n. 

17 1 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 14347 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 11823. 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

17- Pozemok, na ktorom je postevená budova bez označenia súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územ( obce 

CASt B: VLASTNI Cl A /NIE OPRAVNENIE OSOBY 
Por._ člslo Priezvisko, meno (názov). rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné č/s/o UČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastnfk 

41 MESTO PRESOY 76/4833 
/ČO, 

Ostatní vlastníci nevyžiadani 

ČASŤC: ŤARCHY 
Por.č.: 

lne údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v CASTI C:tARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
. osoby sa týkajú všetkých nehnute/ností e všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

lnformatlvny výpis Aktualizácia katastrálneho portálu: 16.09.2013 
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Strana. č. So 

'"' Pn?oha č.4 

Okres: Prldov 
Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Pre~ov 
Dátum vyhotovenia 17.09.2013 
čas vyhotovenia: 12:04:52 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492 
ČASt A: MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parceln& člslo 

14330/28 
Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest pozemku Právny vzt1Jh Druh ch.n. 

Legenda: 

694 Zastavané plochy a 
nádvoria 

16 1 

Spôsob využívania pozemku: 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

Umie:>fnenie pozemku· 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Ostatné parcely nevyžiadané 

Stavby 
Súpisné čfslo na parcele čislo Druh sravby Pop/s sravby Druh ch.n. Um/est. stavby 

7543 14330/28 
Legenda: 
Druh stavby: 

20- Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

20 Iná budova 

1 -Stavba postavanä na zemskom povrchu 

Ostamé stavby nevyžiadané 

ČASt 8: VLASTN/Ci A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko. meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čisto (IČO) a SpoluvlastníCky podiel 

miesto ttvaJého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO: 

1 l 1 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

lnformatfvny výpis 

P2 43312006.Žaloba o nahradenie prejavu vôle v súlade s ust.§ 39 zák.162/95 Zz k 
nehn.parc.KN 380213 k spisu na os Prešov č.k.11C 123/2006 ..určenie práva k nehn.súdom; 
K pozemkom registra C KN č.9204137, 9204138,9204/43 a 9767/1 v rozsahu geometrického 
plánu úradne overeného pod 01-49012010, ktoré sú predmetom neukončeného konania 
podľa ust.§ 12 ods.1 zákona. Evidovaný vlastník podl'a § 12 ods. 4 zákona nemôže do 
rozhodnutia podl'a § 12 ods. 4 s pozemkami nakladať. 
X -51/2011 -U radný záznam SK Prešov -Na parc. C KN 7384/1 hodnovernosť údajov 
katastra o práve k nehnutel'nosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného 
rozhodnutia v ded. veci D 411/88 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č.12 C 129193-45 zo 
dňa 24.1.1995. 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa :S.5.2010 
Zámenná zmluva V 7088/2006 
Zámenná zmluva V 867/2007 
KUPNA ZMLUVA V 3917/2001. 
Z 3687/2002 - ZIAOOST ,G P.C.138/2002. 
z 3904/2007-žiadosr o zápis do KN č.M/200712357 
Z 4410107- zápis kúpnej zmluvy z 2.2.1970 +GP č.11/2007 
Kúpna zmluva V675312007 
z 390112007-žiadosr o zápis do KN č.M/2007/2355 
z 390212007-žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2358 
Z 3903/2007..Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2356 
Kúpna zmluva V6750/2007 

1/19 Aktualizácia katastrálneho portálu: 16.09.2013 
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Prdov PRE!Ioll 
Čfslo zókozky Mopový l1st č Mierka 1 ! 1000 Kód 1 

/2008 PRE!Iol! 4-<4,124, 4-4142 

K PIA KATASTRÁLNEJ MAPY 
no parcelu: ICn 14330128 

Vyhotovil 

Meno 

Fedori!ak 
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Príloha č.6 

'-.... Hospodárska zmJÚva · 

o preVOde práva hoSpodárania s národným majetkom (§ 347 Hos· l C. Is. l podárskeho'zákonnika)11 . · ' · 

o preVOde ""-'nictva 1\érodného majetku(§ 349 HOspodárskeho f----:.!-73::::1c:P0:.=/..::S.::!l ___ -j 
zákon~11· · 

~--~----------------~ 

OdoYia.w&júca org"!'izácia Jej riadiaci orgán -zakladateľ " 
Názov 
Adresa Stsvoinvesta,inv.tni.org. VS Krajski náro~ v;ý't-or 
1Co"' ICoiice KoU ce ' 

l l l l l l 
Názov 

'Preberajúca organizácia Jej riadiaci orgán - zakladateľ " 
Adreta Park 1Nl.t11r;y a odélychu 
l Co ' 

Prešov 

·i. l l l l l 
' 

. 

f 1. Prevádza oa právo hospodárenia- v1ptll(ctva 11 k tomuto národnému roajetku: ., 
. ·'· l···· .. • 

Druh,. názov, popis, invent. Oislo, 
Obstarávacia Zostatková Pol. u nehnuteľnosti obec, kat územie Poznámka 

31 O. parcely, O. p., O. ev., 
cena cena 

Sekl!ov ~.et. Pl:'eiiiov . 
KZ _3 +ZllS J 3 41;2 635 - 3 412 6J:.J, 1-
Predstav. OV •. Sklad. 1_ 

priest. v jednom podlalt D55 ' 
Prev. priest. pred byt. . 

domom 
. - montov • ekelet 

~ 

.. ,. 
.·, " 

úhrnom 3 412 635 - 3 412 63 ' --
. 

2. Právo hospodárenia-Vi~o11 k majetku pod bodom 1 sa prevádza ku d~u •.. ' ...•...•.. .1 .•. :> .•. .1.))~:; 

1/ . . 
'21 Co aa nehodf prečlarknite. 
31 1dentiflkaCné Clalo orglnfzécle podl'a Jedno1Mho 0/aelnlka organlzé.cll CSSR. 

Údaje ~né v evkiendl nehn~rnoau prlalulntho atrecllaka ~zle. 

SEVT- 02 007 O Vlll/88154 TSNP 200n351 
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Pn1oha č.7 

3. Právo hospodárenia-.JAasb;fctva11 sa prevádza platne-41 za dohodnutú cenu Kčs ......... ; ........ , .................. : /podi'a 
pnpojenej iipecifikáciet, ktorú preberajúca or . izácia:zaplati odovzdávajúcej organizácii do d~a ..•...•.•..•..••......... 
na účet č ..•.•.•..•.•.••.. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, vede • ses v • •h••~••••••••••••••••••••••••••••••••••u•u•'••u•u••:vfi:ioä•••n-IF••••u•••u•••U 

· ' · - b~zodplatne podi'~ .. ~2 .. ~.2. .. ~.9.B,?. ....... . 
• b&i!eEI~IatAa EiaheSeu. 

5. Preb~rajúca organizáCia preberá s m~jetkom tieto práv~ /pohradávkýt pripadne záväzky: 
Odovzdávajúce organizácia postupuje podl!a. § 128 Hosp •. zák. prebe
rajúoej organizácii právo odberatel!a na uplatnenie práv. zo zod~ 
povednoati za vad;r v zárulinej lehote. voči dodávatel.'ovi vyplýVajú-

s. ~11M !&olt'lí"ky prevodu: . . . , 
Ak na základe dof'akturovania inv;nákladov dôjde kt!. .zvýlieniu obsta
rávacej hodnoty zákl.prostriedku,buda u!l!:ivatel! o. teJto skútÓčnosti. 

7. Počet a označenie prlloh, ktoré sú nedeltternou súčasťou zmluvy: irif'oreov<Íný • 

f · 8. Podra te~o hospodárskej zmluvy sa navrhuje vykonávať zápis v evidencii nehnuternosti pre preberajúcu organizáciu 

.rt .-..................................................... : ....................... u·stredisi<Efgeodézle v ..• _ ............................... : ... ~ ........................ . 

ohľadne nehnuternostl uvedených v bode 1. 

ac:wvzdávajúca organizácia: Preberajúca organizácia: 

• ·. p • . . 
· v ....... .'l.~.~ .... : .. : ........ d~a .• ..l'8.-!:..l?. ... . .." ·-:-~:.:::~;:;::t'"' ---~-->;~t'- l ,, "'<'~~-,' .'· .... ~~?~'! 1; . 

l • ,:) . . - --A.J; . ut- ~-'··'· ~ 

Park kvh·· ~ ·· 

'-- -.-· --~-..-

9. Schválenie prísl~äných orgánov51 
• 

f' ~~ t,; .., 

• · na základe uzn.Rady vs KNV . 
,_.-·'"1' 'IS'~'12/l:9'él!í''i':i.ap·oa:ľ:l:elia···iio.llvaleniu. 

,.............. Tátozmluvasaschvaľuje 
./ 

Táto zmluva sa schvaľuje 

V ····•································"··:d~a •.•..•.•...••..•......... V .......................................... d~a ••....•.............•.•...... 

(peči8.1ka, podpis) · · (pefiallta, podpis) 

41 
Prevody pc"6va hoepodáren~ (vlutnicotÝa}s nArod.ným majetkom za odplatu mimo o~ hospodt\renie sa nefa~rujú (§ 1 ods. 2 pi srn. h) vyhla š-

ky e. 16411875 Zb. o fakturovanr a ptatenf dodAvok nelnveatiCnej povahy). · 

5I 
Ak achv61enie vy!acluja právny predpis . 

i!;)pi~Jolo~mi ·' · ·1ginlilom 
r1vc~,nr a~ · "'C 

r1 c' rr-· •. i· ,/n(J~. 
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Pn1oha č. ll 

FOTODOKUMENTÁCIA- PO REKONŠTRUKCII 

, 

l 

~ 
l 

--"' 

Vypracoval: Ing. Adrián JUTKA 
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Pn1oha č.12 

FOTODOKUMENTÁCIA- PO REKONŠTRUKCII 

Vypracoval: Ing. Adrián JUTKA 
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FOTODOKUMENTÁCIA- PO REKONŠTRUKCII 
Príloha č.l3 
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FOTODOKUMENTÁCIA- PRED REKONŠTRUKCIOU 

Kancelária 

Vypracoval: Ing. Adrián JUTKA 

26/G-bO 
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FOTODOKUMENTÁCIA- PRED REKONŠTRUKCIOU 

Vstup 

Vypracoval: Ing. Adrián JUTKA 
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Znalecký posudok 

POSK 
komplexné staveb'né riešenia Smreková 6, 080 01 Prešov 

Adresát: 

VEC: 

Ing. Adrián JUTKA 
Znalec 
Vajanského 4 
080 01 Prešov 

V Prešove, dňa 12.09.2013 

Stanovenie všeobecnej hodnoty nebytových priestorov na ulici Exnárova SIA, 
Prešov v objekte siJp. č. 7543 na parc. C-KN č.14330/28 v KÚ Preiov a siJp. č. 
6620 na parc. C-KN č.14347 v KÚ Prešov a pozemkami parc. C-KN č.1430/28 a 
14347 v KÚ Prešov pre IJčel zmeny vlastnlckych práv k nehnuteľnostiam. 

V znaleckom posudku odpovedzte na otázky a samostatne stanovte: 

1. všeobecnú (trhovú) hodnotu nebytových priestorov ku dňu spracovania 
znaleckého posudku s technickým stavom a vybavením nehnutelnostf k 
dátumu 29.4.2008 (podpisu nájomnej zmluvy - pred zhodnotenfm majetku) 

2. aktuálnu všeobecnú (trhovú) hodnotu nebytových priestorov s technickým 
stavom a vybavením nehnuteľností po rekonštrukcii (po zhodnoteni 
majetku) . 

. 3. _všeobecnú (trhovú) hodnotu- výšku zhodnotenia nebytových priestorov. 

Podmienky vypracovania ZP: 

- Počet odovzdávaných vyhotoveni ZP: 3x listinná forma + 1x PDF 
e-mailom. 
Cena za ZP, poradenskú a konzuRačnú činnosf 
Platobné podmienky: v hotovosti pri odovzdan\ ZP 

- Vypracovanie ZP: do 5 pracovných dní od doručenia objednávky 

Kópia totožná s ori , 
Overil znale 

Ing, Adrián JU 

~ ......... ® ~ Smreko•l 6, 080 01 PREŠOV ; 
IČO 36 515 485 )2 , 

tč DPH s~~::~:.~:~~~k/L ......... . 
Konateľ RESPO SK, s.r.q: 

2G/G-G3 
Strana.č.63 

Pn1oha č.17 
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Pn?oha č.18 

-: :,:\.--::-:_,_;,~;E·~-:~:r-;~:~~~;-~;<_.:~(_~~1;-~~?!ľ' 
; >~\ ',/ él;i } "~-,

~:-., ~,;fi·+·-·:·.· 

~-.~~;,;;;;:l.~"~~~w 
POTVRDENIE 

Mestský úrad v Prešove, sekcia strategic)<ého rozvoja- oddelenie podnikateľskej činnosti, CR a MlC 
podľa článku 5 ods. 2 VZN mesta Prešov č. 179/2008 o určeni pravidiel času predaja v obchode a 
času prevádzky služieb na území mesta Prešov v spojeni s§ 4 ods. 3 písm. i) zákona číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v mení neskorších predpisov 

potvrdzuje ohlásenie dočasného uzatvorenia prevádzkarne 

žiadateľovi: RESPO SK, s.r.o., Smreková 6483/6, Prešov 

prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA 
Exnárova 662115 

v termine od: 01.05.2013 
do: 30.09.2013 

Vystavil: Mgr. Jana Múdra 

Dňa: 24.04.2013 

MI!:S'I'O PRl!':ŠOV 
Mests~<;-". >jr.ad 

SEKCIA STRATEG!r.:,;2M ROZVOJ 
Oddt:ole-n

1
1e poľní"a;~r!>lt~<:j ~illn"'i"li A 

cSos ovn~no wtl'i.: 11 M!C " • 

~•tov @ 

Mgr. Peter~ 
vedúci oddelenia 
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V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 

prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod č.911469 zo dňa 07.07.2004 
pre odbor: 37 OO OO Stavebníctvo, odvetvie: 370900 Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca: 
911469. 

Znalecký úkon je zapísaný pod po radovým číslom 10/2013 znaleckého denníka č.84/2004 

Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 

10/2013. 

V Prešove 17.9.2013 Ing. Adrián )UTKA 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 36/61 

P. č. 27 /Bod č. 15- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
nehnuteľnosti - nebytového priestoru č. l (kancelária), nachádzajúci sa v bytovom dome 
na Ul. Sibírskej 24, s. č. 12850, umiestnený na parc. č. KNC 14302/340, č. vchodu: 24, 
č. poschodia: O, o výmere 47 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu o veľkosti 4711519 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 
14302/340, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 261 m2

, k. ú. Prešov, LV č. 13847, o veľkosti 
4711519, spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vyuz1vania 
hendikepovanými občanmi, pre Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum, 
Sibírska 24,080 Ol Prešov, IČO: 37792431. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie uvedeného nebytového priestoru za účelom vyuz1vania pre rôzne sociálne 
a spoločenské aktivity v prospech telesne postihnutých detí, mládeže a dospelých. 

Cl StanoviskoM. B. P. Prešov, s. r.o. zo dňa 30.10.2013: 
V prílohe. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 7.11.2013: 
VMČ č. 7 súhlasí s odpredajom s podmienkou za komerčnú cenu na byt, resp. odporúča hľadať 
vhodné nebytové priestory na prenájom v priestoroch vo vlastníctve mesta Prešov. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer predaja nehnuteľnosti špecifikovanej v bode A/ tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zneni neskorších zmien a doplnkov z dôvodu, že ide o nebytový 
priestor využívaný na činnosť hendikepovaných občanov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer predaja nebytového priestoru a spoluvlastníckych podielov spôsobom 
ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu l 000 €. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l 000 €. 
Navrhovaná cena komisiou: l 000 €. 

Hl Prílohy: 
27/1 Popis NP s grafickou a obrazovou časťou 
27/2 Žiadosť zo dňa 20.9.2013 
27/3-2 Stanovisko správcu 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Predmet odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia cena: 

cena 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

J Nebytový priestor č. 1 kancelária, nachádzajúci sa v bytovom dome na Ul. Sibírskej 24, s. 
č. 12850, umiestnený na pozemku parc. č. KNC 143021340, č. vchodu: 24, č. poschodia: 

O, o výmere 47m2 a spoluvlastnfcky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
bytového domu v podiele 47/1519 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 

143021340 o výmere 261m2 v podiele 47/1519, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Prešov 

12850 14302/340 

Sídlisko Sekčov- Ul. Sibfrska 

5 128,59 € 

2 487,57 € 

M. B. P., s. r. o. 

priestor sa nachádza v BO na 
slúžiaci telesne postihnutým. 

Celková vVmera oodlahovei olochv ie 47 m2 

NP je prenajatý na dobu neurčitú za účelom vykonávania činnosti Zväzu telesne 
postihnutých . Výška nájmu ročne: 390 €. 

Ťarchy a obmedzenia: l Predkupné právo v zmysle zákona 182/1993 Z. z. 

Trhová cena: 

Stanovisko VMČ 7: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OHAM: 

27 173 € (odhadom v zmysle cien stanovených auditom Centire v roku 2008) 

zo dňa 7.11. 2013- Súhlas s odpredajom s podmienkou za komerčnú cenu na 
byt. 

V prílohe materiálu 

Nemá námietky k odpredaju nebytového priestoru. 
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PRfLOHA {., ~7)2. 

Slovenský zväz telesne postihnutých- Okresné 
centrum Sibírska 24', 08001 Prešov, tel/fax 051/3906158, 0910930552 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Odbor:správy mestského majetku 
Hlavná 73 

08001 P re š o v 

' 

Vec: Žiadost' o odkúpenie nebytových priestorov 

V Prešove 20.09.2013 

Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum Prešov , opätovne žiada 
o odkúpenie nebytového priestoru na ul. Sibírskej 24, nachádzajúceho sa v bytovom dome s. č, 
12850 o výmere 47m2, ktorého sme dlhoročným nájomcÓin .l Odvolávame sa na-našu žiadosť zo 
dľia 12.9.2011, ktorá bola z neznámych dôvodov stiahnutá z XXX. riadneho rokovania MsZ 
v Prešove./ 
Našu žiadosť odôvodňujeme nasledovne: Nebytové priestory na ul. Sibírskej, ktoré využívame 
pre rôzne sociálne a spoločenské aktivity v prospech telesne postihnutých detí, mládeže 
a dospelých sú pre nás vyhovujúce z dôvodu bezbariérovosti, lokality, prístupnosti MHD 
a chceli by sme ich využívať aj naďalej. 
Za uvedené nebytové priestory navrhujeme odkupnú cenu 1000 eur, tak ako to bolo 
v návrhu aj MsZ z predchádzajúceho konania. 
Apelujeme na Vašu ústretovosť a znovuprehodnotenie predchádzajúceho stanoviska 
k od preda ju. 
S pozdravom 
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:diJtc. 

Vybavuje/linka: 

PRti.OHA Č. 2'1)3-1 
Správa domov a bytov 
Revízie. servis a montáž výťahov 

Titl.: 

Mestský úrad 

PhDr. Sirotňáková 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Dátum: Naša značka: 
/2012 Kupcová/771 0676 Prešov, 30.10.2013 

Vec : Stanovisko k nebytovému priestoru 

nebytový priestor na Ul. Sibírska 24 v Prešove má voči správcovi nedoplatok 
z vyúčtovania za rok 2012 k 30.09.2013 vo výške 226,93 €, na ktorý má ale splátkový kalendár 
v ktorom sa zaväzuje že nedoplatok uhradí do konca roku 2013 v praidelných splátkach . 
Ostatné povinnosti voči správcovi si riadne plní. V prílohe Vám zasielam kartu bytu 
k 30 09.2013. 

S pozdravom 

Príloha: 1x karta bytu k 30.09.2013 

M.B.P. Prešov, s.r.o. 
Mirka Nešpora 40/B 
Prešov 080 01 
Slovenská republika 

tel.: +421 (0)51 77 10 676 
fax: +421 (0)51 77 10 660 
mobil: +421 (0)905 794 403 
email: mbp@mbp.sk 

lilJ 
www.mbp.sk 

M.B.P. Prešov, a.r.o. ~ 
Mirka Nešpora 40/B, 08 rešoý 
OR SR Prešov, Odd. S , v U855fP 

IČO: 31 723 004 

Ing. Pavol Šandor 
konateľ spoločnosti 

IČ DPH: 81<2020520755 
OR SR Prešov, 
Odd. Sro, vl. č. 2855/P WWN.mbp.sk 
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211. Karta bytu ku dňu 30.09.2013 
Blok l byl : 069 l N1 

MBP Prešov s.r.o., Mirka Nešpora 40/8, Prešov 
Strana 1 

Meno: Slovenský zväz telesne postihnutých- KC 
Adresa : Sibírska 24 
Mesto : 080 01 Prešov 

Var.svmbol: 0069N1 Obvod: 42 
Predpisy l Platby 
Január 93,92 

i 
31.01.2013 93,92 8.1 U_112013, sib24 

Február 93,92 28.02.2013 93,92 8.2 U_2, sib24 
Marec 93,92 l 31.03.2013 93,92 8.3 U_3, sib24 
April 93,92 l 30.04.2013 93,92 84 U_4 sib24 
Máj 93,92 l 31.05.2013 93,92 8.5 U_5 sib24 
Jún 146,69 l 30.06.2013 146,69 8.6 U_6 sib24 
Júl 146,69 l 31.07.2013 146,69 8.7 U_7 sib24 
August 146,69 l 31.08.2013 146,69 8.8 U_B sib24 
September 146,69 l 30.09.2013 146,69 8.9 U 9 sib24 

Peč. stav -56,02 Predpisy 1.056,36 Vyúčtovanie min. roka -510,91 Zostatok -226,93 
Plalbl 1.056,36 Úhrada ~účtovania 340,00 l 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 37/61 

P. č. 28 /Bod č. 17- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu realizácie stavby "Dial'nica Dl Prešov západ - Prešov juh", pre Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001, týkajúci sa 
nasledovných pozemkov v k. ú. Prešov: 

6492 14993/4 c 1/1 407 1939 1939 3,534 6852,43 020-00 
6492 14988 c 111 408 3292 3292 3,534 11633,93 020-00 
6492 14992/1 c 1/1 409 417 417 3,534 1473,68 115-00 
6492 14997 c 1/1 410 1042 1042 3,534 3682,43 115-00 
6492 14993/3 c 1/1 411 1862 1862 3,534 6580,31 115-00 
6492 14996/4 c 111 412 299 299 3,534 1056,67 115-00 
7250 3465/7 E 111 427 127 127 4,314 547,88 110-00 
7250 346512 E 111 430 74 74 4,314 319,24 110-00 
7250 3465/8 E 111 433 15 15 4,314 64,71 l 10-00 
6492 14996/3 c 111 442 633 633 4,314 2730,76 115-00 
6492 14995/2 c 111 443 493 493 4,314 2126,8 ll 5-00 
6492 874011 c 1/1 446 3881 3881 3,972 15415,33 108-08 
6492 8737/1 c 111 447 401 401 3,972 1592,77 108-08 

2457/102 E 1/2 451 236 118 3,972 468,7 108-08 
6492 14962 c 111 452 406 406 4,8 1948,8 020-00 
6492 14839/2 c Ili 453 4164 4164 4,8 19987,2 020-00 
6492 14839/1 c 111 454 2994 2994 4,8 14371,2 020-00 

vytvorených GP č. 313222000-la/2013, GP č. 31322000-lb/2013, GP č. 31322000-lc/2013, GP 
č. 31322000-ld/2013, GP č. 31322000-1 e/20 13 a GP č. 31322000-lfi2013, vyhotovenými 
Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava I., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov 
juh" a uvedené pozemky žiada prenajať za účelom majetkovej prípravy a realizácie tejto stavby. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu realizácie 
stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh". Tento spôsob navrhujeme z dôvodu, že 
predmetom prenájmu sú pozemky, ktoré budú súčasťou majetkovej prípravy a výstavby diaľnice 
dôležitého významu a nebolo by vhodné, aby boli vyhlasované obchodnou verejnou súťažou. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa za 
cenu 90 852,84 € ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, ktorý 
tvorí prílohu tohto materiálu. 

El Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 84/2013 zo dňa 10.10.2013 vypracovaného Ing. Petrom 
Repčákomje stanovená vo výške 90 852,84 €/ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: 90 852,84 €/ročne a za d'alších podmienok stanovených v návrhu 

Nájomnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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PRÍLOHA e.?.S/H 

NÁRODNÁ DIAI:NIČNÁ SPOLOČNOSŤ 
Národná dial'ničná spoločnost; a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

MESTO !'REŠOV Mestský úrad v Prešove J 1n 

Číslo spisu: . l Raglstr. •nolklt: 

Znak a lehota 
Do!lo: 1 9 -12- 2013 uloženia: 

Prnohy: l Vybavuje: l 
· Evidenčné člslo do!lej pošty: lfYJfll c/tJ/J -

Vá§ list čfslal zo dňa Naše čfslo 

1 0301 t.fl'l:f.'/(). . ./30803/2013 

• 

• 

Vybavuje/linka 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 
Prešov 080 01 

Mgr. Ondek Kamil/ 051-7085032 

Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 30803/NZ-197/2013/Prešov/0786/0ndKa 

.,Diaľnica 01 Prešov západ- Prešov juh", v katastrálnom území Prešov 

Dátum 
6.12.2013 

Podla údajov z listu vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Prešov, katastrálnym odborom, ste 
vlastníkom (podielovým spoluvlastníkom) dotknutých pozemkov v k. ú. Prešov, na ktorých má byť 

realizovaná stavba "Diaľnica 01 Prešov západ - Prešov juh". Na uvedenú stavbu bolo Krajským 
stavebným úradom v Prešove, Odbor štátnej stavebnej správy vydané dňa 3.9.2009 Rozhodnutie o 
umiestneni lfniovej stavby č. 2009-730/3005-11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 
(ďalej len ako "územné rozhodnutie") a dňa 30.07.2012 bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, Odbor 
štátnej stavebnej správy vydané Rozhodnutie č. 2012-559/2325-14/SP-KC o predfženi platnosti územného 
rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.8.2012. 

Investorom uvedenej stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len "NOS"), ktorá 
zabezpečuje prípravu stavby vo všetkých oblasti<;~ch - projektovú prípravu, majetkovoprávnu prípravu, 
stavebné povolenie, trvalé a dočasné vyňatie predmetných pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a prípadne 
aj z lesného pôdneho fondu. 

Pre účely majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby má byť dočasné zabratá časť z Vašej 
nehnuteľnosti. Podrobnejšie podmienky uvedeného sú bližšie špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá 
tvori prílohu k tomuto sprievodnému listu. 

Ak s návrhom zmluvy súhlasite, žiadame Vás aby ste 3 vyhotovenia zmluvy zaslali na adresu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov. 
Dve vyhotovenia zmluvy ostáva pre Vašu potrebu. Podpis na zmluvách nie je potrebné úradne overiť. 

Keďže sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, ktorá je v súlade s územno-plánovacou 
dokumentáciou prikladajte prosim Vás tomuto návrhu patričnú dôležitosť. 

V zmysle zákona sú finančné náhrady za prenájom pozemkov určené znaleckým posudkom, ktorý 
vypracoval nezávislý súdny znalec. Výška finančnej náhrady je vyšpecifikovaná v predmetnom návrhu 
zmluvy, v ktorom je uvedený výpočet celkovej náhrady a spôsob úhrady. 

Tel.: 02/583 11111 Bankové spojenie 
UniCredit Bank 

Fax: 02/58311726 č.ú.: 662485901311111 

Zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa, Vložka č.3518/B 

IČO DIČ IČ DPH 
35 919 001 2021937775 SK 2021937775 



PRÍlOHA C.2S/1-2. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak na našu výzvu neodpoviete do 15 dni odo dňa jej doručenia, 

resp. ak do tejto lehoty s nami neuzavriete navrhovanú zmluvu, budeme v zmysle ustanovenia § 112 ods. 4 
zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskoršfch zmien a doplnkov (Stavebný zákon) predpokladať, že odmietate 
navrhovanú zmluvu s nami uzavrieť. V tom prfpade budeme postupovať v zmysle príslušných ustanoveni § 
108-116 cit. zák., t.j., podáme návrh na vyvlastnenie predmetu nájmu na Okresný úrad v Prešove, Odbor 
výstavby a by1ovej politiky. 

Záverom Vám dávame do pozornosti, že akékoľvek prfpadné pozmenenie obsahu predloženého 
návrhu zmluvy našej spoločnosti, bude považované za nový návrh zmluvy. Zmena návrhu zmluvy má za 
následok odmietnutie pôvodného návrhu zmluvy a predloženie nového návrhu zmluvy, ktorý musi byť 

nanovo prijatý našou spoločnosťou, čo vyplýva z ustanovenia §44 ods.2 Občianskeho zákonníka. 

V prípade, že máte akékol'vek nejasnosti kontaktujte Mgr. Ondeka Kamila na hore uvedenom 
telefónnom čísle alebo na e-mail kamil.ondek@ndsas.sk. 

S pozdravom 

Prílohy: 

1. Zmluva 30803/NZ-197/2013/Prešov/0786/0ndKa 
2. Kópia časti ZP č. 84/2013 
3. Kópia časti GP 

Tel.: 02/583 11111 Bankové spojenie 
UniCredit Bank 

Fax: 02/58311726 č. ú.: 6624859013/1111 

Zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa. Vložka č.3518/B 

- (Sx) 
- (1x) 
- (1x) 

Národná diaľničná .\]Jo!oc~nost; a. s 
Mžvnsk!: Nhy 45 

82J09BRATISLAVA 
-60-

Ing. Viktória Chomová 
Investičná riaditeľka 

IČO DIČ IČ DPH 
35 919 001 2021937775 SK 2021937775 



Nájomná zmluva 
č. 30803/NZ-197/2013/Prešov/0786/0ndKa 

uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnfka 

Prenajímateľ: 

Sídlo: 
Štatutárny orgán: 

v znení neskorších predpisov 

Mesto Prešov 

Článok l 
Zmluvné strany 

Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta 

Právna forma: Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 
č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

IČO: 327646 
DIČ: 2021225679 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., pobočka Prešov 
Člslo účtu: 1 4008549274/7500 

(ďalej len ako "prena)ímateľ" v prí~lušnom gramatickom tvare) 
' 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 

a 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Viktória Chomová- podpredsednfčka predstavenstva 

Právna forma: akciová spoločnosť zapfsaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
ť::rslo účtu: 

35 919 001 
2021937775 
SK2021937775 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
6624859013/1111 

(ďalej len ako "nájonilca" v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

l 

prehlasujú, že sú ~ne spôsobili k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovením § 663 
zákona č. 40/1964 b. - Občianskeho zákonnfka v zneni neskoršfch zmien a doplnkov, túto zmluvu 
o naj me nehnuteľno ti (ďalej len .zmluva"): 

Zmluvné strany uzatf.tárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "D~aľnica D1 Prešov západ - Prešov juh" a následne úplného majetkovoprávneho · 
vysporiadania uved~nej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stave nej správy vydané rozhodnutie o umiestneni líniovej stavby č. 2009-730/3005-
11/SP-KC, ktoré n dobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predfženr platnosti 
územného rozhodn tia č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je ; o verejnom záujme. · 

Článok ll 
Úvodné ustanovenia 

2.1 Prenajfmate je vlastník/spoluvlastník ·nehnuteľnosti - pozemkov, nachádzajúcich sa v 
katastrálno území Prešov, obec Prešov, okres Prešov, zapfsaných v katastri nehnuteľnosti 
vedenom O resným úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 

01 Prešov západ Prešov uh, 30803/NZ-1972013/Haniska/0786/0ndKa Strana 1 z 5 



6492 14993/4 c 82580 111 lesné pozemky 
6492 14988 c 92170 1/1 lesné pozemky 
6492 14992/1 c 417 1/1 lesné pozemky 
6492 14997 c 1042 1/1 lesné pozemky 
6492 14993/3 c 24841 1/1 lesné pozemky 
6492 14996/4 c 299 1/1 lesné pozemky 
7250 3465/7 E 127 1/1 zastavané plochy a nádvoria 
7250 3465/2 E 155 1 111 zastavané plochy a nádvoria 
7250 3465/8 E 15 1 1/1 zastavané plochy a nádvoria 
6492 14996/3 c 633 1 1/1 lesné pozemky 
6492" 14995/2 c 48812 1 1/1 lesné pozemky 
6492 8740/1 c 6586 1 1/1 zastavané plochy a nádvoria 
6492 8737/1 c 663 1 1/1 ostatná plocha 
14392 2457/102 E 237 1 1/2 orná pôda 
6492 14962 c 123078 1 1/1 lesné pozemky 
6492 14839/2 c 13565 1 1/1 lesné pozemky 
6492 14839/1 c 118312 1 1/1 lesné pozemky 

(ďalej aj ako pozemky) 
Článok 111. 

Predmet zmluvy 

3.1 Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľností uvedené v článku lf. ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby 
diaľnice 01 Prešov západ - Prešov juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v 
kompetencii Investičného odboru Prešov (plnomocenstvo Ing. Ladislava Bačenka; reg. zn. 
NDS: 66/2600/10701/2013 zo dňa 16.1.2013, bod d). 

3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku lf. ods. 2.1 je zameraný Geometrickými 
plánmi č. 31322000-1a/2013, č. 31322000-1b/2013, č. 31322000-1c/2013, č. 31322000-
1d/2013, č. 31322000-1e/2013 a č. 31322000-H/2013 (ďalej len "geometrický pián") 
vypracovanými spoločnosťou Dopravoprojekt a.s., Divízia Bratislava f., Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava z 8/2013. 

3.3 Prenajímateľ prenecháva časti nehnuteľnosť v čl. IV. ods. 4.1.1. tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR č. 138/1991 ;?:b. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 Cena nájmu za nehnuteľnosti - pozemky uvedené v článku lf., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom č. 84/2013 zo dňa 10.10.2013 (ďalej len .znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami. 

c 1/1 407 1939 1939 3,534 6852,43 020-00 
c 1/1 408 3292 3292 3,534 11633,93 020-00 
c 1/1 409 417 417 3,534 1473,68 115-00 
c 1/1 410 1042 1042 3,534 3682,43 115-00 
c 1/1 411 1862 1862 3,534 6580,31 115.()0 
c 1/1 412 299 299 3,534 1056,67 115-00 
E 1/1 ~27 127 4,314 -547,88 110-00 

7250 3465/2 E 1/1 430 74 74 4,314 319,24 110-00 
7250 3465/8 E 1/1 433 15 15 4,314 64,71 110-00 
6492 14996/3 c 1/1 442 633 633 4,314 2730,76 115-00 
6492 14995/2 c 1/1 443 493 493 4.314 2126,8 115-00 
6492 8740/1 c 1/1 446 3881 3881 108-08 
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6492 8737/1 c 1/1 447 401 401 3,972 1592,77 108-08 
14392 2457/102 E 1/2 451 • 236 118 3,972 468,7 108.()8 
8492 14962 c 1/1 452 406 406 4,8 1948,8 020-00 
8492 14839/2 c 1/1 453 4184 4184 4,8 19987,2 020-00 
8492 14839/1 c 1/1 454 2994 2994 4,8 14371,2 020-00 

Výška nájomného za rok je vypočítaná podla vzorca: 
Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v €1m2/rok = nájomné v €/rok 

Nájomné za 12 mesiacov spolu čini: 90 852,84 €. 

4.2 Prenajímateľ vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1m2 dočasne zaberaných líniovou 
stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok č. 84/2013 zo dňa 10.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., 
Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov zabezpečujúcej 
majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu . 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za príslušný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajímateľovi prostredníctvom peňažného ústavu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musí obsahovať obligatórne náležitosti podla §71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočítané z ročného nájomného za príslušný počet 
mesiacov so zaokrúhlením na celý mesiac, najneskôr do 90 dní od skončenia nájmu. 

Článok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 

6.2 Doba nájmu pozemkov uvedených v čláriku IV. ods. 4.1.1 začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby. Doba nájmu uplynie 
dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu). 

Článok vn. 
Zánik nájomného vzt'ahu 

7.1 Nájomný vzťah podla tejto zmluvy sa mOže skončiť: 
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení tejto zmluvy, 
c) odstúpením od tejto zmluvy. 

7.2 Prenajímateľ je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu, ak 
nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 Nájomca je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu ak: 
a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych príčin; 
b) nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

7.5 V prípade, že v dOsledku skutočnej realizácie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 
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8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

Článok VIli. 
Ostatné ustanovenia 

Najomca je povinný prenajaté pozemky užrvať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v článku l. tejto zmluvy. 

Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajfmatefovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4. 1.1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na pôvodné užfvanie. 

Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prípade hrozby vzniku škody tejto škode zabrániť. 

Prenajfmatef berie na vedomie a súhlasi s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného záberu na 
dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

Prenajfmatef dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podla príslušného 
geometrického plánu doôasné vyňatie prenajatých nehnuteľnosti z poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu a/alebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajfmateľ súhlasí so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonaním opatrení 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnenim iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia. 

Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v článku l. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podla § 
58, ods. 2 a § 139, ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorši ch predpisov. 

Prenajrmatef vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a 
pravdivé. Prenajimatef vyhlasuje, že už dalšia osoba nemôže predložiť. doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastnictvo, resp. spoluvlastnictvo k prenajimaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretieh osôb vyplývajúce z titúlu vlastnictva, ·resp. spoluvlastníctva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajfmateľ- zaväzuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 
nájomcu. 

Prenajimateľ prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podpisani tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretích osôb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

Prenajimateľ je povinný doručiť nájomcovi spolu s podpísanou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných 
strán pisomným dodatkom k zmluve, ktorý musi byť podpisaný obomi zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

Práva a povinnosti zmluvných .. strán,- pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prislušnými ustanoveniami Občianskeho zákonnika v zneni neskoršich predpisov. 

Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s 
určen im dvoch vyhotoveni pre prenajfmateľa a troch vyhotovení pre nájomcu. 
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l 
9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

PRÍLOHA Č. 2.&)2-5 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v zneni neskoršich predpisov v spojeni s 
ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v zneni neskoršich predpisov zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv pričom 
nájomca je povinný doručiť prenajfmaterovi potvrdenie o zverejnení zmluvy najneskôr do 7 dní 
od zverejnenia. 

Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajfmatef informovaný v 
zmysle§ 10 ods. 3 pfsm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
prípadne spoločnosťou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. 

Prenajímateľ vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú 
pravdivé a správne. 

1 3 -12- ZP13 
V ........................... , dňa ...................... . V Bratislave, dňa ............................ . 
Prenajímateľ: 
Mesto Prešov 
V zast.: 

podpis prenajimatef: 
JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

Nájomca: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 
V zast.: 

''odnó diaľničná spoločnosť, a. 
M(vnské Nivy 45 

82109 BRAT/SL A 
-60-

dpi nájomcu: 
ajdoš 

edstavenstva 
riaditeľ 

frodná diaľničná spoločnost; a. s. 
Mlynské Nivy 45 

82109 BRATISLAVA 

···················~--~-~~-~-- . 
pečiatka a podpis nájomcu: 
Ing. Viktória Chomová 
podpredsednfčka predstavenstva 
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š Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 39/61 

P. č. 29 /Bod č. 18- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu realizácie stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh", pre Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001, týkajúci sa 
nasledovných pozemkov v k. ú. Prešov: 

9468/1 c 1/1 511 690 690 4,314 2976,66 603-00 
6492 946812 c 111 512 674 674 4,314 2907,64 603-00 
6492 9468/1 c 1/1 523 249 249 4,314 1074,19 606-00 
6492 15003 c 1/1 530 239 239 4,314 1031,05 232-00 
6492 14995/2 c 111 531 165 165 4,314 711,81 232-00 
6492 9467 c 111 574 35 35 4,314 150,99 603-00 
6492 9468/1 c I/l 575 22 22 4,314 94,91 603-00 
6492 9588/1 c 111 604 48 48 6,545 314,16 603-00 
6492 9063/2 c 111 605 132 132 6,545 863,94 603-00 

9042/788 c 111 608 7 7 6,545 45,82 603-00 
6492 9593/1 c 1/1 622 34 34 6,545 222,53 603-00 
6492 9593/66 c 1/1 625 46 46 301 603-00 

vytvorených GP č. 313222000-la/2013, GP č. 31322000-1b/2013, GP č. 31322000-lc/2013, GP 
č. 31322000-ld/2013, GP č. 31322000-le/2013 a GP č. 31322000-lf/2013, vyhotovenými 
Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava I., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby "Diaľnica Dl Prešov západ - Prešov 
juh" a uvedené pozemky žiada prenajať za účelom majetkovej prípravy a realizácie tejto stavby -
uloženia inžinierskych sietí. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu realizácie 
stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh". Tento spôsob navrhujeme z dôvodu, že 
predmetom prenájmu sú pozemky, ktoré budú súčasťou majetkovej prípravy a výstavby diaľnice 
dôležitého významu a nebolo by vhodné, aby boli vyhlasované obchodnou verejnou súťažou. Po 
ukončení predmetnej stavby a vypracovaní porealizačného zamerania sa na pozemky, na ktorých 
budú uložené inžinierske siete, zriadi vecné bremeno. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa za 

cenu 10 694,77 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, ktorý 
tvorí prílohu tohto materiálu. 

El Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 84/2013 zo dňa 10.10.2013 vypracovaného Ing. Petrom 
Repčákomje stanovená vo výške 10 694,77 € ročne. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



~ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 40/61 

Navrhovaná cena komisiou: IO 694,77 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu 
Nájomnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu. 

FI Prílohy: 
29/1-2 Žiadosť zo dňa 16.12.2013 
29/2-6 Návrh nájomnej zmluvy 

F- MsÚ/SP-0111211 
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~ PRÍLOHA Č. 291~-1 
~ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ 

Národná dial'ničná spoločnost: a.s., Investičný odbor Prešov, 
Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov 

Váš list 6/s/ol zo dňa 

r~·~::-·~::~:·-~· 4~~-:':"~~~- t 
L~'·E };, ~:.._:2: ~~~{.:~·--.> :~~~·~~~~ľ~·:í~id v Pr-f.HJVC. 1 ! 
f f'l·i,, ~?'~>'!' l !i&~Hr zr.ať.l\"• 

~~~~lo: '·'· Í 6 -1 ;~;[:l;·~f,;~ai.~i~~hota 
. --, ..._~. __ --! 

Prrtuhy: ' Vybavuje: 

;-;-;;;;,;;,či; In došlej P"šly: :J..lli 1 , J 

Naše č/s/o Vybavuje! linka 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 
Prešov 080 01 

10301 t.$.lfXI8 .. /30803/2013 Mgr. Ondek Kamil/ 051-7085032 
Dátum 

6.12.2013 

Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
č. 30803/NZaZoVB-176/2013/P rešov/0786/0ndKa 

"Diaľnica 01 Prešov západ- Prešov juh", v katastrálnom území Prešov 

Podľa údajov z listu vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Prešov, katastrálnym odborom, ste 
vlastníkom (podielovým spoluvlastníkom) dotknutých pozemkov v k. ú. Prešov, na ktorých má byť 

realizovaná stavba "Diaľnica 01 Prešov západ - Prešov juh". Na uvedenú stavbu bolo Krajským 
stavebným úradom v Prešove, Odbor štátnej stavebnej správy vydané dňa 3.9.2009 Rozhodnutie o 
umiestneni l!niovej stavby č. 2009-730/3005-11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 
(ďalej len ako "územné rozhodnutie") a dňa 30.07.2012 bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, Odbor 
štátnej stavebnej správy vydané Rozhodnutie č. 2012-559/2325-14/SP-KC o predižení platnosti územného 
rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.8.2012. 

Investorom uvedenej stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len "NOS"), ktorá 
zabezpečuje prípravu stavby vo všetkých oblastiach - projektovú prípravu, majetkovoprávnu prípravu, 
stavebné povolenie, trvalé a dočasné vyňatie predmetných pozemkov z poľnohospodárskej pOdy a prípadne 
aj z lesného pôdneho fondu. 

Pre účely majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby má byť dočasné zabratá časť z Vašej 
nehnuteľnosti. Podrobnejšie podmienky uvedeného sú bližšie špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy a 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá tvorí prílohu k tomuto sprievodnému listu. 

Ak s návrhom zmluvy súhlaslte, žiadame Vás aby ste 3 vyhotovenia zmluvy zaslali na adresu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov. 
Dve vyhotovenia zmluvy ostáva pre Vašu potrebu. Podpis na zmluvách nie je potrebné úradne overiť. 

Keďže sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, ktorá je v súlade s územno-plánovacou 
dokumentáciou prikladajte prosim Vás tomuto návrhu patričnú dôležitosť. 

V zmysle zákona sú finančné náhrady za prenájom pozemkov určené znaleckým posudkom, ktorý 
vypracoval nezávislý súdny znalec. Výška finančnej náhrady je vyšpecifikovaná v predmetnom návrhu 
zmluvy, v ktorom je uvedený výpočet celkovej náhrady a spôsob úhrady. 

Tel.: 051/7085011 

Fax:051/7085050 

Bankové spojenie 
UniCredit Bank 
č.ú.: 6624859013/1111 

Zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa, Vložka č.3518/B 

IČO DIČ IČDPH 
35 919 001 2021937775 SK 2021937775 



PRÍLOI-I.t>, t 29/1-2. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, ze ak na našu výzvu neodpoviete do 15 dní odo dňa jej doručenia, 

resp. ak do tejto lehoty s nami neuzavriete navrhovanú zmluvu, budeme v zmysle ustanovenia§ 112 ods. 4 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Stavebný zákon) predpokladať, ze odmietate 
navrhovanú zmluvu s nami uzavrieť. V tom prípade budeme postupovať v zmysle príslušných ustanovení § 
108-116 cit. zák., t.j., podáme návrh na vyvlastnenie predmetu nájmu na Okresný úrad v Prešove, Odbor 
výstavby a bytovej politiky. 

Záverom Vám dávame do pozornosti, ze akékoľvek prípadné pozmenenie obsahu predloženého 
návrhu zmluvy našej spoločnosti, bude považované za nový návrh zmluvy. Zmena návrhu zmluvy má za 
následok odmietnutie pôvodného návrhu zmluvy a predloženie nového návrhu zmluvy, ktorý musí byt' 
nanovo prijatý našou spoločnosťou, čo vyplýva z ustanovenia §44 ods.2 Občianskeho zákonníka. 

V prípade, ze máte akékoľvek nejasnosti kontaktujte Mgr. Ondeka Kamila na hore uvedenom 
telefónnom čísle alebo na e-mail kamiLondek@ndsas.sk. 

S pozdravom 

Prílohy: 

1. Zmluva 30803/NZaZoVB-176/2013/Prešov/0786/0ndKa 
2. Kópia časti ZP č. 84/2013 
3. Kópia časti GP 

Tel.: 051/7085011 Bankové spojenie 
UniCredit Bank 

Fax: 051/7085050 č. ú.: 6624859013/1111 

Zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa, Vložka č.351 8/8 

- _."k . •. -ua::'.•ucrwspo!očnost: a s. 
MZJ:nské Nivy 45 

'/i /;. J: .t: T l S l A VA 

·········~·-········· 
Ing. Ladislav Bačenko 

vedúci Investičného odboru Prešov 

- (5x) 
- (1x) 
- (1x) 

IČO DIČ IČDPH 
35 919 001 2021937775 SK 2021937775 



Nájomná zmluva a 
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

č. 30803/NZaZoVB-176/2013/Prešov/0786/0ndKa 

PR[OHA ~- 29ll-1 

uzatvoréná podl'a § 663 v spojeni s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v zneni 

Prenajímateľ: 

Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Článok l 
Zmluvné strany 

Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
JUDr. Pavel Hagyari -primátor mesta 
Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 
č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
327646 
2021225679 
ČSOB, a.s., pobočka Prešov 
4008549274/7500 

(ďalej len ako "prenajímatelw v príslušnom gramatickom tvare) 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 

a 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Viktória Chomová- podpredsedníčka predstavenstva 

Osoba oprávnená 
uzavrieť zmluvu: Ing. Ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe plnej 

moci zo dňa 16.1.2013 reg. zn. NOS: 66/2600/10701/2013 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Čislo účtu: 

akciová spoločnosť zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 35.18/B 
35 919 001 
2021937775 
SK2021937775 
UníCredit Bank Slovakia, a.s. 
6624859013/1111 

(ďalej len ako "nájomca" v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

prehlasujú, že sú plne spôsobili k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanoven im § 663 a nasl. 
v spojeni s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonnika v zneni neskorších zmien a 
doplnkov, túto zmluvu o najme nehnuteľnosti a o budúcom zriadení vecného bremena (ďalej len 
"zmluva11

): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Diaľnica 01 Prešov západ - Prešov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 2009-730/3005-
11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predlžení platnosti 
územného rozhodnutia č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

01 Prešov západ Prešov juh, 30803/NZ-176/2013/Prešov/0786/0ndKa Strana 1 z 6 



l 

'· 

PRÍLOHA t 2.9}2-2 
Článok ll 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Prenajimateľ je vlastnik nehnuteľností- pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Prešov, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným 
úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 

Lv.··.·· .. · 1··· číslo .... . ~egistér. > · Ce.lková ·· ... · . Por; č; v časti SpC)Iuvlast~ický :•····.·.· ·· •.·· D.ruh ·, • ' 
l·· )KN .. .,, ~-'J,:ýn:Jer:a·y_rn2_ : ••BLV · ...• pozémk!i • '• •·'• . č .• :. .~arcely / . 

1 6492 9468/1 c 
2 6492 9468/2 c 
3 6492 9468/1 c 
4 6492 15003 c 
5 6492 14995/2 c 
6 6492 9467 c 
7 6492 9468/1 c 
8 6492 9588/1 c 
9 6492 9063/2 c 
10 6492 9042/788 c 
11 6492 9593/1 c 
12 6492 9593/66 c 

(ďalej aj ako pozemky) 

4968 1 
674 1 
4968 1 
19661 1 
48812 1 
9661 1 
4968 1 
8473 1 
2883 1 

60 1 
4456 1 
208 1 

Časť A: Nájomná zmluva 

Článok 111. 
Predmet nájomnej zmluvy 

podiel , . 
•• 

1/1 ostatná plocha 
1/1 ostatná plocha 
1/1 ostatná plocha 
1/1 lesné pozemky 
1/1 lesné pozemky 
1/1 ostatná plocha 
1/1 ostatná plocha 
111 zastavané plochy a nádvoria 
1/1 zastavané plochy a nádvoria 
1/1 zastavané plochy a nádvoria 
1/1 zastavané plochy a nádvoria 
1/1 zastavané plochy a nádvoria 

3.1 Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľností uvedené v článku ll. ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby 
diaľnice 01 Prešov západ • Prešov juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v 
kompetencií Investičného odboru Prešov (plnomocenstvo Ing. Ladislava Bačenka; reg. zn. 
NDS: 66/2600/10701/2013 zo dňa 16.1.2013, bod d). 

3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku ·ll. ods. 2.1 je zameraný Geometrickými 
plánmi č. 31322000-1a/2013, č. 31322000-1b/2013, č. 31322000-1c/2013, č. 31322000-
1 d/2013, č. 31322000-1 e/2013 a č. 31322000-1f/2013 (ďalej len ,geometrický plán") 
vypracovanými spoločnosťou Dopravoprojekt a.s., Divlzia Bratislava 1., Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava z 8/2013. 

3.3 Prenajimatel' prenecháva časti nehnuteľnosť v čl. IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb, o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 Cena nájmu za nehnuteľnosti - pozemky uvedené v článku ll., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom č. 84/2013 zo dňa 10.10.2013 (ďalej len ,znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnictvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoršich 
predpisov a Vyhlášky č. 492/2004 Z.z o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami 

4.1.1 Dočasný záber do 1 roka 

.. Výmera 
Výmerav_m2 Výška K 

lV' ·Číslo· Register SpoluvlastnTéky Diel č. dielu v priPadajúca na Výška nájmu v näjmu za objektu 
č. parcely KN podiel m2 spoluvlastnícky €1m2/rok 12 1 člslo 

. . · · podiel mesiacov 

6492 9468/1 c 1/1 511 690 690 4,314 2976,66 603-00 
6492 9468/2 c 1/1 512 674 674 4,314 2907,64 603-00 
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6492 9468/1 c 1/1 523 249 249 4,314 1074,19 606-00 
6492 15003 c 1/1 530 239 239 4,314 1031,05 232-00 
6492 14995/2 c 1/1 531 165 165 4,314 711 ,81 232-00 
6492 9467. c 1/1 574 35 35 4,314 150,99 603-00 
6492 9468/1 c 1/1 575 22 22 4,314 94,91 603-00 
6492 9588/1 c 1/1 604 48 48 6,545 314,16 603-00 
6492 9063/2 c 1/1 605 132 132 6,545 863,94 603-00 
6492 9042/788 c 1/1 608 7 7 6,545 45,82 603-00 
6492 9593/1 c 1/1 622 34 34 6,545 222,53 603-00 
6492 9593/66 c 1/1 625 46 46 6,545 301,07 603-00 

Výška nájomného za rok je vypočítaná podľa vzorca: 
Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v €1m2/rok = nájomné v €/rok 

Nájomné za 12 mesiacov spolu činí: 10 694,77 €. 

4.2 Prenajímateľ vyhlasuje, že mal možnost' sa oboznámil' s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1m2 dočasne za be raných líniovou 
stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok č. 84/2013 zo dňa 10.10.2013 (resp. 
odborné vyjadrenie znalclj) vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľnosti Ing. Petrom Repčákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov 
zabezpečujúcej majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za príslušný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajímateľovi prostredníctvom peňažného ústavu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musí obsahoval' obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočítané z ročného nájomného za príslušný počet 
mesiacov so zaokrúhlením na celý mesiac, najneskôr do 90 dní od skončenia nájmu. 

Článok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú .. 

6.2 Nájomná zmluva na pozemky uvedené v článku IV. ods. 4.1.1 sa uzatvára na dobu určitú, na 
1 rok. Doba nájmu záberu do 1 roka začína plynú!' odo dňa skutočného začatia stavebných 
prác na objekte - preložke inžinierskych sieti. 

Článok VIl. 
Zánik nájomného vzťahu 

7.1 Nájomný vzt'ah podľa tejto zmluvy sa môže skončil': 
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení tejto zmluvy, 
c) odstúpením od tejto zmluvy. 

7.2 Prenajímateľ je oprávnený zmluvu písomne vypovedal' pred uplynutím doby nájmu, ak 
nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 Nájomca je oprávnený zmluvu písomne vypovedal' pred uplynutlm doby nájmu ak: 
a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych príčin; 
b) nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začína plynú!' prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 
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PltÍLOHA Č. 2.13/2-lf 

7.5 V prfpade, že v dôsledku skutočnej realizácie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 

Článok VIli. 
Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve 

8.1 Nájomca je povinný prenajaté pozemky užívať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v článku l. tejto zmluvy. 

8.2 Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na pôvodné užívanie. 

8.3 Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prfpade hrozby vzniku škody tejto škode zabrániť. 

8.4 Prenajimateľ berie na vedomie a súhlasi s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného záberu do 1 
roka a/alebo dočasného záberu na dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

8.5 Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podľa prfslušného 
geometrického plánu dočasné vyňatie prenajatých nehnuteľnosti z poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu a/alebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajfmateľ súhlasi so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonaním opatrení 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnenlm iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia. · 

8.6 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v článku l. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podľa § 
58, ods. 2 a § 139, ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znenf neskorši ch predpisov. 

8.7 Prenajfmateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a 
pravdivé. Prenajímateľ vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastnfctvo, resp. spoluvlastníctvo k prenajlmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretieh osôb vyplývajúce z titulu vlastnfctva, resp. spoluvlastníctva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajímateľ zaväzuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 
nájomcu. 

8.8 Prenajímateľ prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podplsaní tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretieh osôb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Časť B: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena: 

Článok IX. 
Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

9.1 Predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného 
bremena in rem - práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskej/ych siete/l a práva 
vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby preložky 
inžinierskej/ych siete/i a to k zaťaženej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 
územi Solivar, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom. 
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P~il.OHA č. 2.9)2-5 

Článok X. 
Výška jednorazovej náhrady 

10.1 Výška jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vecného bremena bude určená 

znaleckým posudkom vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností zabezpečeným nájomcom na jeho náklady. Jednorazová náhrada za zriadenie 
vecného bremena bude prenajímateľovi uhradená do 60 dni odo dňa písomného doručenia 
rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného 
bremena nájomcovi, a to prostredníctvom peňažného ústavu po písomnom oznámení jeho 
čísla účtu, alebo poštovou poukážkou na adresu a meno prenajímateľa. 

10.2 Geometrický plán s porealizačným zameraním stavby bude vypracovaný tak, že rozsah 
vecného bremena bude určený plochou v m2 vymedzenou dlžkou vedenia a šírkou 
ochranného pásma, zasahujúcich na budúce slúžiace pozemky. 

Článok Xl. 
Doba trvania vecného bremena 

11.1 Vecné bremeno podľa budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zriadené na dobu 
neurčitú. 

Článok XII. 
Ostatné ustanovenia ku zmluve o o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

12.1 Za účelom skutočného zamerania umiestnenia a uloženia preložky inžinierskej/ych siete/i 
bude po jej realizácii vyhotovený porealizačný geometrický plán (ďalej len "Porealizačný 
geometrický plán"). Vyhotovenie Porealizačného geometrického plánu zabezpeči na svoje 
náklady nájomca. V prípade, že v dôsledku skutočného umiestnenia vecného 'bremena in 
rem, nebude na pozemkoch uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, táto zmluva o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zanikne dňom nasledujúcim po dni overenia 
Porealizačného geometrického plánu v rámci dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

12.2 Nájomca sa zavazuje doručil' prenajlmateľovi najneskôr do 90 pracovných dní odo dňa 
úradného overenia Porealizačného geometrického plánu výzvu na uzavretie zmluvy o zriadení 
vecného bremena spolu s príslušným počtom _vyhotovení zmluvy o zriadení vecného 

· bremena. Prenajímateľ sa zavazuje, že najneskôr do 30 pracovných dni od doručenia výzvy v 
zmysle predchádzajúcej vety prejaví súhlas so zmluvou o zriadení vecného bremena svojím 
podpisom na zmluve o zriadeni vecného bremena, ktorého pravost' bude úradne osvedčená. 

12.3 Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou .,diaľnice 01 Prešov západ - Prešov juh" 
podľa priloženej grafickej situácie. Ak sa v tejto zmluve spomína slovo .. stavba", má sa na 
mysli stavba podľa tohto bodu zmluvy. 

12.4 Budúci povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladaní s budúcimi slúžiacimi pozemkami 
okrem tiarch uvedených na LV č. 6492, LV č. 7250 a LV č. 14392, k.ú: Prešov zapísaných v 
katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom a súhlasí, 
aby bolo vecné bremeno podľa zmluvy o zriadeni vecného bremena, vypracovanej na základe 
tejto zmluvy zapísané v katastri nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného. 

12.5 Zmluva o budúcej zmluve zriadení vecného bremena medzi uvedenými zmluvnými stranami 
bola uzatvorená v zmysle Všeobecne závazného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení Všeobecne 
závazného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č 6/2013, schválené uznesenlm č. 371/2013 zo dňa 6.5.2013. 

12.6 Ostatné náležitosti budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa 
riadia prlslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Článok XIII. 
Spoločné záverečné ustanovenia 

13.1 Prenajímatel' je povinný doručil' nájomcovi spolu s podpísanou nájom nou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 
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13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mOžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných 
strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný obomi zmluvnými stranami. 

13.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vOle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

13.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

13.5 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnost' originálu s 
určením dvoch vyhotovení pre prenajímateľa a troch vyhotovení pre nájomcu. 

13.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

13.7 V zmysle ustanovenia§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s 
ustanoveniami§ Sa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. pričom 
nájomca je povinný doruiíiť prenajímateľovi potvrdenie o zverejnení zmluvy najneskôr do 7 
dní od zverejnenia. 

13.8. Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajímateľ informovaný v 
zmysle§ 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
prípadne spoločnosťou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. · 

13.8 Prenajímateľ vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú 
pravdivé a správne. 

V Prešove, dňa ................. . 
Za prenajímateľa: 
Mesto Prešov 
V zast.: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

01 Prešov západ Prešov juh, 30803/NZ-176/2013/Prešov/0786/0ndKa 

11 -12- 2013 
V Prešove, dňa .......................... . 
za nájomcu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
V zast.: NiJrodtJ:a titaľniCná spalot:nasť, a. ,' 

........ ~1~;~~~,, 
Ing. Ladislav Bačenko 
vedúci Investičného odboru Prešov 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 41/61 

P. č. 30 /Bod č. 19- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu realizácie stavby "Dial'nica Dl Prešov západ- Prešov juh", pre Národnú 
dial'ničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001, týkajúci 
sa nasledovných pozemkov v k. ú. Solivar: 

., '·l ,. . . ťj ~Ý~ eta .. ·.. ·'' ' ' .. ; '·· " .•· vtika o4jm~ 
._.:_ .... , ,:.\ •''!;,· .. ' 

K. 
Lv~ 

Crslo . Register Spoluvl~~tnfek)' D~l YIIJ~<ra v 11t2 ~rip.4a)~~· ua• .V ý$~ o'jl'iu' ,obje~ !)l 
. ' ' .. par~!~ l{N " pod•.•l . . ' ~ 4!~1u Y rtí7 · .. ·· sp~luvl~s!/),'~1<)' pbdltl ·;; f.lm'l•ol< .• . ~ .• ll D!~.f!l~~· 

' ' 
1 .~tslo 

2065 3137/1 c 1/1 263 370 370 5,767 2 133,79 o 10-00 
2065 3137/3 c 1/1 200 2 2 5,767 11,53 010-00 
2065 3137/3 c 1/1 204 18 18 5,767 103,81 119-00 
2065 3302/2 c 1/1 202 13 13 5,767 74,97 010-00 
2065 3302/2 c 1/1 201 3 3 5,767 17,30 119-00 
2065 3302/48 c 1/1 207 31 31 5,767 178,78 010-00 
2065 3302/48 c 1/1 218 57 57 5,767 328,72 010-00 

vytvorených GP č. 31322000-2a-d/2013, vypracovaným Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava l., 
Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby "Dial' ni ca Dl Prešov západ- Prešov juh" 
a uvedené pozemky žiada prenajať za účelom majetkovej prípravy a realizácie tejto stavby. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnutel'ností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete l' a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu realizácie 
stavby "Dial'nica Dl Prešov západ - Prešov juh". Tento spôsob navrhujeme z dôvodu, že 
predmetom prenájmu sú pozemky, ktoré budú súčasťou majetkovej prípravy a výstavby dial'nice 
dôležitého významu a nebolo by vhodné, aby boli vyhlasované obchodnou verejnou súťažou. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete!' a za 
cenu 2 848,90 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, ktorý 
tvorí prílohu tohto materiálu. 

E/ Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 vypracovaného Ing. Petrom 
Repčákom je stanovená vo výške 2 848,90 € ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: 2 848,90 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu 

Nájomnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu. 

FI Prílohy: 
30/1-2 Žiadosť zo dňa 11.12.2013 
30/2-5 Návrh nájomnej zmluvy 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



~ PRlLOHA Č. :!JO/ 1- 1\ 

~ NÁRODNÁ DIAtNIČNÁ SPOLOČNOSŤ 
Národná dial'ničná spoločnost~ a.s., Investičný odbor Prešov, 

Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov 

MESTO PREŠOV M~stský úrad v Prešove l 11 

~ Člslo spisu: l R.egum. znaCKa: 

Znak a 1e110ta l Došlo: 1 l liEC Z013 uloženia: 

l Pnlohy: l Vybavuje: 

, Evidenčné čfslo došlej po!ty: 1~ r 1 ZS/ Jo13 
' Váš list č/sla/ zo dňa 

• 

• 

Vybavuje/ linka 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 
Prešov 080 01 

Naše člslo 

9151/74470/30803/2013 Ing. Kormaník/051-7085031 

Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy č. 30803/NZ-165/2013/Solivar/0786/Korlu 

"Diaľnica D1 Prešov západ -Prešov juh", v katastrálnom území Solivar 

Dátum 

6.12.2013 

Podľa údajov z listu vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Prešov, katastrálnym odborom, ste 
vlastníkom (podielovým spoluvlastníkom) dotknutých pozemkov v k. ú. Solivar, na ktorých má byt 
realizovaná stavba "Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh". Na uvedenú stavbu bolo Krajským 
stavebným úradom v Prešove, Odbor štátnej stavebnej správy vydané dňa 3.9.2009 ·Rozhodnutie o 
umiestnení llniovej stavby č. 2009-730/3005-11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 
(ďalej len ako "územné rozhodnutie") a dňa 30.07.2012 bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, Odbor 
štátnej stavebnej správy vydané Rozhodnutie č. 2012-559/2325-14/SP-KC o predlžení platnosti územného 
rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.8.2012. 

Investorom uvedenej stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len "NOS"), ktorá 
zabezpečuje prípravu stavby vo všetkých oblastiach - projektovú prípravu, majetkovoprávnu prípravu, 
stavebné povolenie, trvalé a dočasné vyňatie predmetných pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a prípadne 
aj z lesného pôdneho fondu. 

Pre účely majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby má byť dočasné zabratá časť z Vašej 
nehnuteľnosti. Podrobnejšie podmienky uvedeného sú bližšie špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá 
tvorí prílohu k tomuto sprievodnému listu. 

Ak s návrhom zmluvy súhlasíte, žiadame Vás aby ste 3 vyhotovenia zmluvy zaslali na adresu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov. 
Dve vyhotovenia zmluvy ostáva pre Vašu potrebu. Podpis na zmluvách nie je potrebné úradne overiť. 

Keďže sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, ktorá je v súlade s územno-plánovacou 
dokumentáciou prikladajte prosim Vás tomuto návrhu patričnú dôležitosť. 

V zmysle zákona sú finančné náhrady za prenájom pozemkov určené znaleckým posudkom, ktorý 
vypracoval nezávislý súdny znalec. Výška finančnej náhrady je vyšpecifikovaná v predmetnom návrhu 
zmluvy, v ktorom je uvedený výpočet celkovej náhrady a spôsob úhrady. 

Tel.: 051/7085011 

Fax: 051/7085050 

Bankové spojenie 
UniCredit Bank 
č.ú.: 6624859013/1111 

Zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa, Vložka č.3518/B 

IČO DIČ 
35 919 001 2021937775 

IČ DPH 
SK2021937775 

• 

• 



PRÍLOHA č. ôOI1-2 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak na našu výzvu neodpoviete do 15 dní odo dňa jej doručenia, 
resp. ak do tejto lehoty s nami neuzavriete navrhovanú zmluvu, budeme v zmysle ustanovenia§ 112 ods. 4 · 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Stavebný zákon) predpokladať, že odmietate 
navrhovanú zmluvu s nami uzavrieť. V tom prípade budeme postupovať v zmysle príslušných ustanovení § 
108-116 cit. zák., t.j., podáme návrh na vyvlastnenie predmetu nájmu na Okresný úrad v Prešove, Odbor 
výstavby a bytovej politiky. 

Záverom Vám dávame do pozornosti, že akékoľvek prípadné pozmenenie obsahu predloženého 
návrhu zmluvy našej spoločnosti, bude považované za nový návrh zmluvy. Zmena návrhu zmluvy má za 
následok odmietnutie pôvodného návrhu zmluvy a predloženie nového návrhu zmluvy, ktorý musí byt' 
nanovo prijatý našou spoločnosťou, čo vyplýva z ustanovenia §44 ods.2 Občianskeho zákonníka. 

V prípade, že máte akékoľvek nejasnosti kontaktujte Ing. Ľuboša Kormanfk na hore uvedenom 
telefónnom čísle alebo na e-maillubos.kormanik@ndsas.sk. 

S pozdravom 

Prílohy: 

1. Nájomná zmluva 30803/NZ-165/2013/Solivar/0786/Korlu 
2. Kópia časti ZP č. 89/2013 
3. Kópia časti GP 

Tel.: 051/7085011 

Fax: 051/7085050 

Bankové spojenie 
UniCredit Bank 
č. ú.: 6624859013/1111 

Zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa. Vložka č.3518/B 

NáMdnä diaťniCná spoločnost: o 
MlynskÉ Nivy 45 

82J09BRAT!SLAVA 

~ ········~············ 
Ing. Ladislav Bačenko 

vedúci Investičného odboru Prešov 

- (5x) 
- (1x) 
- (1x) 

IČO DIČ IČDPH 
35 919 001 2021937775 SK 2021937775 



Nájomná zmluva 
č. 30803/NZ-165/2013/Solivar/0786/Korlu 

uzatvorená podľa § 663 zákóna č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v zneni neskorších predpisov 

Prenajímateľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Mesto Prešov 

Článok l 
Zmluvné strany 

Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
JUDr. Pavel Hagyari -primátor mesta 
Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 
č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
327646 
2021225679 
ČSOB, a.s., pobočka Prešov 
400854927 4/7500 

(ďalej len ako "prenajímateľ" v príslušnom gramatickom tvare) 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 

Osoba oprávnená 
uzavrieť zmluvu: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

a 

Národná dial'ničná spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Viktória Chomová- podpredsedníčka predstavenstva 
Ing. Ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe 
plnej moci zo dňa 16.01.2013 reg. zn. NOS: 66/2600/10701/2013 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 
35 919 001 
2021937775 
SK2021937775 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
6624859013/1111 

(ďalej len ako "nájomca" v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovením § 663 
zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v zneni neskorších zmien a doplnkov, túto zmluvu 
o naj me nehnuteľnosti (ďalej len "zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 2009-730/3005-
11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predlžení platnosti 
územného rozhodnutia č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok ll 
Úvodné ustanovenia 

2.1' Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnutel'nosti - pozemkov, nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Solivar, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 
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PRÍLOHA Č. 2>0/2-2. 

LV ·. Celková i ·p:&~~; t'~'-:~č·,~ti . ;Jipol~~lastnícky ~r~h·,·. ;, .•..•...•. 

•• • č. 
Císla parcely Regístet:J(N /V9rn·er:a v~.;;· ,· BLV ' ·, podiel ,Pozemku .. ! ; ..•.•. . · Cm2··· · . - ·.· . ......... . 

2065 3137/1 c 2681 1 1/1 Ostatná plocha 
2065 3137/3 c 688 1 1/1 Oslatná plocha 
2065 3302/2 c 389 1 1/1 Oslatná plocha 
2065 3302/48 c 409 1 1/1 Ostatná plocha 

(ďalej aj ako pozemky) 
Článok 111. 

Predmet zmluvy 

3.1 Prenajímateľ prenajíma časti nehnuteľností uvedené v článku IL ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby 
diaľnice 01 Prešov západ - Prešov juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v 
kompetencií Investičného odboru Prešov (plnomocenstvo Ing. Ladislava Bačenka; reg. zn. 
NDS: 66/2600/10701/2013 zo dňa 16.1.2013, bod d). 

3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku IL ods. 2.1 je zameraný Geometrickým 
plánom č. 31322000-2a,b,c,d/2013 (ďalej len "geometrický plán") vypracovaným spoločnosťou 
Dopravoprojekt a.s., Divíziá Bratislava L, Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava z 09/2013. 

3.3 Prenajímateľ prenecháva časti nehnuteľnosti v čL IV. ods. 4.1.1. tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 Cena nájmu za nehnuteľnosti - pozemky uvedené v článku IL, ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 (ďalej len "znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami. 

4 1 1 D • • áb ocasny z er na d b o b uvystav lY 

Číslo Register 
.· .. Výmera 

··•· <'.Ýýmora v.m2 { , 
,.·yýška yýška K LV Spoluvlaslnicky Diel 

l .č. parcely KN l· . podiel .·.· Č•. 
dielu v_·_ : --- pŕipadajú_c_ä_·:na·,_:: ___ · nájmu v nájmU za 1:2 objektu 

. m2 spoluvlastnícky podiel ·· fim2/rok mesiacov :číslo 

2065 3137/1 c 1/1 263 370 370 5,767 2 133,79 010.()0 
2065 3137/3 c 1/1 200 2 2 5,767 11,53 010-00 
2065 3137/3 c 1/1 204 18 18 5,767 103,81 119-00 
2065 3302/2 c 1/1 202 13 13 5,767 74,97 010-00 
2065 3302/2 c 1/1 201 3 3 5,767 17,30 119-00 
2065 3302/48 c 1/1 207 31 31 5,767 178,78 010·00 
2065 3302/48 c 1/1 218 57 57 5,767 328,72 010·00 

Výška nájomného za rok je vypočftaná podľa vzorca: 
Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v €1m2/rok = nájomné v €/rok 

Nájomné za 12 mesiacov spolu činí: 2 848,90 €. 

4.2 Prenajímateľ vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1m2 dočasne zaberaných líniovou 
stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., 
Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov zabezpečujúcej 
majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 
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. Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za prfsfušný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajfmateľovi prostredníctvom peňažného ústavu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musí obsahovať obligatórne náležitostí podľa §71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočítané z ročného nájomného za prfslušný počet 
mesiacov so zaokrúhlením na celý mesiac, najneskôr do 90 dní od skončenia nájmu. 

Článok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 

6.2 Doba nájmu pozemkov ,uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby. Doba nájmu uplynie 
dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu). 

Článok VIl. 
Zánik nájomného vzťahu 

7.1 Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa môže skončiť: 
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení tejto zmluvy, 
c) odstúpením od tejto zmluvy. 

7.2 Prenajlmateľ je oprávnený zmluvu pfsomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu, ak 
nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 Nájomca je oprávnený zmluvu pfsomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu ak: 
a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych príčin; 
b) nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola plsomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

7.5 V prfpade, že v dôsledku skutočnej realizácie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 

Článok VIli. 
Ostatné ustanovenia 

8.1 Nájomca je povinný prenajaté pozemky užlvať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v článku l. tejto zmluvy. 

8.2 Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajfmateľovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na pôvodné užívanie. 

8.3 Nájomca je povinný oznámiť prenajfmatefovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prfpade hrozby vzniku škody tejto škode zabrániť. 

8.4 Prenajfmatef berie na vedomie a súhlasi s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prfpadná zmena rozsahu dočasného záberu na 
dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 
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8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

PRÍLOHA { ~~~-~ 

Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podľa príslušného 
geometrického plánu dočasné vyňátíe prenajatých nehnuteľností z poľnohospodárskeho 
pôaneho fondu a/alebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajímateľ súhlasí so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonaním opatreni 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnením iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia. 

Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v článku l. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podľa § 
58, ods. 2 a § 139, ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov. 

Prenajímateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilost' na právne úkony, že k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a 
pravdivé. Prenajímateľ vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemôže predložil' doklad o tom, aby 
mohla deklaroval' jej vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo k prenajímaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretieh osôb vyplývajúce z titulu vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajímateľ zavazuje uspokojil' výlučne sám, bez účasti 
nájomcu. 

Prenajímateľ prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podpísaní tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretích osôb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

9.1 Prenajimatel' je povinný doručiť nájomcovi spolu s podpísanou nájom nou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

9.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byt' vykonané len na základe dohody zmluvných 
strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musi by( podpísaný obomi zmluvnými stranami. 

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnost' nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

9.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ láto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov. 

9.5 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnost' originálu s 
určením dvoch vyhotoveni pre prenajímateľa a troch vyhotoveni pre nájomcu. 

9.6 Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

9.7 V zmysle ustanovenia§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. v zneni neskorších predpisov v spojení s 
ustanoveniami§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov zmluva nadobúda 
účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom 

nájomca je povinný doručil' prenajímateľovi potvrdenie o zverejnení zmluvy najneskôr do 7 dni 
od zverejnenia. 

9.8 Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajímateľ informovaný v 
zmysle§ 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
prípadne spoločnosťou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. 
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PRÍLOHA e. Wll-5 

9.9 Prenajímateľ vyhlasuje, že údaje v téjto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú 
praVdivé a správne. 

V Prešove, dňa ................ .. 
Za prenajímateľa: 
Mesto Prešov 
V zas!.: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

01 Prešov západ Prešov juh. 30803/NZ-165/2013/Solivar/0786/KorLu 

O 9 -1Z- 2013 
V Prešove, dňa .......................... . 
Za nájomcu: 
Národná dial'ničná spoločnosť, a.s. 
V zast.: 

/\,.~:'OJ .é~~:é!S!..•é ''1 

.............. ~ ........................ . 
Ing. Ladislav Bačenko 
vedúci Investičného odboru Prešov 

Strana 5 z 5 



1;;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 42/61 

P. č. 31 /Bod č. 20- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu realizácie stavby "Dial'nica Dl Prešov západ- Prešov juh", pre Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35919001, týkajúci 
sa nasledovných pozemkov v k. ú. Solivar: 

...... 
·• .. . . .. ... 1 • Výmeravm1

' . ·, .... ,,Ic •. l , SpQJúvJástnlckji : )"ýtlia LV Člilo "' : •Reglst~r , n,,;, • vý~r~ .Pťipadaj:Jit.ti''nft · DAjm~v ·: Vý!ka. oljmu . ·~jektó 
~- ~utrs~y\ Kl!i. •· .·. · ·· pQd(eJ č. .··,li~IU:~ :m~: · ,spoluv~tofckji za .12 m~iatov «si!> .. ':'~'·,; ... ' ,, ' <~·· ··" '''" ,i 

• •• · podii;C • · • .~in'lrok · .·. ,,:, .. , .... ,.,, 

2065 3133/43 c 1/1 408 531 531 6,601 3 505,13 680-00 
2065 3133/57 c 1/1 377 !58 !58 6,601 l 042,96 680-00 
2065 3!33/58 c !ll 301 l l 6,601 6,60 680-00 
2065 3137/3 c III 304 2 2 5,767 11,53 615-00 
2065 3137/3 c 1/1 367 137 137 5,767 790,08 615-00 
2065 3137/3 c 1/1 356 !Ol !Ol 5,767 582,47 612-00 
2065 3294/5 c ll! 411 738 738 5,767 4 256,05 130-01 
2065 3294/7 c 1/1 401 359 359 5,767 2 070,35 130-01 
2065 3302/2 c III 328 35 35 5,767 201,85 615-00 
2065 3302/2 c 1/1 330 36 36 5,767 207,61 615-00 
2065 3302/2 c III 329 35 35 5,767 201,85 612-00 

vytvorených GP č. 31322000-2a-d/20 13, vypracovaným spoločnosťou Dopravoprojekt a. s., Divízia 
Bratislava I., Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby "Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh" 
a uvedené pozemky žiada prenajať za účelom majetkovej prípravy a realizácie tejto stavby - uloženia 
inžinierskych sietí. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode AJ tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu realizácie stavby 
"Diaľnica Dl Prešov západ- Prešov juh". Tento spôsob navrhujeme z dôvodu, že predmetom 
prenájmu sú pozemky, ktoré budú súčasťou majetkovej prípravy a výstavby diaľnice dôležitého 
významu a nebolo by vhodné, aby boli vyhlasované obchodnou verejnou súťažou. Po ukončení 
predmetnej stavby a vypracovaní porealizačného zamerania sa na pozemky, na ktorých budú uložené 
inžinierske siete, zriadi vecné bremeno. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa za 
cenu 12 876,47 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej zmluvy, ktorý 
tvorí prílohu tohto materiálu. 

El Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 vypracovaného Ing. Petrom 
Repčákomje stanovená vo výške 12 876,47 € ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: 12 876,47 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu 

Nájomnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu tohto materiálu. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

FI Prílohy: 
31/1-2 Žiadosť zo dňa 11.12.2013 
3112-6 Návrh nájomnej zmluvy 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Vydanie: 

Strana 
43/61 



~ NÁRODNÁ DIAI:NIČNÁ SPOLát~"~~r" 
Národná diaľničná spoločnost: a.s., Investičný odbor Prešov, 

Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov 

MESTO PRI'.'Š.OV ti!estsk'/ úrad V Pre~ove \ 11 \ 

Čl&! o spisu: l Ragrstr. zna~kB: 

1 i. OEC. 2013 
Znal: a lehote; 

Došlo: 
uloženia: 

l Vybavuje: Prno hy: 

Eviden~né Uslo došlej polly: /ft; T 1- ze ( 2o 1'!:> --
Vát list č/sla! zo dňa Naše člslo 

9151/74470/30803/2013 

• 

• 

Vybavf#e/ linka 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 
Prešov 080 01 

Ing. Kormanik/051-7085031 
Dátum 
6.12.2013 

• 

• 

Ponuka na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
č. 30803/NZaZoVB-166/2013/Solivar/0786/Korlu 

"Diaľnica 01 Prešov západ- Prešov juh", v katastrálnom území Solivar 

Podľa údajov z listu vlastníctva vedenom na Okresnom úrade Prešov, katastrálnym odborom, ste 
vlastníkom (podielovým spoluvlastníkom) dotknutých pozemkov v k. ú. Solivar, na ktorých má byť 

realizovaná stavba "Diaľnica 01 Prešov západ - Prešov juh". Na uvedenú stavbu bolo Krajským 
stavebným úradom v Prešove, Odbor štátnej stavebnej správy vydané dňa 3.9.2009 Rozhodnutie o 
umiestneni llniovej stavby č. 2009-730/3005-11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 
(ďalej len ako "územné rozhodnutie") a dňa 30.07.2012 bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, Odbor 
štátnej stavebnej správy vydané Rozhodnutie č. 2012-559/2325-14/SP-KC o predlžení platnosti územného 
rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 31.8.2012. 

Investorom uvedenej stavby je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len "NOS"), ktorá 
zabezpečuje prípravu stavby vo všetkých oblastiach - projektovú prípravu, majetkovoprávnu prípravu, 
stavebné povolenie, trvalé a dočasné vyňatie predmetných pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a prípadne 
aj z lesného pôdneho fondu. 

Pre účely majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby má by1' dočasné zabratá časť z Vašej 
nehnuteľnosti. Podrobnejšie podmienky uvedeného sú bližšie špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá 
tvori prílohu k tomuto sprievodnému listu. 

Ak s návrhom zmluvy súhlasfte, žiadame Vás aby ste 3 vyhotovenia zmluvy zaslali na adresu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov. 
Dve vyhotovenia zmluvy ostáva pre Vašu potrebu. Podpis na zmluvách nie je potrebné úradne overiť. 

Keďže sa jedná o stavbu vo verejnom záujme, ktorá je v súlade s územno-plánovacou 
dokumentáciou prikladajte prosim Vás tomuto návrhu patričnú dôležitosť. 

V zmysle zákona sú finančné náhrady za prenájom pozemkov určené znaleckým posudkom, ktorý 
vypracoval nezávislý súdny znalec. Výška finančnej náhrady je vyšpecifikovaná v predmetnom návrhu 
zmluvy, v ktorom je uvedený výpočet celkovej náhrady a spôsob úhrady. 

Tel.: 051/7085011 

Fax:051/7085050 

Bankové spojenie 
UniCredit Bank 
č. ú.: 6624859013/1111 

Zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa, Vložka č.3518/B 
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PRÍLOJ.J.6t Č. ~1/1-2. 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak na našu výzvu neodpoviete do 15 dnf odo dňa jej doručenia, 

resp. ak do tejto lehoty s nami neuzavriete navrhovanú zmluvu, budeme v zmysle ustanovenia § 112 ods. 4 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (Stavebný zákon) predpokladal', že odmietate 
navrhovanú zmluvu s nami uzavrie!'. V tom prípade budeme postupovať v zmysle príslušných ustanovení § 
108-116 cit. zák., t.j., podáme návrh na vyvlastnenie predmetu nájmu na Okresný úrad v Prešove, Odbor 
výstavby a bytovej politiky. 

Záverom Vám dávame do pozornosti, že akékoľvek prfpadné pozmenenie obsahu predloženého 
návrhu zmluvy našej spoločnosti, bude považované za nový návrh zmluvy. Zmena návrhu zmluvy má za 
následok odmietnutie pôvodného návrhu zmluvy a predloženie nového návrhu zmluvy, ktorý musi byť 

nanovo prijatý našou spoločnosťou, čo vyplýva z ustanovenia §44 ods.2 Občianskeho zákonníka. 

V pripade, že máte akékoľvek nejasnosti kontaktujte Ing. Ľuboša Kormaník na hore uvedenom 
telefónnom čísle alebo na e-maillubos.kormanik@ndsas.sk. 

S pozdravom 

Prílohy: 

1. Zmluva 30803/NZaZoVB-166/2013/Solivar/0786/KorLu 
2. Kópia časti ZP č. 89/2013 
3. Kópia časti GP 

Tel.: 051/7085011 Bankové spojenie 
UniCredit Bank 

Fax: 051/7085050 č. ú.: 6624859013/1111 

Zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel Sa, Vložka č.3518/8 

- (5x) 
- (1x) 
- (1x) 

ivUtt·dnú ďi'aťničná spoločnost; a. s 
M(J'nské NhJ• 45 

82109BRATISLAVA 

]~ 
Ing. Ladislav Bačenko 

vedúci Investičného odboru Prešov 

IČO DIČ IČ DPH 
35 919 001 2021937775 SK 2021937775 



Nájomná zmluva a 
zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

č. 30803/NZaZoVB-166/20 13/So lívar/0786/Korlu 

PRíLOHA Č. ~1\2-~ 

uzatvorená podľa § 663 v spojení s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

Článok l 
Zmluvné strany 

Prenajímateľ: 

Mesto Prešov 
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
Štatutárny orgán: JUDr. Pavel Hagyari -primátor mesta 
Právna forma: 

IČO: 

Právnická osoba- samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 
č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

327646 
2021225679 
ČSOB, a. s., pobočka Prešov 
4008549274/7500 

(ďalej len ako "prenajímateľ' v príslušnom gramatickom tvare) 

Nájomca: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 

a 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Viktória Chomová- podpredsedníčka predstavenstva 

Osoba oprávnená 
uzavrieť zmluvu: Ing. Ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe plnej 

moci zo dňa 16.1.2013 reg. zn. NDS: 66/2600/10701/2013 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3q18/B 
35 919 001 
2021937775 
SK2021937775 
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
6624859013/1111 

(ďalej len ako "nájomca" v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

prehlasujú, že sú plne spôsobili k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovením § 663 a nasl. 
v spojení s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a 
doplnkov, túto zmluvu o najme nehnuteľnosti a o budúcom zriadení vecného bremena (ďalej len 
"zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Diaľnica 01 Prešov západ - Prešov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby č. 2009-730/3005-
11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť d~a 21.11.2009 a rozhodnutie o predÍženf platnosti 
územného rozhodnutia č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok ll 
Úvodné ustanovenia 

2.1' Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemkov, nachádzajúcich sa v 
katastrálnom územi Solivar, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuteľnosti 
vedenom Okresným úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 
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3133/43 C 4986 1/1 Orná pôda 
3133/57 C 1556 1/1 Orná pôda 
3133/58 C 136 1/1 Orná pôda 

1 2065 
2 2065 
3 2065 
4 2065 
5 2065 
6 2065 
7 2065 

3137/3 C 688 1/1 Ostatné plochy 
3294/5 C 2465 1/1 Ostatné plochy 
3294/7 C 359 1/1 Zastavané plochy 
3302/2 C 389 1/1 Ostatné plochy 

(ďalej aj ako pozemky) 
Čast' A: Nájomná zmluva 

Článok Ili. 
Predmet nájomnej zmluvy 

3.1 Prenajímateľ prenajíma časti nehnutel'nostf uvedené v článku ll. ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby 
diaľnice 01 Prešov západ Prešov juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v 
kompetencií Investičného odboru Prešov (plnomocenstvo Ing. Ladislava Bačenka; reg. zn. 
NOS: 66/2600/10701/2013 zo dňa 16.1.2013, bod d). 

3.2 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku ll. ods. 2.1 je zameraný Geometrickým 
plánom č. 31322000-2a,b,c,d/2013 (ďalej len "geometrický plán") vypracovaným spoločnosťou 
Dopravoprojekt a.s., Divízia Bratislava 1., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava z 09/2013. 

3.3 Prenajímateľ prenecháva nehnuteľnosť v čl. IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 Cena nájmu za nehnuteľnosti - pozemky uvede~é v článku ll., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 ďalej len "znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorších 
predpisov a Vyhlášky č. 492/2004 Z.z o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami 

4.1.1 Dočasný záber do 1 roka 

.. 
Výmera v m2 Výš ká Výška _nájmu K 

LV · érslo Register Sp'oluvlastníckY Diel Výmera· pripadajúca na nájmu v za 12 . ·. objektu 
č .. parcely KN ·-podiel-_ Č; dielu vm2 spoluvlastnfcky č fs lo 

·.·· podiel· €1m2/rok mesiacov __ 
. l. . 

2065 3133/43 c 1/1 408 531 531 6,601 3505,13 680-00 
2065 3133/57 c 1/1 377 158 158 6,601 1 042,96 680-00 
2065 3133/58 c 1/1 301 1 1 6,601 6,60 680-00 
2065 3137/3 c 1/1 304 2 2 5,767 11,53 615-00 
2065 3137/3 c 1/1 367 137 137 5,767 790,08 615-00 
2065 3137/3 c 1/1 356 101 101 5,767 582,47 612-00 
2065 3294/5 c 1/1 411 738 738 5,767 4 256,05 130-01 
2065 3294/7 c 1/1 401 359 359 5,767 2 070,35 130-01 
2065 3302/2 c 1/1 328 35 35 5,767 201,85 615-00 
2065 3302/2 c 1/1 330 36 36 5,767 207,61 615-00 
2065 3302/2 c 1/1 329 35 35 5,767 201,85 612-00 

Výška nájomného za rok je vypočítaná podľa vzorca: 
Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v €1m2/rok = nájomné v €/rok 

Nájomné za 12 mesiacov spolu čin i: 12 876,47 €. 
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8.4 Prenajfmateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prípadná zmena rozsahu dočasného záberu do 1 
roka a/alebo dočasného záberu na dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

8.5 Prenajímateľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podľa príslušného 
geometrického plánu dočasné vyňatie prenajatých nehnuteľností z poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu a/alebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajímateľ súhlasí so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonaním opatrení 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnením iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia. 

8.6 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v článku l. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podľa § 
58, ods. 2 a § 139, ods. 1, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov. 

8.7 Prenajímateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, prípadne na inom 
orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastníctve sú správne a 
pravdivé. Prenajlmateľ vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastníctvo, resp. spoluvlastnfctvo k prenajfmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretích osôb vyplývajúce z titulu vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajímateľ zaväzuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 

nájomcu. 

8.8 Prenajfmateľ prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podpísaní ťejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretích osôb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

časť B: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremen-a: 

Článok IX. 
Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

9.1 Predmetom budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného 
bremena in rem - práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskej/ych siete/l a práva 
vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údržby preložky 
inžinierskej/ych siete/l a to k zaťaženej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 
území Solivar, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuteľnosti vedenom 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom. 

10.1 

10.2, 

Článok X. 
Výška jednorazovej náhrady 

Výška jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vecného bremena bude určená 
znaleckým posudkom vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností zabezpečeným nájomcom na jeho náklady. Jednorazová náhrada za zriadenie 
vecného bremena bude prenajímateľovi uhradená do 60 dní odo dňa písomného doručenia 
rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného 
bremena nájomcovi, a to prostredníctvom peňažného ústavu po plsomnom oznámeni jeho 
čísla účtu, alebo poštovou poukážkou na adresu a meno prenajlmateľa. 

Geometrický plán s porealizačným zameraním stavby bude vypracovaný tak, že rozsah 
vecného bremena bude určený plochou v m2 vymedzenou dfžkou vedenia a šírkou 
ochranného pásma, zasahujúcich na budúce slúžiace pozemky. 
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4.2 Prenajímateľ vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1m2 dočasne zaberaných llniovou 
stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., 
Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov zabezpečujúcej 

majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za príslušný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajímateľovi prostredníctvom peňažného ústavu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočítané z ročného nájomného za príslušný počet 
mesiacov so zaokrúhlením na celý mesiac, najneskôr do 90 dní od skončenia nájmu. 

Článok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 

6.2 Nájomná zmluva na pozemky uvedené v článku IV. ods. 4.1.1 sa uzatvára na dobu určitú, na 
1 rok. Doba nájmu záberu do 1 roka začína plynúť odo dňa skutočného začatia stavebných 
prác na objekte- preložke inžinierskych sietí. · 

Článok VIl. 
Zánik nájomného vzťahu 

7.1 Nájomný vzťah podľa tejto zmluvy sa môže skončiť: 
a) uplynutím dohodnutej doby nájmu, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušení tejto zmluvy, 
c) odstúpením od tejto zmluvy. · 

7.2 Prenajímateľ je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu, ak 
nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 Nájomca je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu ak: 
a) účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych príčin; 
b) nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola písomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

7.5 V prípade, že v dôsledku skutočnej realizácie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 

Článok VIli. 
Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve 

8.1 Nájomca je povinný prenajaté pozemky užívať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v článku l. tejto zmluvy. 

8.2 Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenajímateľovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na pôvodné užívanie. 

8.3 ' Nájomca je povinný oznámiť prenajímatel'ovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prípade hrozby vzniku škody tejto škode zabrániť. 
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PRÍLOHA. Č. ~1\Z--5 
Článok Xl. 

Doba trvania vecného bremena 

11.1 Vecné bremeno podľa budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude zriadené na dobu 
neurčitú. 

Článok XII. 
Ostatné ustanovenia ku zmluve o o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

12.1 Za účelom skutočného zamerania umiestnenia a uloženia preložky inžinierskej/ych siete/i 
bude po jej realizácii vyhotovený po realizačný geometrický plán (ďalej len "Porealizačný 
geometrický plán"). Vyhotovenie Porealizačného geometrického plánu zabezpečí na svoje 
náklady nájomca. V prlpade, že v dôsledku skutočného umiestnenia vecného bremena in 
rem, nebude na pozemkoch uvedených v článku ll. ods. 2.1 tejto zmluvy, táto zmluva o 
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zanikne dňom nasledujúcim po dni overenia 
Porealizačného geometrického plánu v rámci dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

12.2 Nájomca sa zavazuje doručiť prenajímateľovi najneskôr do 90 pracovných dní odo dňa 
úradného overenia Porealizačného geometrického plánu výzvu na uzavretie zmluvy o zriadení 
vecného bremena spolu s prislušným počtom vyhotovení zmluvy o zriadení vecného 
bremena. Prenajímateľ sa zavazuje, že najneskôr do 30 pracovných dni od doručenia výzvy v 
zmysle predchádzajúcej vety prejaví súhlas so zmluvou o zriadení vecného bremena svojim 
podpisom na zmluve o zriadení vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedčená. 

12.3 Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou "diaľnice 01 Prešov západ • Prešov juh" 
podľa priloženej grafickej situácie. Ak sa v tejto zmluve spomína slovo "stavba", má sa na 
mysli stavba podľa tohto bodu zmluvy. · 

12.4 Budúci povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladaní s budúcimi slúžiacim! pozemkami 
okrem tiarch uvedených na LV č. 6492, LV č. 7250 a LV č. 14392, k.ú: Prešov zapísaných v 
katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom a súhlasí, 
aby bolo vecné bremeno podľa zmluvy o zriadeni vecného bremena, vypracovanej na základe 
tejto zmluvy zapísané v katastri nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného. 

12.5 Zmluva o budúcej zmluve zriadení vecného bremena medzi uvedenými zmluvnými stranami 
bola uzatvorená v zmysle Všeobecne závazného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení Všeobecne 
závazného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č 6/2013, schválené uznesenim č. 371/2013 zo dňa 6.5.2013. 

12.6 Ostatné náležitosti budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa 
riadia prislušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 
• 

Článok XIII. 
Spoločné záverečné ustanovenia 

Prenajímateľ je povinný doručiť nájomcovi spolu s podpísanou nájom nou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu by1' vykonané len na základe dohody zmluvných 
strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musi by1' podpisaný obomi zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
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Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnost' originálu s , ;;:: ~- ~· 
určením dvoch vyhotovení pre prenajímateľa a troch vyhotovení pre nájomcu. !':::, ;;_ ; 
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13.7 

13.8. 

13.8 

Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

V zmysle ustanovenia§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojeni s 
ustanoveniami§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v zneni neskorších predpisov zmluva nadobúda 
účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv pričom 
nájomca je povinný doručil' prenajímateľovi potvrdenie o zverejnení zmluvy najneskôr do 7 dni 
od zverejnenia. 

Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmatef informovaný v 
zmysle§ 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov o spracúvaní osobných údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
pripadne spoločnost'ou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. 

Prenajímateľ vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú 
pravdivé a správne. 

O 9 -1Z· 2013 
V Prešove, dňa ................ .. V Prešove, dňa .......................... . 
Za prenajímateľa: 
Mesto Prešov 
V zast.: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

01 Prešov západ Prešov juh, 30803/NZ-166/2013/Solivar/0786/Korlu 

Za nájomcu: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
V zast.: 

Ing. Ladislav Bačenko 
vedúci Investičného odboru Prešov 
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P. č. 32 /Bod č. 21- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory hendikepovaných detí a mládeže a začlenenia 
do spoločenského života, a to časti pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatná plocha o výmere 
cca 17 130 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Sídl. III/B - za lanovým centrom, na dobu 20 rokov pre občianske združenie DEŤOM 
PREŠOV A PRE RADOSŤ, o. z., Jarkov á 57, 080 Ol Prešov, IČO: 42341485. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Nezisková organizácia- DEŤOM PREŠOV A PRE RADOSŤ, o. z. chce na predmetnom pozemku 
vytvoriť areál trávenia voľného času určeného pre oddych a zmysluplné využitie voľného času 
širokej verejnosti, hlavne mládeže a detí so zameraním na hendikepované deti a ich integráciu do 
občianskej spoločnosti. Predmetom činností v uvedenom areáli a jeho prevádzke nebude komerčná 
činnosť za účelom dosahovania zisku, ale nezisková činnosť vykonávaná na báze dobrovoľníctva. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 7.2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 10.7.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 3.10. 2013: 
VMČ č. l odporúča prenájom pozemku. 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al 
tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z 
dôvodu podpory hendikepovaných detí a mládeže a ich včlenenia do spoločenského života. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa na dobu 20 rokov za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 
Navrhovaná cena komisiou: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

Il Prílohy: 
32/1-2 Žiadosť s prílohou zo dňa 19.9.2013 
32/2-2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 11.7.2013 
32/3 Stanovisko ODEaŽP zo dňa 10.7.2013 
32/4 Kópia z mapy 
32/5-3 Vizualizácia navrhovaného projektu 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spol~čnosti: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 

e-mailová adresa: 

Týmto žiadam o nájom pozemku 

Katastrálne územie: 

Lokalita (ulica a pod.) 

Číslo parcely: 

V ' ' ymera v m-: 

Účel nájmu: 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

ĎEŤOM PREŠOVA PRE RADOSŤ, o.z. 

Jarková ulica č.57, 08001, Prešov 

09111693883 

detompresovapreradost@gmail.com 

Prešov 

Sídlisko Ili 

93101297 

17130 m2 

Vytvorenie areálu trávenia voľného času určeného 

pre oddych a zmysluplné trávenie voľného času 
".-oo 3Ht Nfi \Jlf V\ ' ·'Zo ~~Ov' širokej verejnosti, hlavne mládeže a detí. 

"- ~ 

t"oi2~\f"!Nit OU/tr Nn Oflvl · 11oo s ) v.of.t.-. 
V zmysle zákona č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa .. -J.~: .. CJ.~.:.~ l (/ 
podpis navrh atel'a 

Príloha: 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov. oddelenia hlavného architekta mesta 
a ,úze1m1ého plánovania k danému zámeru 
vysvetlenie účelu budúcej p.-evádzky 

F- MsÚ/SP- 52/4/1 
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fRÍI.OHA Č. ~2.)1~2. 

Vysvetlenie účelu budúcej prevádzky 

l. Predmetom činností vnesenom areáli a prevádzke nebude komerčná činnosť v duchu 

podnikateľských aktivít za účelom zisku, ale naopak bude nezisková na báze dobrovoľníctva. 
2. Predkladateľmi tejto žiadosti o nájom pozemku je občianske združenie, ktorého členovia majú 

hendikepované deti a ktoré vzníklo ako zástupca a na podnet rodičov hendikepovaných detí, ktoré 
majú dlhodobo problém so začlenením sa do spoločenstva zdravých detí. 

3. Cieľom združenia je aj zamestnať rodičov týchto hendikepovaných detí, ktorí pre nutnú 
starostlivosť o svoje deti sú dlhodobo nezamestnaní. Prevádzka riešeného areálu ponúka možnosti 
vykonávať zamestnanie s účelom starostlivosti o hendikepované deti s priamou možnosťou postarať 
sa o svoje ale aj iné hendikepované a zdravé deti. 

4. Na základe prerokovania riešenia areálu na oddelení hlavného architekta mesta a územného 
plánovania vyplynulo, že prípadné oplotenie vo vhodnom materiálovom riešení, členení a 
konštrukcií nie je vylúčené, ba priam získava na potrebnosti s ohľadom kontroly pohybu 
hendikepovaných detí, ochrany detí a mládeže pred prípadnými negatívnymi vonkajšími vplyvmi 
a v neposlednej rade kvôli udržateľnosti poriadku a kontrolovanej prevádzky areálu v tak rozľahlom 
objeme. 

V Prešove dúa ?f0..·Q6'J.:[(7(V' 
c=.::::::= -----......_ ff 

·_x; 

podpis n rhovateľa 
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MESTO PREŠOV 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarkov á 24, 080 01 Prešov 

Váš list číslo l zo diía: Naše číslo: 

13.6.2013 8/9393/2013 

Vážený pán 
Ing. Marek Gmitro 
Deťom Prešova pre radosť, o.z. 
Jarková 57 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka 
Ing. arch. Ligus 
'il'\'3100211 

Prešov: 
11.7.2013 

Vec: Areál trávenia vol'ného času -sídlisko 111, Prešov- stanovisko k zámeru 

Dňa 17.6.2013 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
doručená žiadosť o vyjadrenie k zámeru výstavby Areálu vol'ného času na sídlisku Ili, 
navrhovaného severovýchodne od areálu Lanového centra. 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania, vykonávajúce 
činnosti orgánu územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni 
neskorších predpisov, v súlade s §4 ods.3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta Prešov č. 5/2013 a čl. 4, ods. 7 Organizačného 
poriadku Mestského úradu v Prešove, dáva k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

1/ Pozemok navrhovanej stavby je podl'a Územného plánu mesta Prešov súčasťou 
plochy urbanistickej zelene, pre ktorú platí regulatív RL G.2 záväznej časti Územného plánu 
mesta Prešov: 

RL G.2 Plochy urbanistickej zelene 
a) hlavná funkcia: 

- parky, parky so športovými zariadeniami, malé parkovo upravené plochy, arboréta 

b) prípustná funkcia: 
- základné zariadenia súvisiacej občianskej vybavenosti - rekreačné a športové zariadenia, 

stravovacie zariadenia, sprievodné bývanie v objektoch vybavenosti, doplnková funkcia strešné 
fotovoltické elektrárne okrem pamiatkových území. Rekreačné aktivity vrátane príslušných 
objektov tvoriace vybavenosť parku (detské ihriská, športoviská, občerstvenie, atrakcie, WC) 
úmerné veľkosti plochy 

c) neprípustné funkcie: 
- ostatné druhy občianskej vybavenosti, administratíva, priemyselná výroba, dopravné zariadenia, 
poľnohospodárska výroba, zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

d) ostatné podmienky: 
- Budovami zastavané plochy do 10%, objekty max. dvojpodlažné s podkrovím. Zeleň má mať 

prírodný charakter, podiel domácich druhov má byť prevažujúci, podiel vysokej zelene 
maximálne 50%. Plochy zelene môžu byť doplnené o pešie chodníky a cyklistické cestičky 
s doplnkovými objektmi malej architektúry (prístrešky, lavičky a pod.) 

- na plochách urbanistickej zelene v Pamiatkovej rezervácii mimo hradobnej priekopy sú nové 
'pozemné stavby neprípustné 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. +421 (51)3100111 l Fax: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 ww\v.presov.sk 
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Sekcia stavebneho úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarková 24, 080 01 Prešov 

2 

Navrhovaný zámer je v súlade s územným plánom mesta Prešov :za podmienky, že 
všetky nezastavané plochy, okrem účelových plôch športových ihrísk, budú parkovo 
upravené. 

21 Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania SSÚaU Msú 
v Prešove súhlasí so zámerom výstavby Areálu trávenia voľného času sídlisko Ili za 
nasledujúcich podmienok: 

a) návrh bude dopracovaný o parkovú úpravu univerzálnej plochy v severnej časti 
areálu (pravdepodobne SO 13) a izolačnú zeleň na západnom okraji areálu 

b) pri výstavbe bude zachovaný vzrastlý topoľ a v roku 2012 realizovaná výsadba 
drevín v juhovýchodnej časti riešeného územia . 

S pozdravom 



PRÍLOHA { 'b2./;, 
MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš Ust čislo l zo dňa: 

Vec 

Naše čislo: 
8- 10291/2013 

Deťom Prešova pre radosť o.z. 
Jarková 57 

080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 
Ing. Sýkorová 
051 3100207 

Prešov: 10.07.2013 

"Areál trávenia voľného času- Sídlisko 111." Bajkalská ulica, parc. č. KN-C 9310/297 k. ú. 
P-rešov - stanovisko k dokumentácii stavebného zámeru. 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácii podl'a ustanovenia §2 ods. 2 zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o 
organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len "cestný správny orgán"), vykonávajúci miestnu štátnu 
správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a na základe 
§140a ods.1 písm. a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zaujíma k predloženej projektovej 
dokumentácii stavebného zámeru stavby "Areál trávenia vol'ného času - Sídlisko 111'' na 
Bajkalskej ulici, pozemok parc. č. KN-C 9310/297, k.ú. Prešov, spracovanej Ing. Marekom 
Gmitrom v 06/2013 nasledovné stanovisko : 

Cestný správny orgán súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavebného 
zámeru predmetnej stavby. 

S pozdravom 
D~KC•t .. _.,.,~. ;·,·-· 7""-i-"b'---' 

~r _> ... 
cl---;r~_ 
,~JU...' 

Ing. Ma~ián Harčarík 
riaditel' sekcie stavebného 

úradu á urbanistky 

Mestsl'ý úrad v Prešove l Hlavná 731 OBD 01 Prešov 11 Tel +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l w...vw.presov.sk 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 45/61 

P. č. 33 /Bod č. 23- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu investovania do majetku mesta Prešov, a to nebytových 
priestorov o celkovej výmere 561,36 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP a Il. NP v objekte so súp. 
č. 6525 na UL Bernolákovej č. 17, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre ŠK Universal 
Prešov, Matice slovenskej 4762/5, 080 Ol Prešov, IČO: 37788558. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom, resp. odkúpenie nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v objekte na UL Bernolákovej č. 17 v Prešove, avšak vzhľadom na odporúčanie VMČ č. 6 upravil 
svoju žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy č. 6525 z doby neurčitej na dobu 25 rokov so 
zachovaním doterajšej sumy nájomného za predmetné nebytové priestory vo výške 
4 658,40 €/ročne. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 5.12.2013: 
VMČ č. 6 súhlasí s dlhodobým prenájmom na 25 rokov pre žiadateľa ŠK Universal Prešov. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 27.11.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM predkladá na schválenie zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z 
dôvodu, že žiadateľ plánuje investovať vlastné finančné prostriedky vo výške minimálne 4 000 € 
ročne do majetku mesta Prešov, a to za účelom rekonštrukcie predmetných nebytových priestorov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 

osobitného zreteľa na dobu 20 rokov za cenu 4 658,40 €/ročne +úhrada za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov, s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu 
nájomcom vo výške minimálne 4 000 €/ročne bez nároku na refundáciu od prenajímateľa 

a zachovania účelu nájmu počas celej doby nájmu. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 4 658,40 €/ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: 4 658,40 €/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov, s podmienkou vynaloženia investície 
do predmetu naJmU naJomcom vo výške minimálne 
4 000 €/ročne bez nároku na refundáciu od prenajímatel'a 
a zachovania účelu nájmu počas celej doby nájmu. 

Hl Prílohy: 
33/1 Žiadosť zo dňa 19.11.2013 
33/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 27.11.2013 
33/3-2 Žiadosť o dlhodobý nájom, resp. odkúpenie priestorov (odpoveď OMM zo dňa 17.12.2013) 
33/4 Stanovisko žiadateľa zo dňa 27.12.2013 
33/S-6 Nájomná zmluva č. 5650 
33/6-3 Dodatok č. 1-3 k nájomnej zmluve 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÍLOHA Č. ~:J)~ 

ŠK Universal Prešov, Matiée slovenskej 4762/5, 080 Ol, Prešov 

V zastúpení: Peter Doležal, t.č. 0915870755, mail.: 0915870755@orangemail.sk 

Prešov Real s.r.o 

Slovenská 40 

080 Ol Prešov 

Vec: Žiadosť o dlhodobý nájom, resp. odkúpenie priestorov. 

Vážený pán riaditeľ. 

Touto cestou si Vás dovorujem osloviť a zároveň požiadať o možnosti zmeny zo súčasného 

krátkodobého nájmu resp. nájmu na dobu neurčitú na dlhodobý nájom ( 15 - 20 rokov ) , resp. 

žiadam o odkúpenie priestorov na ul. Bernoláková 17, v ktorých sídli a prevádzkuje svoje zariadenie 

ŠK Universal. Sme nájomcami v daných priestoroch už 6 rokov počas ktorých sme si svoje záväzky 

voči Vašej spoločnosti, teda aj mestu plnili vždy, v plnej výške a načas. Počas nášho nájmu sme 

zabezpečili úpravu priestorov pre našu činnosť, t.j. postavili sme 4 krát wc , mužské, ženské sprchy, 

dali sme omietky vymarovali sme priestory, dali sme plávajúce podlahy do telocvične a do vstupu, do 

fitnes centra. Verím, že sa toto žiadosťou budete zaoberať v čo najkratšom možnom čase , z dôvodu, 

že máme možnosť čerpať na predmetnú nehnuternosť výhodný úver. 

za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujem a ostávam s pozdravom Peter Doležal, 

štatutárny zástupca ŠK Universal. 

V Prešove dňa 19.11.2013 Peter Doležal 
.. , 1 L" 

>f..,.r'/ ·Ji/ 
' ~'. 
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SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

•· ... iO' ... · .. ~ ............ ~==~~ Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 

PŔEŠOV REALs.r.o. www.presovreal.sk 

SPRÁVCA NE"F~~·:c:':"u~p~R~'E';;S(J;l:QCa.~--:-:-----,-"""'!OR vedený na OS v Prešove, oddiel· Sro vlažkfl Č- 2847/F 

MESTO PREŠOV Mestský úred v P_reiov~ 10 

Váš list: 

tislo spisu: Reglltr, lnlll•: 

Dollo: 2 8 -11- 2013 

Prflohy: 

Evldan!né !lslo do!lej po!ty: 

Naša značka: 
3J'~ /2013 

Vec: Žiadost' o stanovisko 

Znak a lehota 
ulolenla: 

Mestský úrad 
Komisia pre nebytové priestory 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
27.11.2013 

ŠK UNIVERSAL, Matice Slovenskej 5, 080 Ol Prešov - žiadosť zo dňa 6.4.2013 
o zníženie nájmu. 

Stanovisko: ŠK UNIVERSAL, zastúpený prezidentom klubu Petrom Doležalom, užíva 
nebytové priestory na Bernolákovej č. 17, na I. a II. NP o výmere 561,36 m•, za účelom 
prevádzkovania fitnescentra. 

Nájomná zmluva 5650 je uzatvorená na dobu neurčitú s výškou nájmu 8,30 €/m'/rok. 
Nájomca žiada o zmenu doby nájmu z doby neurčitej na dlhodobý prenájom, a to na dobu 

15 až 20 rokov, resp. o odkúpenie nebytových priestorgv, z dôvodov uvedených v žiadosti zo 
dňa 19.11.2013. 

Správca ponecháva rozhodnutie o dlhodobom prenájme, resp. o predaji NP na vlastníka. 
Ide o nájomcu, ktorý si načas plni svoje finančné záväzky voči prenajímatel'ovi. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konatel' 

Ing. Juraj Hu~~Š;7 _ 
konatel' .~ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a s .. č.ú: 1019764005/1111 
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SK UNIVERSAL Prešov, Matice Slovenskej 4762/5, 08001, Prešov 

Tel. kontakt: 0915870755 

Mesto Prešov 

Sekcia majetková a ekonomická 

Benčíková Martina 

Jarková 26 

08001 Prešov 

Vec: Žiadosť o dlhodobý nájom, resp. odkúpenie priestorov 

Vyjadrenie k odpovedi 

Týmto súhlasíme so stanoviskom mestského výboru č. 6 a upravujeme našu žiadosť 

iba na jednu variantu a to dlhodobý nájom pri zachovaní doterajších podmienok nájmu, 

ročnej cene nájomného 4658,40 €.Za kladne vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

Peter Doležal 

. štatutárny zástupca ŠK UN IVE~ 

SK Universal Prešov ~ 
Mat. slovenskej 476215, 080 01 Prešov 
prev.: Bernolákova 17, Prešov 
IČO: 37788558 DIČ: 2021553864 

V Prešove, dňa 27.12.2013 



1; 0 ;1 MESTOPREOOV 

SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
- oddelenie mestského majetku -

ŠK UNIVERSAL 
Matice Slovenskej 5 
080 O l Prešov 

Vá§ list čfslo l zo dťia: M/l7!9@M~I~3 

č.z. 149104/2013 
~~Bi!lt~fll!~vá 
if051/3100217 

Prešov: 17. 12.2013 

Vec 
Žiadost' o dlhodobý nájom, resp. odkúpenie priestorov 
-odpoveď 

Na základe Vašej žiadosti o dlhodobý nájom resp. odkúpenie nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na ul. Bernolákovej č. 17, ktorá nám bola odstúpená spolu so stanoviskom 
správcu predmetných nebytových priestorov PREŠOV REAL, s.r.o. dňa 28.11.2013 a 
oznamujeme Vám nasledovné: 

zmena nájomnej zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú t.j. 15-20 rokov podlieha schváleniu 
v Mestskom zastupiteľstve, rovnako aj odpredaj nebytových priestorov, pričom pri odpredaji 
nebytových priestorov je potrebné postupovať v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení. (Mestské zastupiteľstvo najprv rozhoduje 6 zámere odpredaja a spôsobe 
odpredaja nehnuteľnosti a následne po vykonani všetkých potrebných procesov o odpredaji 
majetku.) 

S prihliadnutím na vyššie uvedené oddelenie mestského majetku vyžiadalo stanovisko výboru 
mestskej č. 6, ktoré súhlasí s dlhodobým prenájmom na 25 rokov, preto Vás žiadame o vyjadrenie, 
či trváte na pokračovaní vybavovania Vašej žiadosti tak ako zneje, resp. iba jednej varianty 
s prihliadnutím na vyjadrenie sa výboru mestskej časti, teda dlhodobého nájmu. 

S pozdravom 

ľtľLt>:;~;~ -·;.i -~_r:r r~~~ ~ntr:;:~l!:.;. t}· \.·· 
ľv1estsk·,> (1rad 

SEKC!A \!iAJtiY.0\)1 ~\ EKO~·iOMtC.!U~ 
Odde~~~;~ ~;~f::'·::;~r".::',:~~ r-.':~ajeH:f·, 

JUD Kt~~ /}J . ' 
r. a aWa Juncova 

vedúca oddelenia 

Mestský úrad v Preäove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)n336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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SK UNIVERSAL Prešov 1 Matice Slovenskej 4762/5 1 08001 l Prešov 

Tel. kontakt: 0915870755 

Mesto Prešov 

Sekcia majetková a ekonomická 

Benčíková Martina 

Jarková 26 

08001 Prešov 

Vec: Žiadosť o dlhodobý nájom, resp. odkúpenie priestorov 

Zdôvodnenie žiadosti o dlhodobý prenájom. 

Náš športový klub má záujem o dlhodobý prenájom priestorov v areály materskej 

školy,na ul. Bernoláková 17, kde posobí od roku 2007, pri úprave týchto priestorov sme do 

vnútornej prestavby investovali v tej dobe cca 600000 slovenských korún, čo zahŕňalo 

kompletnú rekonštrukciu ,ako rozvody vody, elekt~iny,kúrenia, búranie starých priečok, 

výstavba nových, úpava podláh, kompletné vymal'ovanie,výstavba sociálnych zariadení, 

spŕch, nakoľko materiály starnú a treba ich obmieňat, sme o dva roky nato dali plávajúcu 

podlahu do priestorov telocvične v hodnote 2000 eur, ďalší rok na to sme znova maľovali 

vnútorné priestory v hodnote asi 1000 eur,nakolko sa o budovu treba neustále 

starať,prepadáva sa podlaha,máme záujem ju vyrovnať, dať nové podlahové krytiny, 

poopravovat vnútorné omietky, znova premaľovať celý priestor, v spolupráci s mestom by 

sme chceli vymeniť okná na budove, kde by sme sa podiel'ali pracovnou silou a hradením 

časti nákladov. Priebežne bude potrebné znova meniť všetky rozvody v budove,naše 

predpokladané investície su 4000 až 5000 eur ročne.Chceli by sme stav budovy stále 

vylepšovať,aby sme sa my sami cítili v priestoroch príjemne. Podľa našich možností by sme 

chceli v priebehu 2-3 rokov upraviť aj vonkajšiu fasádu.Za pochopenie a ústretovosť voči 

našemu športovému klubu vopred ďakujeme za všetkých našich členov a ľudí navštevujúcich 

naše zariadenie, aby nám pomáhali prispievať pri obnovách zariadení a priestorov a cítili sa 

u nás aj naďalej príjemne a chceme podotknúť, že radi by sme privítali aj Vás milé 

zastupitel'stvo. 

S pozdravom Peter Doležal, štatutárny zástupca ŠK Universal 

• 
V Prešove dňa 27.12.2013 



\ 
Zmluva 

o nájme nebytových priestorov 
č. 5650 

PRÍLOHA č. ~~)5-1 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73,080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojeníe: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 56501 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. Občianske združenie ŠK UNIVERSAL Prešov 
Sídlo: 080 Ol Prešov, Višňová 4 
Zastúpený: Ing. Anton Klimko 
IČO: 0037788558 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

ll Prenajímateľ, na základe Dodatku č. 27 k prílohe zmluvy o výkone správy zo dňa 

30.12.2005, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 

súpisné 6525, k. ú. Prešov na parcele č. 14446/2 vedenej na L V 6492 o rozlohe 1197 m2 
- zastavaná 

plocha. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Bernolákova 17 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I. a Il. NP bývalej MŠ - pavilón č. l 
41 Nebytové priestory o výmere: 561,36 m1 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

1/ Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
prevádzkovanie fitnescentra 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



ČI. III 
DOBA NÁJMU 

1/ Nájomný vzťah vzniká dňom: 01.12.2008 s účinnost'ou od 1.10.2008 a uzatvára sa 
na dobu určitú t.j. do 30.06.2012. 
Počnúc dňom 1.10.2008 stráca platnosť pôvodná NZ 3/2007 zo dňa 6. 7.2007 medzi Mestom 

Prešov a OZ ŠK UNIVESSAL Prešov. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na správcu 
Prešov Real s.r.o. 

2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou. Pre prípad výpovede platí dvojmesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

ČI. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov," bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 140.340,- Sk (4658,43 EUR*) podľa výpočtového listu. 

2/ Nájomca bol náležite oboznámený so znením "Smernice, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" pred podpísaním tejto zmluvy. 

ČI. V 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti IS. (pätnásty) deň bežného mesiaca 
kalendárneho roka. 
Prvá úhrada je splatná S. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa IS.l2.2008- 35.085,- Sk (1164.61 EUR*) (úhrada za október, november, december 2008) 
dňa 1S.01.2009, 1S.02.2009, IS.03.2009 atď. vždy IS. kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške- 11.695,- Sk 
(388.20 EUR*) (mesačná úhrada). 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03% za každý deň omeškania z dlžnej sumy prenajímateľovi. 

Čl. VI 
TECHNICKÝ STAV NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

1/ Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 



Čl. VII 
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1/ Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonnľka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . 

21 Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadenľ vlády č. 87/1995 Z.z .. 

3/ Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu v rozsahu stanovenom touto zmluvou po celú 
dobu nájmu. 

4/ Nájomca je povinný si počínať tak, aby nedochádzalo ku škodám, ohrozeniu majetku 
prenajímateľa. Je povinný si ďalej počínať tak, aby svojou čínnosťou nenarušil výkon nájomných 
vlastnľckych práv iných nájomcov a vlastníka. 

51 Nájomca je sa zaväzuje 50% účasťou prispievať na rozsiahle opravy a úpravy predmetu 
nájmu prenajímateľovi, pričom z 50% bude tvoriť priame finančné investície iba 20% a 30% bude 
tvoriť práca, ktorú zabezpečí nájomca na svoje náklady na základe vzájomnej dohody. 

61 Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť bežné drobné opravy, údržbu súvisiacu s obvyklým 
udržiavaním na svoje náklady. 

71 Nájomca je oprávnený uskutočniť technické zhodnotenie (dokončené nadstavby, prístavby 
a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie ) predmetu nájmu Jen po predchádzajúcom súhlase 
prenajímateľa a v súlade s platnými právnymi predpismi. O evidencii a odpisovaní takto vykonaného 
technického zhodnotenia bude uzatvorená samostatná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom. 
Technickým zhodnotením majetku sa rozumie technické zhodnotenie tak, ako je definované v 
ustanovenľ § 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov. 

8/ Nájomca nie je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu bez predchádzajúceho súhlasu 
vlastníka nehnuteľnosti. 

91 Nájomca sa zaväzuje v predmete nájmu zabezpečiť dodržiavanie platných právnych 
predpisov, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, hygieny práce. 

10/ Nájomca je povinný informovať bezodkladne prenajímateľa o dôležitých zmenách údajov 
nájomcu (názov, právna forma, sídlo, konateľstva, registrácia platiteľa DPH) ako aj o vstupe do 
likvidácie, vyhlásení konkurzu na majetok nájomcu, nariadenie exekúcie na majetok nájomcu. 

111 Nájomca sa zaväzuje na svoje náklady poistiť jeho majetok v predmete nájmu ako aj 
uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené inému. 

12/ Nájomca zodpovedá za technickú spôsobilosť všetkých elektrických a iných zariadeni , 
ktoré budú ním vnesené do predmetu nájmu na plnenie účelu nájmu. Zodpovedá za všetky škody na 
predmete nájmu spôsobené prevádzkovaním týchto zariadení. 

13/ Nájomca sa zaväzuje udržiavať priľahlý pozemok prenajatého priestoru na parcele 
14446/4. Pod údržbou sa rozumie pravidelné kosenie trávy a udržiavanie čistoty, odhadzovaníe 
snehu. Túto povinnosť udržiavať priľahlý pozemok majú aj ini nájomcovia. Nájomca si dohodne 
s ostatnými nájomcami, ktorú časť priľahlého pozemku na parcele 14446/4 bude udržiavať, 
minimálne sa však zaväzuje 113 z 1639 m2 priľahlého pozemku. 

14/ Nájomca sa zaväzuje zabezpečovať počas celého roka bezpečnú priechodnosť 
prístupových chodníkov k prenajatej nehnuteľnosti v zmysle VZN č. 151/2005. 

15/ Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť nájomcovi riadny a nerušený výkon jeho nájomného 
práva tak by bolo možné dosiahnuť účel tejto zmluvy. 

16/ Prenajímateľ resp. nľm poverená osoba je oprávnený kedykoľvek za prítomnosti zástupcu 
nájomcu vstúpiť do predmetu nájmu za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy prípadne 
vykonanía opráv, údržby. Vo výnimočných prípadoch (havária, požiar atď.) je oprávnený zástupca 
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prenajímateľa vstúpiť do predmetu nájmu i bez prítomnosti zástupcu nájomcu, vykonať nevyhnutné 
opatrenia a následne o tomto bezodkladne informovať nájomcu. 

17/ Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 
Na vývoz domového odpadu uzavrie nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom predloží 
prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

18/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného 
záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria 
nájomcovi v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

19/ Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom o be strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 
V prípade neodovzdanía nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívanía priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vyprataníe predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

20/ Povolené stavebné úpravy znáša nájomca zo svojho, pokiaľ s prenajímateľom nedohodne 
písomne inak. 

21/ Po skončeni nájmu si nájomca nebude nárokovať vrátenie investičných prostriedkov, ktoré 
preinvestoval na predmete nájmu. Tieto sa po skončení nájomného vzťahu stávajú vlastníctvom 
prenajímateľa. Preinvestované finančné prostriedky si nájomca nebude môcť odpočítať od výšky 
nájmu. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1/ Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie. 
3/ Obsah zmluvy je možné meniť a dopÍňať len dodatkom k zmluve, ktorý musí mať 

písomnú formu. 
4/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. 
*Konverzný kurz: 30.1260 

V Prešove dňa 01.12.2008 
Nájomca: 

Ing. Anton Klim 
zástupca OZ 

šK Univ sov 
Višňová 4, osď o·1 Prešov 
prev.: Bernolákov} 1 !.~ ~rešov 
lČO: 377&n.:;'-ii lJiG: :-.:··:'1:153864 

V Mgr. Peter B bko 
kona tel' 

M#n Buranovský 

yo~~~~~· C'ó : . ' \ ... 
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VYPOCTOVY LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 5650 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bob ko, konateľ 

Martin Buranovský, konatel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 5650 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH 
ako prenajímateľ 

a 

2. OZ ŠK UNIVERSAL Prešov 
Sídlo: 080 Ol Prešov Višňová 4 
Zastúpený 
IČO: 
ako nájomca 

Ing. Anton J{limko 
37788558 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 
Spôsob využitia: 

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

Bernolákova 17 
I. a II. NP 
materská škola 
prevádzkovanie fitnescentra 

ÚK 

áno 

2. Vybavenie nebytového objektu: počet: 

al kúpeľni: 
b/ sprchovacích kútov: 
c/ urnývarni: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
il spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

el splachovacich WC: 

fi iných soc. zaradeni: 

glumývadiel: 

hl kuchynská linka: 

j/ spoločné sprchy: 

ll drezy 

b/ nákladné 

počet 



4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 
samostamý zmluvný vzťah na vývoz komunálneho odpadu 
upratovanie spoločných priestorov 
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5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

V Prešove dňa 

Nájomca: 

Ing. Anton Klimk/ 
predseda OZ f 

01.12.2008 

ŠK Universal Prešov 
Višňová 4, 080 01 Prešov 
prev.: Bernnlákova 17, Prešov 
ICO: 377'"'''. :•'· ''"•'"ó53864 

Prenajfmateľ: 

2~~-· 
Mgr. Peter Bobko 
konateľ 1...-------..._ 



DODATOK č.l 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 5650 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, 08068 
PREŠOV 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ : 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

Ing. Juraj Hudáč, konatel' 
Bankové spojenie: U ni Credit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 5650 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 

ako prenajíma tel' 
a 
2. OZ ŠK UNIVERSAL Prešov 

Sídlo: 080 Ol Prešov Matice Slovenskej 5 
Sp.č.: VVS/1-900/90-166 98-2 dňa: 10.06.2011 
Zastúpený: Peter Doležal, preyident ŠK 
IČO: 37788558 DIČ: 2021553864 

ako nájomca 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5650 zo dňa 01.12.2008 sa týmto 
dodatkom s účinnosťou od 01.07.2011 upravuje nasledovne: 

Predmetom tohto dodatku je zmena. prezidenta ŠK Universal Prešov a sídla ŠK a to 
nasledovne: 

prezidentom ŠK na strane nájomcu počnúc dňom 1.5.2011 sa stal p. Peter Doležal, 
sídlo je : Matice Slovenskej 4762/5, 080 Ol Prešov 

Ostatné ustanovenia v nájomnej zmluve ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí 
nedelitel'nú súčast' nájomnej zmluvy. 

V Prešove, dňa 01.07.2011 

Nájomca: Prenajímatel': 

Mgr. Peter Bobko 
konatel' ~~~ 

Ing. Juraj Hudáč /'/' . 
konatel' -~ 

MESTO PREŠOV 
snráva ne•byt · h 

'
7 

~ • ovyc priestorov 
PHE$ov REAl 

Sl 0
,1,. , . , s.r.o. 

·' 'Ni>KA 40, PRESOV fiJ 



DODATOK č.2 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 5650 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, 08068 PREŠOV 
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ : 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

Ing. Juraj Hudáč, konatel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 5650 KS 0308 
Prenajímatel' nie je platcom DPH. 

ako prenajímateľ 
a 

2. OZ ŠK UNIVERSAL Prešov 
Sídlo: 080 Ol Prešov, Matice Slovenskej 4762/5 
Spis.č.: VVS/1-900/90-166 98-2 dňa: 10.06.2011 
Zastúpený: Peter Doležal, prezident ŠK 
IČO: 37788558 DIČ: 2021553864 
Bankové spojenie: "U 1 e "_ e lJ 1 r ·14- .u k/ 

Číslo účtu: (:'ll ti J- o .1-:f/ Hl 1 
ako nájomca 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5650 zo dňa 01.12.2008 sa na základe odporúčania 
nebytovej komisie, ktorá zasadala 19.3.2012 na MsÚ v Prešove (Zápis z 33. rokovania), týmto 
dodatkom s účinnosťou od 01.07.2012 upravuje nasledovne: 

l. ČI. ll DOBA NÁJMU 

V Čl. m bod l sa mení takto: Doba nájmu sa mení z doby určitej (do 30.6.2012) na dobu 
neurčitú. 
V Čl. m bod 2 znie: Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo 
písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná 
lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Ostatné ustanovenia v nájomnej zmluve a jej dodatku č. l ostávajú nezmenené. Tento 
dodatok, ktorého súčasťou je aj výpočtový list č. l , tvorí nedelitel'nú súčasť nájomnej zmluvy. 

V Prešove, dňa 01.04.2012 

Peter Doležal 
prezident ŠK 

Prenajímatel': 

Mgr. Peter Bobko 
MESTO PREšovkonatel' ~--~~----

správa nebytových priestorov / / ·-

PREŠOV REAL, s.r.o. 
SLOVENSKA 40, PREŠOV l!ig. Juraj Hu~ < 

konatel' /~ 



DODATOK č.3 
K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 5650 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ V A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, 08068 
PREŠOV 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ : 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konatel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 56501 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 

ako prenajímateľ 
a 

2. OZ ŠK UNIVERSAL Prešov 
Sídlo: 080 Ol Prešov Matice Slovenskej 4762/5 
Sp.č.: VVS/1-900/90-166 98-2 dňa: 10.06.2011 
Zastúpený: Peter Doležal, prezident ŠK 
IČO: 37788558 DIČ: 2021553864 
Bankové spojenie: U ni Credit Bank a.s. 
Číslo účtu: 6422028/1111 

ako nájomca 

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5650 zo dňa 01.12.2008 sa 
dodatkom s účinnosťou od 01.06.2012 upravuje nasledovne: 

l. Čl. III DOBA NÁJMU 

V ČL III bod l ostáva nezmenený. 

týmto 

V ČL III bod 2 znie: Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo 
písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Pre prípad výpovede platí trojmesačná výpovedná 
lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Ostatné ustanovenia v nájomnej zmluve ostávajú nezmenené. Tento dodatok, tvorí 
nedeliteľnú súčast' nájomnej zmluvy. 

V Prešove, dňa 01.06.2012 

Nájomca: 

Peter Doležal 

Pre~ 

Prenajímateľ: 

gr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč 
konateľ ~ 

MESTO PREŠOV 
správa nebytových priestorov 

PREŠOV REAL, s.r.CI. 
SLOVENSKÁ 40. P'if.[;ov fB:: 



š Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 46/61 

P. č. 34 /Bod č. 27- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti, a to nebytového 
priestoru (radiodiagnostická ambulancia) o výmere 93,42 m2

, nachádzajúceho sa v zdravotnom 
stredisku so súp. č. 7931 na UL Prostejovskej 33/B, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre 
SPV 40, s. r. o., Zlatá 15, 040 Ol Košice, IČO: 44020520. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' žiada o zmenu nájomnej zmluvy č. 3444 uzatvorenej medzi ním ako nájomcom 
a spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. ako prenajímatel'om predmetných nebytových priestorov, 
a to z doby určitej (5 rokov), ktorá uplynie 31.1.2014, na dobu neurčitú za nezmenených 
podmienok. 

Cl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 15.1.2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu zabezpečenia 
špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre občanov. OMM odporúča upraviť výšku nájomného 
v zmysle stanoviska správcu, a to na hodnotu trhového nájomného, t.j. 50 €/m21rok. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a na dobu neurčitú za cenu 50 €1m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 46,47 €/m2/rok. 
Navrhovaná cena OMM: 50 €/m21rok. 
Navrhovaná cena komisiou: 50 €1m21rok +úhrada za služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov. 

GI Prílohy: 
34/1 Žiadosť zo dňa 13.1.2014 
34/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 15.1.2014 
34/3-6 Nájomná zmluva č. 3444 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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SP V 40, s.r.o., Zlatá 15 04001 Košice, IČO: 44020520 

ME.fiTO. Fl\i.ICŠ0\1 1\\~G\&ký úrad v Preäi>Vfi l e 
Čfslo SPI&U: J A'plo\ľ, •n•O<t: 

Znak a lehota 
DoEin:· \ 3 -01- 20\ll uloženia: 

Frflohy: l Vyi12vnje: 

Evldenoné čfslo došlej pošty: /1)/.i ójr/0_/lj_ 
l 

l 

Mesto Prešov 
Oddelenie Mestského majetku 
Hlavná 73 
080 68 Prešov 

v 

VEC: Ziadosť o predl'ženie nájomnej zmluvy č. 3444 

Žiadosť o predľženie nájomnej zmluvy č. 3444 v nebytových priestoroch 
spoločnosti Prešov REAL, s.r.o. na dobu neurčitú za tých istých podmienok 
ako bolo uvedené v predchádzajúcej zmluve. Pracovisko rádiodiagnostiky sa 
nachádza v Medicfnskom centre, ul. Prostejovsj.cá 33/B, 080 Ol Prešov. 

S pozdravom 

Kontakt: 0917 114 704 

MUDr. Štefan Cul'ba 
Konateľ 



l 
9~ 

PREŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

' ' 

./ 

f'RÍLDHr-. ~. ~'+/L 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
TeL: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove. oddiel: Sro. vložka č. 2847/P 

~o PREŠOV Mestský úrad v Prešove )12 

čfslo spiSu: l ~ghrtr. znalka: 
Znak a lehota 

Došlo: 1 6 ·01· 2014 ulo!enla: 

Prnohy: l Vybavuje-;-J ..•. Mestský úrad 

Eyi~JID~n~ M>.!ti/lšleloo!tv: jl_S '1/ ;:1( '! Odbor mestského majetku 
Hlavná 73 "· ·---- . -

Váš list: 

l 

Naša značka: 
17/2014 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

080 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
15.1.2014 

SPV 40, s.r.o. so sídlom na Zlatej 15, 040 Ol Košice - žiadost' predÍženie 
nájomnej zmluvy. 

Stanovisko: SPV40, s.r.o., zastúpená konatel'om MUDr. Štefanom Cul'bom, uz1va 
nebytový priestor na I. NP na uL Prostejovská 33/B v Prešove, o výmere 93,42 m1 za 
účelom prevádzkovania rádiodiagnostickej ambulancie. 
Nájomná zmluva 3444 je uzatvorená na dobu urČitú 5 rokov - tlo 31.1.2014, s výškou 
nájmu 46,47 €/m1/rok. 

Nájomca žiada o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 3444 na dobu neurčitú za tých istých 
podmienok. 

Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky voči prenajímateľovi, preto 
správca odporúča predÍžit' nájomnú zmluvu na dobu neurčitú za podmienky, že nájom 
bude upravený na cenu stanovenú znalcom, ktorá za danú lokalitu je v súčasnosti stanovená 
na 50 €/m1/rok. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

Ô/?------------
4 Pet:r Bobka 
konateľ 

Ing. Jur~ Hud~ 
konateľ / / . J 

~___.c'"~~------

PREŠOV. REAL, s.r.o. 
spravca 

neb~'l:ov)'Ch priestorov 
Slovenské 4G, 080 01 Prešov 

m 

"" 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú: 1019764005/1111 



Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č.3444 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 O l Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

Martin Buranovský, konatel' 
Bankové spojeníe: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu: 6619911059/llll, VS 3444, KS 0308 

ako prenajimateľ 

a 

2. SPV 40, s.r.o. 
Sídlo: 040 Ol Košice, Zlatá 15 
Obchodný register: Okresný súd Bartislava 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 51022/B 
Zastúpený: MUDr. Štefan Cul'ba, konatel' 
IČO: 44 020 520 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

1/ PrenajÍ!Jlatel' na základe súhlasu č.: MsÚ R/20606/2008 zo dňa 08.01.2009, ktorý je 
vlastoikom nehnuteľnosti, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v 
objekte č. súpisné 7931, k. ú. Prešov. 

2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Prostejovská č.33/B 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 93,42 m1 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
prevádzkovanie rádiodiagnostickej ambulancie 
2/ Nájomca· sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



ČI. III 
DOBA NÁJMU 

ll Nájomný vzťah vzniká dňom: 01.02.2009 a uzatvára sa na dobu určitú: 5 rokov, t.j. do 
31.01.2014. 

21 Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

ČI. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

1/ V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 4341,36 EUR ( 130787.81 SKK*) podľa výpočtového listu. 

2/ V prípade, že dôjde k zmene "Smernice podľa bodu 1", prenajímateľ má právo 
jednostranne upraviť výšku nájomného zaslaním nového výpočtového listu. 

3/ Nájomca bol náležite obomárnený so znením "Smernice, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" pred podpísaním tejto zmluvy. 

4/ Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné omárneníe od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka 
Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prem\iímateľa 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.02.2009-361.78 EUR (10898.98 SKK*) (depozit) 
dňa 05.02.2009, 05.03.2009, 05.04.2009 atd'. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške- 361.78 EUR 
(10898.98 SKK*) (mesačná úhrada). 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške 1,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 



Čl. VI 
TECHNICKÝ STAV NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

ll Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

3/ Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneni 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálnev rozsahu, uvedenom v nariadeni vlády č. 87/1995 Z.z .. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebne1to úradu MsÚ. 

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

6/ Nájomca je povinný do 10 dni oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

7/ Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Účinky 
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístnp k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

91 Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 314/01 Z.z. o požiarnej ochrane v zneni neskorších predpisov. 

l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

ll/ Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dni prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 
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V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, tJ. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý l\i začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Prenajímateľ nezodpovedä za škodu, ktorä vznikla nájomcovi na vlastnom 
hnuteľnom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 

13/ Nájomca zodpovedä za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 
zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 

14/ Nájomca je povinný na vlastné näklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporušenom stave. 

ľ5/ Na dodävku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 
Na vývoz kontaminovaného odpadu uzavrie nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom 
predloží prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

16/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ mä na zabezpečenie nájomného 
záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachädzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria 
nájomcovi v súlade s ustanoveniami§ 151 a nasl. § 672 Občianskeho zäkonníka. 

čl. vm 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ll Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísanä v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie. 
3/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. 

•Konverzný kurz: 30.1260 

V Prešove dňa 01.02.2009 

Nájomca: 

MUDr. Štefan Cul'ba 

konatel' /"/ 
/ . 

$ľrt:: 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter Bobko 
konatel', 

---
ť:;tin Buranovský 

1 
ate!' 



VÝPOČTOVÝ LIST Č. 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 3444 

1. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 1 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 3444 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. SPV40, s.r.o. 
Bydlisko: 
Registrácia: 
Oddiel: Sro 
Zastúpený 
IČO: 
DIČ DPH: 
ako nájomca 

040 01 Košice Zlatá 15 
Okresný súd Bartislava 

Vložka č.: 51022/B 
MUDr.Štefan Cul'ba 
44020520 

Údaje o uživanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 
Spôsob využitia: 
Počet osôb: 

1. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

Prostejovská č.33/B 
I.nadzemné podlažie 
pracovisko RTG 
prevádzkovanie rádiodiagnostickej ambulancie 
2 

áno 
centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: počet: 

al kúpeľni: 
b/ sprchovacích kútov: 
cl umývam!: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
il spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o el splachovaclch WC: 

o f/ iných soc. zaradeni: 
o g/umývadiel: 
2 h/ kuchynská linka: 
2 j/ spoločné sprchy: 
o 1/ drezy 

b/ nákladné 

počet: 

l 
o 
1 
o 
o 
o 



4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 
samostatný zmluvný vzťah na vývoz kontaminovaného odpadu 

5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

V Prešove dňa 

Nájomca: 

MUDr. Štefan C1Jfba 
konateľ 1 
SPV 'lv1 1 v o 

i 

, s.r.o. 
Zlatá 15 

040 OJ KO$/ CE 
Iťo: 44 020 s2o 

01.02.2009 

Prenajlmatel': 

Mgr. Peter bko 
konateľ ' 1------
~in Buranovský 

1
.-.. ater 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 47/61 

P. č. 35 /Bod č. 23- Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa IO. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu obmedzených možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na 
výstavbe "Parku umenia", týkajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere cca 
239m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), k. ú. Prešov, L V č. 6492, lokalita 
UL Tkáčska, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 238, záhrada o výmere cca 239 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), k. ú. Prešov, LV č. 373, lokalita Ul. Tkáčska, v bezpodielovom spoluvlastníctve 
Ing. arch. Mariána Ferja a manželky PhDr. Marty Ferjovej, rod. Onderovej, Vyšná Šebastová 138, 
080 06 Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' požiadal o zámenu uvedených pozemkov z dôvodu výstavby "Parku umenia". 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer zámeny pozemkov špecifikovaných v bode AJ tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 16.9.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 5.3.2012: 
VMČ č. 4 nemá námietky za predpokladu, že budú dodržané všetky podmienky, ktoré dá stavebný 
úrad MsÚ a KPÚ. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete!' a 
bez finančného vyrovnania. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena komisiou: bez finančného vyrovnania. 

FI Prílohy: 
35/1 Žiadosť zo dňa 5.8.2013 
35/2 Stanovisko OHAMaÚP 
35/3 Situácia 
35/4 Kopia z kat. mapy 
35/5 LV č. 6492- čiastočný 

35/6 LV č. 373 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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lng.arch. Marián Ferjo, Wšná Šebastová 138. 080 06 Prešov 

Mobil : 0905 537 289, e-mail: marianferjo@tristanstudio.sk 
HAJ..> l. euť.4>. - nľD V'. l1c.q-fc~.,. Fe. v~ c Ve( 
MLSTO rREŠOV 12 

__ h~~:.i-z'i Cr<K~ v P~ešove 

i :·~c;;1s!r. značka· 
l Gc.·S1o: ! Zrak a lehota 

j - 5 -C3- 20131 ciozenia 

Prilof1y: l Vybavuje: A / -

Evidenčné či s lo došlej poSty /1'7 J(.(/ í'& / ~/j 
/ 

Prešov 5.8.2013 

Vec : Žiadosť o zámenu pozemkov 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Týmto si Vás dovoľujem požiadať o zámenu pozemkov pod budúcou 
výstavbou "Parku umenia", ktorá sa nachádza na Okružnej ulici na parcelách č.238 
v našom vlastníctve a parcele č.242, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov podľa 
priloženej situácie v katastrálnej mape. 

Vecné bremeno na vstup by bolo vzájomne v šírke 1 ,5m a dfžky cca 1Om pre 
susednú parcelu, čo by umožňovalo pohodlný vstup pre oboch vlastníkov pozemku. 

Ďakujem, ostávam s úctou 

K žiadosti prikladám : 
1x situácia v katastrálnej mape 

ťi 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanll!tiky 
Oddelenie hlavného architekta a (!zemného plánovania 

yáMiliQflil!jlôl<SIJl'ia: 
16.8.2013 

Vec 

Ne1<!2~013 
Ev.~.11526012013 

PRÍLOHA Č· .35) 2.. 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje/ Jinka 
Jng.arch.Jacová 
1'!!051131 00273 

Prešov: 
16.9 .. 2013 

Zámena časti pozemku parc.č. KN-C 242 k.ú. Prešov s výmerou 239 m2 za čast' pozemku parc. č. 
KN-C 238 k.ú. Prešov s výmerou 239 m2

, časti hradobnej priekopy, nachádzajúcej sa 
v západnej časti Pamiatkovej rezervácie Prešov, Tkáčska ulica pre funkciu "Parku umenia" 
Ing. arch. Mariánovi Ferjovi, bytom Vyšná Šebastová 138 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v-zneni neskoršich 
predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1) Podľa platného územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013, pozemky parc. č. KN-C 238, 242 k. ú. Prešov sa 
nachádzajú na ploche funkčne ur~nej ako plocha urbanistickej zelene v hradobnej priekope, v západnej 
časti Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2) V súčasnosti pozemok parc.č. KN-C 242 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha upravenej nlzkej 
verejnej zelene, pozemok parc.č. KN-C 238 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha zelene- neudržiavanej . 

3) V zmysle Zásad a regulatívov funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia mesta 
Prešov, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časf 
Územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012, pre dané pozemky plati regulatív RL G.S 
Plocha urbanistickej zelene v hradobnel priekope. kde hlavná funkcia je park, malá parkovo upravená 
plocha. park so športovVmi zariadeniami. 

4) V súlade so Zásadami a regulatívmi zachovania kultúrnohistorických hodnôt vrátane plôch 
zelene, regulatívom RL 7 ako významné kultúrnohistorické hodnoty na území mesta le potrebné chrániť 
urbanistickú štruktúru. vvvinutú pôdorysnú schému a objekty Pamiatkovej rezervácie Prešov, svstém 
zelene pamiatkového územia a jeho ochranného pásma. 

5) Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania, ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni 
neskorších predpisov po posúdeni zámeru nemá n á m ie tky k zámene časti pozemku parc. č. KN-C 
242 k. ú. Prešov s výmerou 239 m2 za čast' pozemku parc. č. KN-C 238 k.ú. Prešov s yýmerou 239 
m2

• časti hradobnej priekopy.nachádzajúcej sa v západnej časti Pamiatkovej rezervácie 
Prešov, Tkáčska ulica pre funkciu "Parku umenia", mimo objekty hradobných múrov z východnej 
a západnej strany pozemkov, za tVchto podmienok: 

a) časť pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov zo západnej strany ktorý sa nachádza na nároži 
Tkáčskej a Okružnej ylice, bude wuživaný len pre funkciu parku, resp. malej parkovo upravenej 
plochy s vytvorenim .Parku umenia" v rámci parkovej úpravy hradobnej priekopy v zmysle platné
ho Územného plánu mesta Prešov, regulatívu RL G.5 a taktiež v súlade so Zásadami ochrany pamiat
kového územia Pamiatkovej rezeNácie Prešov 

b) bude rešpektované vecné bremeno právo prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KN-C 242 k.ú. 
Prešov v prospech vlastnlka východnej časti pozemku parc. č. KN-C 238 k. ú .Prešov, ktoré bolo zria-
dené v roku 2010. llJ!t.K.:.;::t .. t''i) ;;:_:- J2Si~:,~~~·. ~~-;~·7/ 

. . 
S pozdravom 

Ing. Mari n H a r č a r i k 
riadil r Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Pre§ov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk. l www.presov.sk 
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Výpis z katastra nehnuteľností 
Dátum aktualizácie: 02.09.2013 07:27:08 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

PR,f~~~ ~. 2>5/6 
Dátum: 15.10.2013 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

242/000/0 

VÝMERA 

v [nf l 

389 

Výmera spolu: 389 

DRUH 
POZEMKU 

Záhrada 

Parcely registra "C" 

CHARAKTE

RISTIKA 

4 

* * * Ostatné p.at"cely re~istra ''C'' nev-ytiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
4-Pozernok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

1-Intravilán 

VÝMERA 

v [nt l 
DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

Stavby 

SÚPISNÉ NA PAR CELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané + * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

*** Ťarchy nevyžiadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 79/1996 Zz. 

Dátum aktualizácie: 02.09.20!3 07:27:08 

(celkom parciel ...... .Ym ... .) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

9849 5442 

(celkom parciel ......... ?.?.L.) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... EL.) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastnikov ............... \....) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 373 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

238/000/0 

VÝMERA 
v [m' l 

564 

Výmera spolu: 564 

Legenda: 

DRUH 
POZEMKU 

Záhrada 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 

Parcely registra "C" 

4~Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 
PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavaoému územiu obce 

l-Intravilán 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sidlo) vlastníka 

CHARAKTE
RISTIKA 

4 

s~~LO~I\ t · ~5/ b 
Dátum: 13:08.2013 

(celkom parciel .............. !... .. ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

4100 5442 

(celkom vlaStníkov .............. 1....) 

Podiel 

l Ferjo Marián r. Ferjo, Ing.arch. a Marta Ferjová r. Onderová, PhDr., 080 06, Vyšná Šebastová, č. 138, SR 
IČO/RČ: 730422, RČ_MAN: 750303 

III 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 2922/2013 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Oprávnenie:Právo prechodu a prejazdu cez parc.KN C 242 v prospech vlastníkov parc.KN C 238 v rozsahu 
vyznačenom v g.p.180/10-Gl 1237/2010 a povinnosť zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone 
jeho práv z vecného bremena-V 5962/20101 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č 7911996 Z.z. 

v znen/vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 01.08.2013 07:34:03 

POL. VZ. 

18/11 

POL. VZ. 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 48/61 

P. č. 36 /Bod č. ll - Výpis z uznesenia č. 23/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 14/2013 zo dňa 17. l O. 2013/ 

Al Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva pozemky: 
l) parc. č. KNC 1371, ostatné plochy o výmere 309m2

, 

parc. č. KNC 1372, orná pôda o výmere 651 m2
, 

parc. č. KNC 1374, orná pôda o výmere 657m2
, 

parc. č. KNC 1375, zastavané plochy a nádvoria o výmere 170m2
, 

všetko na LV č. 1208, k. ú. Záborské, 

2) parc. č. KNC 2038/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 260m2
, LV č. 1996, 

k. ú. Petrovany, 

od spoločnosti IPZ Prešov a. s., 082 53 Záborské 504, IČO: 36492841. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Nadobudnutie pozemkov špecifikovaných v bode Al tohto materiálu, ktoré sú vo vlastníctve 
spoločnosti IPZ Prešov a. s., bezodplatne do vlastníctva mesta Prešov ako jediného akcionára tejto 
spoločnosti pred jej vstupom do likvidácie. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Uznesením Mestského zastupitel'stva v Prešove č. 436/2013 zo dňa 16.9.2013 bolo schválené 
zrušenie spoločnosti IPZ Prešov a. s., s likvidáciou. OMM odporúča pred vstupom tejto spoločnosti 
do likvidácie bezodplatne previesť nehnutel'nosti v jej vlastníctve, vrátane tiarch zapísaných 
k týmto nehnutel'nostiam na LV č. 1208 a LV č. 1996, do vlastníctva mesta Prešov. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 17. 10. 2013: 
Komisia odporúča bezodplatný prevod pozemkov. 

El Cena: 
Navrhovaná cena komisiou: bezodplatne. 

FI Prílohy: 
36/1 LV č. 1208 
36/2 LV č. 1996 
36/3 Kópia z kat. mapy 

F- MsÚ/SP-01/1211 



GKÚ Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ PRÍLOHA Č. ~b /1 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: ZÁBORSKÉ 
Katastrálne územie: Záborské 

Dátum vyhotovenia 26.08.2013 
Čas vyhotovenia: 09:09:45 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1208 
ČASf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

1371 

Výmera v m2 Druh pozemku 

309 Ostatné plochy 
651 Orná pôda 

Spôsob využ. p. 

34 
1 
1 

22 

U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

2 
1372 
1374 
1375 

Legenda: 

657 Orná pôda 
170 Zastavané plochy a 

nádvoria 

Spôsob využívania pozemku: 

2 
2 
2 

1 -Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, 
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužlvaný pre rastlinnú výrobu 
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu 
22- Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

ČASf B: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Por. čfslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čls/o (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sfdlo) vlastnfka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 IPZ PREŠOV A.S., 504, Záborské, 085 23 
IČO: 

1 l 1 

Titul nadobudnutia Z 2733/2013 - Rozhodnutie O Pr OPÚ-2013/489-963/Ly, zo dňa 22.04.2013 

CAsfc: fARCHY 
Por.č.: 

V 5700/2005- Zmluva o zriadeni vecného bremena spočfvajúce v povinnosti vlastníka parciel KN 1377, 1378 a 
1380 (GP 412006), a 1375 (GP 6/2006) strpieť existenciu plynovodu a jeho prevádzku tak, ako je vyznačené v GP 
č.35/2005 a strpieť vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynovodu v prospech 
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava /IČO: 35815256/. (parcela: 1375) 

/né údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:fARCHY bez uvedenia parcelného éfs/a alebo poradového čísla vlastn/ka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastnfkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 23.08.2013 



GKÚ Bratislava 
ľRÍLDHA C:. 0GI2: 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PETROVANY 
Katastrálne územie: Petrovany 

Dátum vyhotovenia 26.08.2013 
Čas vyhotovenia: 09:12:46 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1996 
ČASf A: MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

2038/ 4 2260 Zastavané plochy a 22 2 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

22- Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

ČASf 8: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik 

1 IPZ Prešov a.s., 082 53, Záborské, č. 504, SR 1 l 1 
IČO: 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

ČASf C: fARCHY 
Por. č.: 

V 2468/2006 • Kúpna zmluva. 
Z 430212009. Zrušenie rozhodnutia Daňového úradu v Prešove č.724/340/45567/09/Sta. 
R 92/2010. Žiadosť o zmenu adresy. 

1 V~3487/10 ~Vecné bremeno spočívajúce v práve vstupu, prechodu a prejazdu motorovými vozidlami, 
umiestnenia vedení a potrubí na pozemku parc.CKN 2038/4-zast.pl. o výmere 2260 m2 v prospech súčasného a 
všetkých budúcich vlastníkov pozemkov parc.CKN 2038/1,2033/1 a 2005/1. 

/né údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

lnformativny výpis 111 Aktualizácia katastrálneho portálu: 23.08.2013 
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1:;~ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 49/61 

P. č. 37 /Bod č. 5 - Výpis z uznesenia č. 23/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 14/2013 zo dňa 17. l O. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, ostatné plochy o výmere cca 50m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie predmetného pozemku na realizáciu stavby dvoch garáží. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku bližšie špecifikovaného v bode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja 
vzhl'adom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 €. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. 6. 2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 9. 2013: 
VMČ č. l neodporúča majetkový prevod z dôvodu záporného stanoviska OHAMaÚP. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 17. 10. 2013: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
37/1 Žiadost' 
37/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. 6. 2013 
37/3 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01112/1 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ: 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Martin Závadský 
Dátum narodenia l IČO: 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Mukačevská 35 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 

e-mailová adresa: ' 

Týmto žiadam/žiadajú o ~/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici :Mukačevskej 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parcely: 9418 

Účel žiado-sti: Žiadam o predaj pozemku na parcele 9418 za účelom výstavby dvoch garáží spolu 

o rozlóhe pri blížne 50m2 zobrazený v prílohe na katastrálnej niape 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvola!' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený . 

Vp • d' eJ/. tlF.,L.o!'j resove na ..................... . 

Príloha: 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

. ~// 
/_/.,."'"..:?~ ................. : .......... 'p.. .... . 

podpis navrhovateľa 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta·a územného plánovania 

:;> ~ -·-

Váš list číslo l zo dňa: Na§e číslo: 

M/13499/2012 T/2013/9276 

Vec: 

Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Novák 
!!!\' 051/3100274 

Prešov: 

17.06.2013 

Odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, Mukačevská ul., Sídl. 111, k.ú. Prešov za 
účelom dostavby 2 garáži 
-stanovisko k žiadosti 

Mesto Prešov - Odbor hlavného architekta mesta (ďalej OHAM) ako orgán úzeqmého 
plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3, 
písm. d/ zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva k žiadosti 
toto stanovisko: 

1/ PodJ'a platného Územného plánu mesta Prešov pozemok parc. č. KNC 9418/581, 
Mukačevská ul., Sídl. 111, k.ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytné plochy' 
obytných domov. 

2/ Podľa VZN č. 2/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta 
Prešov pre pozemok parc.č. KNC 9418/581, Mukačevská ul., Sídl. 111, k. ú. Prešov, platí regulatív RL 
8.5. a RL 1.3.3 ...__ · 

3/ OHAMaUP ne s ú hl a·s í s odpredajom časti pozemku parc.č. KNC 9418/581 v 
k. ú. Prešov. Mukačevská ul., Sídl. Ili za účelom výstavby garáže 

4/ Predmetný zámer nie je v súlade s regulatívom RL. 1.3.3 platného ÚPN mesta 
Prešov. Zriaďovanie nových garážových areálov z radových boxových garáži na úkor 
vnútroblokových nezastavaných priestorov a verejnej zelene je neprípustné. Akákoľvek ďalšia 
dostavba boxových garáži v predmetnej lokalite nie je možná · 

S pozdravom 

' Na vedomie: OHAM- pre spis 

Ing. Mari n Ha r č a r í k 
riad teľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad.v Preš"Óve l Hlavné 73 l dáo 01 Prešov 1 l Tel.: +421 {51)3100111 l Fax:·-;4·2:1(51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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P. č. 38 /Bod č. ll - Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa 10. 12. 2013/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 3239/1, zast. plocha o výmere cca 46m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Lidická. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie predmetného pozemku za účelom parkovania áut. Na uvedenom pozemku sa nachádza 
elektrický stÍp a vodovodná šachta. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode A/ tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhl'adom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 €. 

D/ Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 8.10.2013: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 7.10.2013: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s odpredajom. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
38/1 Žiadosť zo dňa 22.8.2013 
38/2 Stanovisko OHAM zo dňa 8.10.2013 
38/3-2 Kópia kat. mapy 2x 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Ladislav BRUGER, Lidická č.4, 080 05 PREŠOV, tel: 0905 487912 

MESTO PRI':ŠOV 
Mestsky \)rod v Prešove \12 

C!slo spis~..;: \ Rf~gis.u-. Í-natk~: 

Došlo: Znak a lehota 

22 -cc- 2013 uloženia: 

Prllohy: l Vybavuje: Mestský úrad PREŠOV 

Evidenčné číslo došlej pošty: $5 J.J ~/Mff'=> 
/ Hlavná ul. 

080 Ol PREŠOV 

VEC: Žiadosť o odkúpenie priestranstva 

V prílohe listu Vám prikladám., Kópiu katastrálnej mapy., kde na ulici lidickej 

je vyznačených 46m2 červene, je to priestor pred mojim domom. V tomto vyznačenom priestore je 

osadený elektrický stÍp a vodovodná šachta. O tento priestor sa starám ja, čiže ho kosím a čistím. 

Nakoľko stÍp je osadený uprostred vyznačeného prjestoru a moja žíadosť o odkúpenie je určená 

na parkovanie aut, z toho vyplýva, že maximálne je to priestor pre dve parkovacie miesta. 

Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem. 

Ladislav Bruger 

Príloha: Kópia katastrálnej mapy 

Čiastočný výp.č.2065 

Výp. S LV 469 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Vá! list č/sla l zo dňa: 
M/14454/2013 
25.06.2013 

Naše čfslo: 
B/15061/2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia m11jetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 
Ing. arch. Jáni 
'll"! 3100276 

Prešov: 
08.10.2013 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 3239/1 k. ú. Solivar, Lidická ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršie~ predpisov,§ 4 
ods. 3, pfsm. di zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršfch predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Podľa platného územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Prešove uznesenfm č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, je pozemok parc. č. KN-C 3239/1 k.ú. Solivar 
súčasťou funkčnej plochy určenej pre výstavbu rodinných domov v Chránenom ložiskovom územi 
Solivar, pre ktorú plati regulatív RL 8.4. 1. Predmetný pozemok obsahuje miestne. komunikácie 
a priľahlé plochy zelene. 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania neodporúča odpredaj časti 

pozemku parc. č. KN-C 3239/1 k.ú. Solivar podla predloženého nákresu pre žiadateľa Ladislava 
Brugera, Lidická 4, Prešov. Požadovaná plocha nevhodne zasiahne do koridoru Lidickej ulice, ktorý 
požadujeme zachovať pre prípadnú úpravu ulice a pril'ahlých plôch verejnej sprievodnej zelene 
v rámci územia Pamiatkovej zóny Sol'ná Baňa. 

S pozdravom 

, .. ·~ 

/l/./1 ľ'' 
Ing. Marián Harč~ 

riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421{51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 39 /Bod č. 8- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 
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AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 26001137, zast. plocha o výmere 70m2

, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita 
Ul. Švábska. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie predmetného pozemku za účelom výstavby objektu na akumulačné nádrže potrebné 
pre kogeneračnú jednotku. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode AJ tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhl'adom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 €. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3.7.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. 5 zo dňa 2.9.2013: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s odpredajom. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
3911 Žiadosť zo dňa 12.6.2013 
3912 Stanovisko OHAM zo dňa 3.7.2013 
3913 GP č. 31688560-32113 
3914 Grafické znázornenie 

F- MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Pre§ove, mavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO ['REŠOV 11 o Mes!sky Ut<ld v Prešove 

Číslo spisu: l 
Došlo: Znak a lehota 

1 2 -06- 2013 uloíema: 

Celkom j Vybavuje: l 
Evidentné ČI-Sio došlej pošty: tm MJ//tJf.)_ 

j 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Ziadosť o kúpu pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov:, SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov 
Dátum narodenia /IČO: 31718523 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Volgogradská č. 88, 080 O l Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: Ing. Banduričová Natália, riaditel'ka a. s., 051 l 7567750 

e-mailová adresa: natalia.banduricova@spravbytkomfort.sk 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadame o kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici : Švábska pri kotolni ŠVK2 v Prešove 

Katastrálne územie: Solivar 

Číslo parcely: KN C 2600/1 

lJčel žiadosti: Obraciame sa na Vás o odkúpenie časti pozemku o rozmere 7 x IO rn a výmere 70m2 na 

parcele KN C 2600/1 o v)•mere 30092 m2 z dôvodu výstavby objektu pre akumulačné nádrže potrebné pre 

kogeneračnú jednotku. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. ,._ o ochrane osobných údajov v platnom zneni podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovanlm osobných údajov v rouahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Preš(We dlia l 1.6.20 1.3 

Príloha: 

grafické zn;únrnenic umiestneni:-~ pzqcmku 

.spracn\'an~- n<ívrh gL'nnh_'tricJ..~L;hn plť1nu 

~i n~h~)di,'kt: ...;;1 prL·~~·d·tnik'l 

< 
(._--~~:- .- /~ 

/,/ . ;;;:; ~/ /~ 
;;./-/. . ď 

podpis navrhovateľa 

v 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

(} 

PRÍLOH~"t,"J9Jž"'·-'--

Váš list číslo l zo dňa· 

M/9863/2013 
25.06.2013 

NaSe éis!o: 

B/1 0054/2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
:"'f3100276 

Prešov: 

03. 07. 2013 

Vec: Sídlisko Šváby- pozemok parc. č. 2600/137 k.ú. Solivar, Švábska ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskoršíc~ predpisov.§ 4 
ods. 3, písm. dl zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaJU 
časti pozemku parc č. KN-C 2600/1 k.ú. Solivar (pozemku parc č. KN-C 2600/137 k.ú. Solivar 
podľa predloženého návrhu geometrického plánu) pre spoločnosť Spravbytkomfort, a. s. Presov 

S pozdravom 

.... 

--------~-. 

Ing. M rián Harčarík 
iaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbaniStiky 



VÝKAZ 
Dotorajalstov Zmeny 

Clslo 
Vjmero Druh k 

~ Parcely Diel parcele m• jPozemku 
čl s lo 

LV PK KN ha m• 
Stav rávny je ototný 

2065 21;00/1 l 0092 zost.pl. 

spolu: l 0092 

legenda: kód spôsobu využlvonla pozemku - 18 - pozemok, na ktorom je dvor 

Q. 

2775 

VÝMER 

od 
parcely m' 

čl sl o 

registra C KN 

d 
2600/1 

Clslo 
parcely 

21;00/1 

2600/ll7 

PRÚ.OHA Č. b9/~ 

Novj stav 

Vlast nik 
Výmero Druh u~lvatel 

pozemku tadresol 
ha m• kôd 

l 0022 zost.pl. dotera)al 
18 

70 zost.pl. PRAV8YTKOMFORT ,a.s 
18 Pre~ov 

l 0092 

Geometrický pión je podkladom no próvne ~ony, ked údaje doterojäleho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastro neMuteinostl 

Vyhatavltel Kraj Okres Obec 
PreOOvský Pretov Preäov 

Progres GEO, s.r.o. Kat. Solivar čl sl o l168B560 • l2/ll 
Mopovj 

Preaov 4·5m 
Masarykova 16 ózemle pldnu Ust č • 

Prešov GEOMETRICKÝ PLÁN na odd•l•nl• pozemku parc.č. 2600/ll7 

IČO 31688560 

Vyhotovil Autorizačne overil úrodno overil 
Meno: 

DM: l Menrn OM: l Meno; O~o: lčlslo: 
11.06201l Ing. Jozef Klučlar 11.06.201l Ing. Jozef Kluelor 

Nové hranice boli v prlrode označené Nóletltosloml o presnostou zodpovedó predpisom Or-odne overené podla i 9 zókona NR SR č. 26/1995 
klincom z.z. o geodézii o kortoqrofll 

Zóznam podrobného merania tmeračskj nóčrtl e. 
l027 

Siroclice bocl>v ozoočenjcll ~silili o ostatn! IIOI'očol<é Pečiatka o podpis Pečiatka a pocl>ls ixklje oiJ ulo!ené vo v!eobeaoj doknllix:i 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 40 /Bod č. 9- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 

Strana 
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spoluvlastníckeho podielu mesta Prešov o veľkosti 94/579 na pozemku parc. č. KNC 3880/4, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 257 m2 (na podiel 94/579 pripadá výmera 41,72 m2

) a stavbe 
súp. č. 12347, postavenej na parc. č. KNC 3880/4, všetko na LV č. 13126, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Masarykova. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie uvedeného spoluvlastníckeho podielu za účelom scelenia pozemkov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať spoluvlastnícky podiel na pozemku a stavbe špecifikovaný v bode 
Al tohto materiálu v zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa 
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja 
vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 19.11.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 5.8.2013: 
Výbor mestskej časti č. 4 súhlasí s odpredajom spoluvlastníckeho podielu za trhovú cenu. 

FI Stanovisko Parku kultúry a oddychu zo dňa 5.11.2013: 
(V prílohe.) 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia neodporúča zámer predaja spoluvlastníckeho podielu spôsobom priameho predaja. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

1/ Prílohy: 
40/1 Žiadosť 
40/2 LV č. 13126 
40/3 Kópia z kat. mapy 
40/4 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 19.11.2013 
40/5 Stanovisko Parku kultúry a oddychu zo dňa 5.11.2013 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, IDavná ul. č. 73, 080 Ol 

/ v 

PR.lLOHA. C ·ltO/i 

Mestský úrad v Prešove 

Čísio sp:su: Regis1J. značl,a: 

OoS\o: 1 Znak a lehota 

1 5 • iD· zo13 i c!czenia 

sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadost' o kúpu pozemku a budovy 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov Tibor Boháč 
Dátum narodenia l IČO: 1 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Lesnicka 44 ,080 05 Prešov 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa:0905 972 156 
e-mailová adresa: 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o kúpu pozemku a budovy 

Pozemok a budova sa nachádza na ulici :Masarykova 7/B ,080 Ol Prešov 
Katastrálne územie : 849 502 Prešov 

Číslo parcely : 3880/004/0 

Účel žiadosti: odkúpenie spoluvlastníckeho podielu- budovy mesta Prešov,podiel94/579 

-pozemku pod budovou podiel94/579 

Súpisné číslo 12347 ,LV parcely 13126 

V zmysle zákona č. 42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 14.10.2013 

Pn1oha: 
kópia LV 
grafické mázomenie umiestuenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastráloej mapy 

• ( nehodiace sa prešk:rtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/1/1 



" " I'RILO~A C. 40/2 
Výpis z katastra nehnuteľností 

Okres: 

Obec: 

Katastrálne územie: 

707 Prešov 

524140 Prešov 

Prešov 

Dátum: 23.07.2013 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13126 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 
v [nt l 

DRUH 
POZEMKU 

3880/004/0 257 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 257 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
16-Pozemok, na kt. je postavená nebyt. budova označ. súp. čís. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO -príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l -Intravilán 

SÚPISNÉ NAPARCELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

Stavby 

12347 3880/004/0 14 obchodno-prevádzková budova 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Boháč Tibor a Mária r. Jurková, Lesnícka 44, Prešov, SR 
IČO/RČ: 521031, RČ_MAN: 730303 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 3794/2005 

2 MESTO PREŠOV, PREŠOV, SR 
IČO/RČ: 327646 

3 Boháč Tibor r. Boháč a Mária Boháčová, Lesnícka 44, Prešov, SR 
IČO/RČ: 521031, RČ_MAN: 730303 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 8603/2008 

ČASŤC. ŤARCHY 

(celkom parciel .............. 1... .. ) 
CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
RISTIKA K ZÚO EL 

16 o 4431 

(celkom stavieb .............. L.) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

13126 J3126 

(celkom vlastnikov .............. l ... ) 

Podiel 

441/579 

94/579 

44/579 

POL. VZ. 

Právo prechodu pre vlastníka stavby sč.2703 na parc.KN 3880/J v rozsahu vyznačenom na GP č.l81/2004-V 
3633/2005,V 3639/2005. 

3888/0 
5 

D.POZNÁMKY POL. VZ. 

Bez zápisu 
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MESTO PRE$OV 
PRÍLOHA 6. LtO/It 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 
M/2013/11164 
č.z.127561/2013 

VEC 

Naše číslo: 

8/16656/2013 
ev.č.13131 0/2013 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Jng.arch. Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

19.11. 2013 

Odpredaj spoluvlastníckeho podielu mesta Prešov, pozemku a stavby parc.č. KN-C 3880/4 
k.ú.Prešov s výmerou 257 m2

, zastavané plochy a nádvorie, v podiele 94/579 na 
Masarykovej 7/B v Prešove, žiadateľovi Tiborovi Boháčovi , bytom Lesnícka 44 v Prešove 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16,ods. 2 zákona·č. 50/76 Zb. 
v zneni neskoršfch predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v zneni zmien a doplnkov 2012,schválené
ho Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013, pozemok parc. č. KN-C 
3880/4 k.ú. Prešov s výmerou 257 m2

, zastavané plochy a nádvorie sa nachádza na ploche 
funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti. 

2/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 3880/4 k. ú .. Prešov s výmerou 25l m2 je zastavaný 
obJektom občianskej vybavenosti s podchodom v I.NP, zabezpečujúci prfstup k prevádzke kina 
Scala a k prevádzkam služieb umiestnených v l. PP a v II.NP objektu. 

3/ Mesto ;:>rešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta 
mesta a územného plánovania, ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č . 
. 50/76 Zb. v zneni neskorších predpisov po prehodnotenf zámeru od p o r ú č a odpredaj 
spoluvlastnfckého podielu mesta Prešov pozemku a stavby parc.č. KN-C 3880/4 k.ú. Prešov s 
výmerou 257 m2

, zastavané plochy a nádvorie, v podiele 94/579 na Masarykovej 7/B v Prešove 
žiadateľovi Tiborovi Boháčovi, bytom Lesnfcka 44 v Prešove za podmienky zachovania práva 
prechodu cez podchod pre vlastníka stavby parc.KN·C 3880/1 k.ú. Prešov. 

S pozdravom 
N1HE§T6 P'~EŠOV 

Mestský úrad 
SEKCII. STAVEBNÉHO ÚRAD' . UJl!." JMISTIKY 

/'·Oj~ 01 r :"'/ C4J 
;,• 

Ing. Marián H a rtč a r í k 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 OBO 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421{51)77336651 E.-mail: mesto.radnica@presov.sk l wv.w.presov.sk 



1 PR.i-LDHA Č, '+0}5 

1P~JRJ( ][(1U[]L 1r1UU~Y A Ol 1D lOJYC1Hl1Ul 

tel.: 051/7723 741 
7723 742 

fax: 051/7732 294 

Prešov, 5.11.2013 

VA$ l./ ST ZNAČKľ:M/2013/Jll64 
Č. z. I 2760412013 

) ~-J Mestský úrad 
i Sekcia majetku a ekonomiky 
'i -oddelenie mestského majetku 
i JUDr. Katarína Juricová, ved. odd. 

_ _ ______ j Hlavná č 73 

Jf?J.Ír·j(íi--tJJ~--J oso 01 P re š o v 

ZO DŇA NAŠA ZNAČKA: 886/13 VYBAVUJE: 

Vec: Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu mesta- doplnenie. 

Park kultúry a oddychu má v správe objekt kina Scala, ktoré slúži šu-okej verejnosti na 
rôzne kultúrno spoločenské podujatia. 

Jediný vstup do zariadenia je cez otvorený vestibul, ktorý je v podielovom 
spoluvlastníctve mesta a :, žiadateľa o odkúpenie a slúži aj ako voľný priestor pre verejnosť, na 
čakanie pri nepriaznivom počasí a tiež ako ímikový v)•chod (pri max. kapacite 600 miest). 

Už v tomto období sú problémy _ sjeho udržiavaním a hlavne čistením -
zametaním, nakoľko je to vstup do kultúrneho zariadenia. Bez ohľadu na menšinový 
spoluvlastnícky podiel o čistotu sa staráme my a snažíme sa aj o jeho estetizáciu. 

Predajom by mohli nastať vážne problémy, lebo vecné bremeno v tomto prípade sa javí 
ako nedostatočné. 

Z uvedených dôvodov PKO nesúhlasí s predajom spoluvlastníckeho podielu mesta na 
pozemku a stavbe. 

S pozdravom 

1- u ~~ :_.', ~,_~,-. · c, -::nu 
H '·:.-::V( l(\ ~· 

Mgt·. Emil CHLAPEČEK ( 

riaditeľ PKO tt~r1 

Estrády, Jwucerty, kurzy, lwwparky, prenájom objektov, ozpuceme, Šarišan, Šarišanček, mažoretky, detské mažoretky, 
spevokol MOYZES, Tanečtl_ŕ klub, Kultúme zuriadenia: Družbu, ul. Volgogradská, tel. 7718 601, CENTRUM, ul. 
P1·o~tejovskci, tel. 7710 841, SEICČOV, ul. Exllfirm•a, tel. 7701 435, švABY, ul. Swibska, tel. 7704 79S, Technicko M 

prevádzkoJ'é oddeleflie, 
Bankové spojenie: VÚB Prešov, č. účtu: 730- 571 l 0100 IČO: 187 437 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 53/61 

P. č. 41 /Bod č. ll- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemkov parc. č. KNC 490 o výmere 89m2

, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 491 
o výmere 90m2

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

BI Účel majetkového prevodu: 
Zabezpečenie prístupu k objektu vo vlastníctve žiadateľa nachádzajúceho sa na pozemku parc. 
č. KNC 489/2, ktorý susedí s predmetnými pozemkami. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa 
č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho 
vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

zmysle 
zákon 
predaja 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 7.11.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 2.9.2013: 
VMČ č. 4 súhlasí s odpredajom za trhovú cenu s podmienkou zápisu práva prechodu. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemkov spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
4111 Žiadosť zo dňa 22.8.2013 
4112 Stanovisko OHAMaÚP 
41/3 Kópia z katastrálnej mapy 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÍL()JA Č. 4-1/1 

NOVO HOLDING, s.r.o., Jarkova 28; 082 21 Vel'ký Šariš, v zast. Ing. Peter Novotný, 
konateľ 

Mesto Prešov 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

VEC: Žiadosť o odkúpenie.pozemku vo vlastníctve mesta Prešov 

Spoločnosť NOVO HOLDING, s.r.o., so sídlom Jarkova 28, Veľký Šariš je vlastníkom 
nehnuteľnosti v k. ú. Prešove, zapísanej na LV č. 8151 ako parc. č. 489/2 o výmere 447 
m2, na ktorej je postavený meštiansky dom so súp. č. 11795, ktorý bezprostredne susedí 
s pozemkami, parc. č. 490 a parc. č. 491, ktoré sú vo vlastnictve mesta Prešov. 

Predkladám Vám návrh na odkúpenie pozemkov- parc. č. 490 o výmere 89m2 a parc. 
č. 491 o výmere 90m2 v k. ú Prešov . 

. , 
Na uvedených pozemkoch zriadime prístupovú cestu, ktorá v súčasnosti nie je 

vyhovujúca. Pozemky pÓ ich zveľadeni budú slúžiť aj nad' alej verejnosti ako spojnica 
ulíc Hlavnt<i ~+Jarkovej/a zároveň úpravou vytvoríme estetický vzhľad okolia historickej 
budovy PKO a v neposlednom rade aj vstup do budovy, ktorej sme vlastnikom. 

Ak našu ponuku prijmete, nebránime sa zriadíť na predmete kúpy vecné bremeno -
právo prechodu v prospech mesta Prešov. 

Verím, že žiadosťou sa budete zaoberať. Podrobnosti o zámere realizovať prístupovú 
cestu ako aj spojnicu ulíc Hlavnej a Slovenskej Vám v prípade Vášho záujmu 
predstavíme osobne. 

S pozdravom 

Vo Veľkom Šariši 20.8. 2013 

//) /('' 
/[ /.,;/'-FZ/7-;?,_/ . . : ... 1 .. : ...................... ,.:!. 

Iiflg. Peter Novom§ 
konateľ 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 9 
MESTO PREŠOV 

Odd<!lenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list člslo l zo dňa: 

M/2013/13094 
č.z.117346/2013 

VEC 

Naše člslo: 

B/14342/2013 
ev.č.121663/2013 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetkové a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

lng.arch. Jacová 
\!!051/31 00273 

Prešov: 

7.11.2013 

Odpredaj pozemkov parc.č. KN 490, 491 k.ú. Prešov, Slovenská ulica v Prešove za účelom 
zabezpečenia prístupu k objektu parc. č. KN 489/2 k.ú.Prešov vo vlastníctve firmy NOVO 
HOLDING,s.r.o., Jarková 28, Veľký Šariš 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16,ods. 2 zákona č. ·50/1976 Zb. 
v zneni neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012,schváleného 
schváleného Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013, pozemky parc.č. 
KN-C 490, 491 k.ú. Prešov sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej 
vvbavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti predmetné pozemky plnia funkciu parkoviska pre PKO a príjazdovej komunikácie 
k pozemku parc.č. KN-C489/2 k.ú.Prešov. Spevnená plocha je v nevyhovujúcom stavebnotechnickom 
stave. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania, ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
zb. v zneni neskorších predpisov po prehodnotení zámeru n eo d por ú č a odpredať pozemky 
parc.č. KN-C 490, 491 k.ú. Prešov. Slovenská ulica v Prešove za účelom zabezpečenia 

rístu u k ob'ektu are. č. KN-C 489/2 k.ú. Prešov firme NOVO HOLDING s.r.o. Jarková 28 
Vel'ký ariš. Zabezpečenie prístupu k objektu nachádzajúceho sa v dvorovej časti riešiť zriadením 
vecného bremena práva prechodu a prejazdu. 

O d p o r ú č a m e predmetné pozemkY aj naďalej zachovať pre pohotovostné parkovanie 

S pozdravom 

os/lo c·~ ;~·=:,~.,.-.,~_···/ 
lj/ 

/42- . / 

Ing. Marián H aJ ar í k 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 54/61 

P. č. 42 /Bod č. 12- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 14718, ostatné plochy o výmere cca 60m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Martina Benku. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie predmetného pozemku na realizáciu stavby za účelom rozšírenia prevádzky cestovnej 
agentúry. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto mat~riálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja 
vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 €. 

D/ Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 19. 7. 2013: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa l. 8. 2013: 
VMČ č. 6 súhlasí s odpredajom uvedenej nehnuteľnosti žiadateľke. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
42/1-2 Žiadosť 
42/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 19. 7. 2013 
42/3 Kópia mapy z GIS 
42/4-2 Doplňujúce informácie k žiadosti zo dňa 4.12.2013 
42/5 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 13.12.2013 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



MESTO PREŠOV PRÍLOHA Č· t2./ 1-1 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

ME.STO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

]12 
Člslo spisu: j_ Registr. značka: 

Došlo: · ·Zna< a lehota 

2 7 -06- 2013 ul ctenia: 

Prílohy: \ Vyb_a,vujej 1 
Evidenčné číslo došlej pošty: ~'Jf f('i IJ !PJS 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a):, 

Meno, priezvisko/obchodný názov: 
Dátum narodenia l IČO: 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 

e-mailová adresa: 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o kúpu pozemku. 

Mgr. Gabriela Haščáková- cestovná agentúra V.I.P. tours 
40 291 090 
Martina Benku 3, 080 O l Prešov 
+421 915 841763, +421 915 919552 

viptours@stonline.sk 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v pn1ohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich vzájomný 
vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam kúpu pozemku 

Pozemok sa nachádza na ulici : 

Katastrálne územie: 

Číslo parcely: 

Účel žiadosti: 

l. Zmena priestorov na podnikanie. 

Martina Benku 3, Prešov 

Prešov 

14718 

Súčasná prevádzka je pre nás priestorovo nevyhovujúca. Naša činnosť si pri narastajúcej klientele vyžaduje rozSlľenie 
priestoru minimálne o ďalšiu miestnosť a vybudovanie sociálneho zariadenia vyššieho štandardu. Nevyhnutnou sa 
ukazuje aj malá kuchynka na prípravu teplých nápojov pre zvyšovanie komfortu zákazníkov a nastolenie príjemnej 
atmosféry pri obchodných rokovaniach či individuálnych konzultáciách. 

2. Skultúrnenie prostredia pre všetkých obyvateľov okolitých obytných blokov. 
Miesto, ktoré sme si vybrali l časť parcely č. 14718 l, slúžilo v minulosti pre odpadkové kontajnery. Keďže je to 
priamo pod oknami bloku č3 ,šíril sa nepríjemný zápach do bytov až do výšky 5. poschodia. Kvôli množiacim sa 
hlodavcom a túlavým zvieratám sa obyvatelia bloku rozhodli presunúť odpadkové kontajnery na plochu parkoviska. 
Spomínaný objekt je však aj v súčasnosti miestom vyslovene problematickým. Buď sa tam zhromažďujú neprispôsobiví 
občania l bezdomovci, lokálni alkoholici l alebo Rómovia prehŕľíajúci sa v odpadkoch, ktoré zbierajú po sídlisku. Je to 
miesto, kde často istá skupi11a obyvateľstva vyhadzuje odpadky mimo vyznačených priestorov a celé pôsobí 
odpudzujúco, neudržiavane. 

Pri tomto objekte sa nachádzajú kríky a dreviny. Ak by bolo nevyhnutné niektoré z nich počas výstavby odstrániť, 
v rámci skrášlenia prostredia ich nahradíme kultúrnymi drevinami. 



f'RÍLDHA i .It 2./1, 2.. 
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem 
svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na 
účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok 
vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 26.06.2013 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP - 52/1/1 

.tours 
Martina Benku 3, 080 01 Prešov 

tel./fax: 051/7753308 mobil: 0915841763 
ICO: 40 291 090 DIČ: 1042966032 

IČ DPH: SK1042936ú:J2 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 
M/2013/1 001 O 
09. 07. 2013 

Naše číslo: 

8/10917/2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
:!! 3100276 

Prešov: 

19. 07. 2013 

Vec: Pozemok parc. č. 14718 k.ú. Prešov, ul. Martina Benku 3, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o predaj časti pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. di zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Podl"a Územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupitel"stvom v Prešove 
uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, jé pozemok parc. č. KN-C 14718 k.ú. Prešov súčasťou plochy 
funkčne určenej ako plochy pre bývanie v bytových domoch, pre ktoré plati regulatív RL 8.5. 

Zámer výstavby objektu prevádzky cestovnej agentúry ako zariadenia občianskej vybavenosti 
je pripustnou funkciou uvedenej funkčnej plochy. 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania n·emá námietky k odpredaju 
časti uvedeného pozemku. . . 

Pré presnejšie vymedzenie rozsahu časti pozemku požadovänej na odkúpenie odporúčame 
spracovať dokumentáciu s riešením nielen objektu vlastnej prevádzky cestovnej agentúry ale aj 
pril'ahlých pristupových komunikácií a spevnených plóch, s riešen im dopravného napojenia na 
miestne komunikácie, napojenia na inžinierske siete, potreby parkovacích miest výpočtom podl'a 
STN 73 6110 a dokumentovaním ich umiestnenia. 

S pozdravom 

.---------._,' 
l 

(; ___.) 
("\---::--: !Vie: ,-· 

Ing. Ma~ián Harčarík 
riaditeľ 

Sekcie stavebné'ho úradu a urbanistiky 

Mestský &ád v Prešove 1 Hlavné 73 1 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421 (51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@wesov.sk l www.presov.s~ 
'i /'"' / "' ".' t; .ť·>f . '" ; l, 
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V. l. P. tours- cestovná agentúra 
t'RÍLOHA Č .lt2.)lt-1 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková24 

080 O l Prešov 

Vaše číslo: B/10917/2013 
Naše číslo: M/2013110010 

Vec: Doplňujúce informácie k žiadostí o odkúpenie časti pozemku parc.č. 14718 na ulici Martina Benku 3. 

Navrhovaný prevádzkový objekt š obdÍžnikovým pôdorysom l O,Ox6,0m bude umiestnený v blízkosti 
kríženia chodníkov cca na mieste, kde je v súčasnosti umiestnená nevyužívaná plocha pôvodne určená na 
skladovanie odpadkov. Zo severnej a západnej strany objektu sa bude nachádzať trávnatá plocha, ktorá s 
rastúcimi drevinám (l tuja, 3 ihličnany, l divoká slivka) v bezprostrednej blízkosti (západne od 
objektu). 

· Z umiestnenia objektu je zrejmé, že existujúce parkovacie miesta a prístupové komunikácie budú blízko, 
pričom treba zdôrazniť, že počas nočných hodín sú parkoviská plné, počas prevádzkových hodín 
cestovnej agentúry t.j. od 10:00- 17:00 hod. sú parkoviská poloprázdne, preto nedôjde k ich 
predimenzovaniu. 
Pozemok je ideálne situovaný z hľadiska napojenia na infraštruktúru a inžinierske siete. Možnosti 
prípojok (voda, elektrina, plyn a odpad) boli predbežne prerokované s kompetentnými organizáciami bez 
námietok. 
Hlavným prínosom realizácie predloženého zámeru je rozšírenie občianskej vybavenosti, služieb 
obyvatel'stvu nielen pre sídlisko Sekčov, ale aj pre občanov mestských častí Solivar a Šváby, v 
neposlednom rade aj skvalitnenie životného prostredia, skultúrnenie prostredia z estetického hl'adiska a 
pod. 
Od roku 2009 sa ako obyvatelia bytového domu M.Benku 3 snažíme realizovať malé stavebné práce 

· v našom okolí- viď Žiadosťo stavebné úpravy v okolí byt. domu. Jedným z hlavných zámerov je 
zbúranie priestoru pôvodne určeného na umiestnenie odpadkových kontajnerov. V súčasností- a to je 
nutné zdôrazniť -tento priestor slúži všetkým nekalým živlom ako miesto stretávania sa, požívania 
alkoholických nápojov, fajčenia a hlasných diskusií, ktorými narúšajú hlavne nočný kl'ud. Spoluobčania 
vyberajúci kontajnery zanechávajú po sebe totálny neporiadok! špinavé prádlo, použité veci, vysypané 
obsahy odpadkových košov, rozbité fľaše .. ./ 

V prípade kladného vybavenia našej žiadosti sa zaväzujeme k likvidácii, demolácii uvedeného nefunkčného 
ohradenia na vlastné náklady. Nie náhodou bol výber časti pozemku cielený: umiestnenie prevádzky práve 
na tomto mieste jednoznačne zlepší estetiku,vizualizáciu prostredia, povýši jeho využitie a skvalitní životné 
prostredie pre všetkých. 

V Prešove, 04.12.2013 

Mgr. Gabriela Haščáková- V.l.P. Tours, M.Benku 3, 080 Ol Prešov, Slovenská republika 
mobil:+ 421 915 841763, tel./fax:+ 421 51 7753308, e-mail: viptours@stonline.sk 

Bankové spojenie: ČSOB, číslo účtu: 4009738050nsoo · 
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MESTO PREäOV PRÍLOHA C.Lr2.)5 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Vái list člsiD l zo dňa: 
06.12.2013 

Na&e člslo: 
B/18487/2013 

Mgr. Gabriela Haščáková 
V.I.P. tours 
M. Benku 3 
080 01 Prešov 

Vybavuje/linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100276 

Pre!ov: 

13.12.2013 

Vec: Pozemok parc. č. 14718 k.ú. Prešov, M. Benku 3, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie časti pozemku 

Dňa 6. 12. 2013 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
doručená doplňujúca informácia k žiadosti o odkúpenie časti uvedeného pozemku. Prllohou je 
výkres s umiestnen Im objektu a zakreslenrm inžinierskych sieti a fotodokumentácia súC::asného 
stavu. 

K pôvodnej žiadosti dalo Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania kladné 
stanovisko k odpredaju časti uvedeného pozemku pre Sekciu majetkovú a ekonomickú - oddelenie 
mestského majetku dňa 19. 7. 2013 .• 

Po predloženi doplňujúcich informácii Oddelenie· hlavného architekta mesta a územného 
plánovania nemá námietky k odpredaju easti pozemku parc. e. 14718 k. ú. Prešov v rozsahu 6><10 m. 

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame predložiť na posúdenie Oddeleniu 
hlavného architekta mesta a územného plánovania pred podan rm žiadosti na Stavebný úrad. 

S pozdravom 

Ing. Mar n Harčarik 
ri diter 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Na vedom~sú Prešov, Sekcia majetková a ekonomická, Oddelenie mestského majetku 

Mestský' Llrad v Pre!ove 1 Hlavné 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51}n33665 l E-mail: mesto.radnlca@~resov.sk l www.presov.sk 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 55/61 

P. č. 43 /Bod č. 16- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu rozšírenia technológie kotolne na biomasu a súvisiace! skládky, týkajúci sa 
pozemku parc. č. KNC 14289/152, ostatná plocha o výmere 4 640 m , LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, pre SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 
31718523. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' požiadal o odkúpenie predmetného pozemku za účelom realizácie rozšírenia technológie 
kotolne na biomasu a súvisiacu skládku. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 4.11.2012: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 7.11.2013: 
Neodporúča odpredaj za navrhovanú cenu. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'nosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu rozšírenia technológie kotolne na biomasu a súvisiacej skládky. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia neodporúča zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete l' a. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadate!' om: 33 €/m2 (153 120 €). 

GI Prílohy: 
43/1 Žiadosť zo dňa 18.10.2013 
43/2 Žiadosť zo dňa 21.6.2011 
43/3 Stanovisko OHAMaÚP 
43/4 Kópia z kat. mapy 
43/5 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Opätovná žiadosť o kúpu pozemkov 

Dobrý deň, 

PRÍLOHA Č. 4~)1 
• SPRAVBYTKOMFORT® 
Energetický, bytový a objektový manažmenta.s. 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Prešov, 16. októbra 2013 

Ing. Banduričová Natália /2013/3816 

Tel.: +421/ 51 7567 750 

obraciam sa na Vás opätovne so žiadosťou o odkúpenie: 

časti pozemku o rozmere 7x10 m a výmere 70 m 2 na parcele KN C 2600/1 
o výmere 30 092 m 2 z dôvodu výstavby objektu pre akumulačné nádrže potrebné 
pre kogeneračnú jednotku (príloha č. l); 
parcely č. KNC 14289/152 o výmere 4 640 m 2

• Naša navrhovaná cena na 
odkúpenie pozemkov je 33 EUR/m2 v zmysle nášho listu zo dňa 21. Júna 2011 
(príloha č. 2). 

S pozdravom 

Príloha: podl'a textu 

'1 -5,:·,- -"'-E ~:·,f;}.'ŕ~·s;:,ravb\'tt.·HnfrJ:i sk['.,.,_,,, ·· ·,:,,-)···:Je-') 
~::_;;;,i·;,;:,;. ·:·r:. c~~ r,,-,.-,,'> .' ~--r s·,,-:·--
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PRÍLO HA. Č . It 2>12. 

.SPRAVBYTKOMFORr 
Energetický, bytový a objektový mciriiažmenta.s. 

, ,,, •"'·•-c~--~--'•-".·-..->•~w·~-~ 

-_~,_'. ..\r}.~i [\q,~_;_ Mestský úrad 
, - 1C~~'i L;;;-;::-.~;--

2 v 2Cií 

Odbor správy mestského majetku 
Jarkova 24 
080 O 1 Prešov 

Prešov, 21. Jún 2011 

Ing. Natália Banduričová /2625/2011 

Tel.: +421/ 51 7567 705 

Pozemok parc.č. KN·c 14289/152 o výmere 4.640 m 2
, 

ostatná plocha, ktorý bol vytvorený GP č.77/2010, na 
ulici Exnárovej 40, Prešov 

Dobrý deň, 

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov na základe preštudovaných materiálov uvádzaných 
v návrhu na "Uznesenie z riadneho zasadnutia MsZ v Prešove" zo dňa 27.04.2011 nesúhlasí 
s navrhovanou výškou nájmu za predmetný pozemok. 

Navrhujeme Mestu Prešov odkúpenie pozemkov za 

33 EUR/m 2 

Náš návrh vychádza z kompromisného riešenia. 
V znaleckom posudku, ktorý bol vypracovaný na podnet mesta, bola stanovená jednotková 
hodnota pozemku na 49,60 EUR/m 2

• Jeho hodnota je nadhodnotená vzhl'adom na jeho 
polohu a intí možnosť využitia. 
Jedná sa o pozemok, ktorý je značne priestorovo obmedzený. Z jednej strany je ohraničený 
vysokotlakým potrubím plynu a z druhej strany ho ohraničuje hlavný kanalizačný zberač. 
Zároveň zo zadnej strany kotolne sa nachádzajú káble vysokého napätia. 
Máme za to, že znalec vo svojom znaleckom posudku č. 60/2010 tieto negatívne faktory pri 
stanovení hodnoty pozemku nezohl'adnil. 

V znaleckom posudku vypracovanom na základe objednávky pre SPRAVBYTKOMFORT, a.s. 
bola stanovená jednotková hodnota pozemku 26,296 EUR/m2

• 

Na základe uvedených dôvodov, Vám predkladáme náš návrh. 

S pozdravom 

'/~ -;;.r ::·:·.:,' 
L.o · 7• • ' ,,. 

/"-z;:-:1 _/:<' 

Ing:/Natália Banduričová 
rľaditell<a a.s. 

r1c 

~ s:~Rt,VB'ťTKOM~DRl, a.s. Pr;;!;~-\'. \""'ll)ug;adsi<;, 8B. C.fJ (1 ~ PcoS:•v !'~ lei. -~2: :;,; '7561 777 r.•; :;o<x:~ <:21 /51175()7 703 !;, Íl1fo@spra~bylkomfor.:. ~~ f' "'N>'.'.S;Jrav~i~~-;_·cr;'ori s x 

li!' rCn- ~'-17185::3 r:ť, ::: C 202C52J545!·~ IC :Jr>H S~~/~-:·,· ·' r._:::; l';Uc"c;cc,~:t ">c~., ;~: F're!,:._w 't.3~:&JCJ8'.'1111 &~ Zaplsa~\' v OR CS Prešc. ,. -c::Jd_ Sa •c!:1:.~.;, i. 2t.B':) 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 
M/2013/16029 

Naše číslo: 
B/16355/20 13 

24. 10 2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje /linka 
Ing. arch. Jáni 
g 3100 276 

Prešov: 
04.11.2013 

Vec: Sídlisko Sekčov - pozemok parc. č. 14289/152 k. ú. Prešov, Exnárova ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánové!nia, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršich predpisov,§ 4 
ods. 3, písm. d) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 
pozemku parc. č. KN-C 14289/152 k •. ú. Prešov pre spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov. 

S pozdravom 

/ly ;:r;; 
Íng. Marián Ha2rik 

riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

\1ests•8 utild v Prešove; l1;élvn<'l731 05G o·, Prešov 11 TeL_ +421:51)3~00'<;11 r:ax: d2',(51)77336G5 i E-mail: rnesto.radmca@presov.sk l wv..w.wesov_sl\ 
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PRÍLOHA Č. 4- ~)4-
GKÚ Bratisla\o:t 

Iuformatíl'lla kópia z mapy 
Vytvoreru\ cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 
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14289/78 

• výlučné vlastnfctvo 
:::m podielové spoluvlastnfctvo 

N parcely c 
N vnútorná kresba 

N dôlež:lté ulice a cesty 
N dôletlté ulice a cesty 
O:!J významné u ll ce a námestia 
Mulice a cesty 
:•.· In<! komunlk~cle a chodnfky 



c;J Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 56/61 

P. č. 44 /Bod č. 8 - Výpis z uznesenia č. 23/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 14/2013 zo dňa 17. 10. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu obmedzených možností využitia územia vzhľadom na majetkovoprávny 
stav, a to: 
a) častí pozemku parc. č. KNC 388114, zast. plocha o celkovej výmere cca 117 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Masarykova, pre 
vlastníkov bytov v bytovom dome na UL Masarykovej ll v Prešove, nasledovne: 
l. Igor Svíba, Československej armády č. 8, 080 Ol Prešov, časť pozemku o výmere cca 15m2

, 

v podiele 1/1, 
2. JUDr. Mirko Benický, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, časť pozemku o výmere cca 15m2

, 

v podiele 111, 
3. JUDr. Apolónia Pavčeková, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, časť pozemku o výmere cca 15 

m2
, v podiele 1/1, 

4. Ing. Ján Kacej, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, časť pozemku o výmere cca 29 m2
, 

v podiele 1/1, 
5. František Kundrát a manž. Agáta, rod. Inašová, Domašská č. 68, 080 06 Ľubotice, časť 

pozemku o výmere cca 43m2
, v podiele 1/1, 

b) časti pozemku parc. č. KNC 388114, zast. plocha o výmere cca 83 m\ tvoriacej prístupovú 
komunikáciu (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Masarykova, do podielového spoluvlastníctva pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. 
Masarykovej ll v Prešove, nasledovne: 
l. Igor Svíba, Československej armády č. 8, 080 O l Prešov, v podiele cca 15/83, 
2. JUDr. Mirko Benický, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 15/83, 
3. JUDr. Apolónia Pavčeková, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 15/83, 
4. Ing. Ján Kacej, Masarykova č. ll, 080 Ol Prešov, v podiele cca 29/83, 
5. František Kundrát a manž. Agáta, rod. Inašová, Domašská č. 68, 080 06 Ľubotice, v podiele 

cca 43/83 (presné podiely budú známe po vypracovaní GP), 
s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez 

prístupovú komunikáciu v prospech vlastníka nehnuteľností zapísaných na L V č. 7081, k. ú. 
Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
a) odkúpenie predmetných častí pozemku za účelom ich využívania ako samostatných 
parkovacích miest pre žiadateľov, 
b) odkúpenie časti príslušného pozemku ako prístupovej komunikácie, do podielového 
spoluvlastníctva žiadateľov. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 26. 6. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa lO. 6. 2013: 
VMČ č. 4 nesúhlasí s čiastkovým odpredajom a navrhuje aby si žiadatelia odkúpili pozemok ako 
celok spoločne a pre spoločnosť TECHNO FIN, s.r.o., zriadili právo prechodu. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 57161 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer predaja nehnutel'ností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 1381!991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu ich využívania 
ako samostatných parkovacích miest pri bytovom dome vzhľadom na obmedzené možnosti 
využitia predmetného územia. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 17. IO. 2013: 
Komisia neodporúča zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľmi je 70,02 €1m2 (v zmysle znaleckého posudku č. 11812012 zo dňa 
24. ll. 2012 vypracovaného Ing. Dušanom Kvaskom). 

Hl Prílohy: 
4411-5 Žiadosti zo dňa 27. 5. 2013 
4412-5 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 6. 2013 
4413 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/1211 



v PRÍL0\-1.1\ Č .~It~~-~ 
Mgr. Igor Svíba, Ceskoslovenskej armády 8, 080 Ol Prešov 

v Prešove dňa 27.5.2013 Mesto Prešov 

MESTO PREŠOV 
Meetský úrad v P teäov" l 8 

sekcia majetková a ekonomická 

Číslo spisu: l Ra~lstr. ~na~~'- oddelenie mestského majetku 
Došlo: 

27 -05· 2013 
Znak a lehota 
uloženia: Hlavná 73 

Prtlohy: lf l Vybavuja: 080 O l Prešov 
~é číslo došlej pošty: Gfro&11irfD/rJ 

l 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Ja dole podpísaný Mgr. Igor Svíba, vlastrúk bytu v bytovom dome M&Sarykova ll, 
Vás na základe Vášho listu zn. M/2013/2266 zo dňa 6.5.2013, žiadam o odkúpenie pozemku 
parc. Č. KNC 3881/4 výmere 2,7 x 5,3 m, t.j. 14,31 m2

. Vprilohe Vám predkladám 
informativnu kópiu z mapy so zakreslenim presnej špecifikácie pozemku, ktorý mám záujem 
odkúpiť. Za uvedený pozemok som ochotný uhradiť cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 
118/2012 vo výške cca 70,02 EUR! m2

• Zároveň sa zaväzujem spolupodiel'at' na odkúpení 
prístupovej cesty vo výške podielu mnou zakúpeného pozemku k celkovej výmere pozemku 
(1376 m2

), t.j. podielom vo výške 1,04%. _ 

S pozdravom 

Prilohy: 

čestné prehlásenie 

td .~1-vfl ; fJ7 fl3 rfof/[/1_.., 



PRÍLOH/\ ~. H/1- 2.. 
JUDr. Mirko BenickÝ, Masa1ykova 2705/11, 080 Ol Prešov 

v Prešove dúa 27.5.2013 Mesto Prešov 

sekcia majetková a ekonomická 

MESTO PREŠOV l 8 Mestský úrad v Prešove oddelenie mestského majetku 
Číslo aplc;u: l Flagistr. značka: 
~~;;:· -

Znak a lehota 
2 7 -05- 2013 u!ož&nia: 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 
Prilohy: í) l Vybavuje: 

~é čislo došlej pošty: CfG 0/;f/Jr/O.Ií~ . f . 
Vec: Z1adosť o odkupeme pozemku. 

Ja dole podpísaný JUDr. Mirko Benický, vlastník bytu v bytovom dome Masarykova 
ll. Vás na základe Vášho listu zn. M/2013/2266 zo dňa 6.5.2013, žiadam o odkúpenie 
pozemku parc. č. KNC 3881/4 výmere 5,3 x 2,7 m, t.j. 14,31 m2• Vplilohe Vám predkladám 
infonnatívnu kópiu z mapy so zak:reslením presnej špecifikácie pozemku, ktorý mám záujem 
odkúpiť. Za uvedený pozemok som ochotný uhradiť cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 
l 18/2012 vo výške cca 70,02 EUR! m2

. Zároveií. sa zaväzujem spolupodiel'ať na odkúpení 
pristupovej cesty vo výške podielu mnou zakúpeného pozemku k celkovej výmere pozemku 
(l 376m

2
), t.j. podielom vo výške 1,04%. 

S pozdravom 

Prílohy: infommtívna kópia z mapy v počte 2 listy, 

čestné prehlásenie 



.JUDr. Apolónia Pavčeková, Masarykova 2705/11, 080 Ol Prešov 

v Prešove dľía 27.5.2013 Mesto Prešov 

MESTO PREŠOV l 8 Mestský (Jrad v Prešove 

~-sp\ou: ·--· j Rsglstr. značka: 
~ -- Znak a lehota 

Došlo: 2 7 ·05- 2013 uloženia: 

sekcia majetková a ekonomická 

oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

Prílohy: ~ 1 Vybavujo: 

~é číslo došlej pošty: lf{p [, ,.Y,\ /Lú1./. 
080 O l Prešov 

l 
Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Ja dole podpísaná JUDr. Apolónia Pavčeková, vlastnička bytu v bytovom dome 
Masarykova ll, Vás na základe Vášho listu zn. M/2013/2266 zo dľía 6.5.2013, žiadam 
o odkúpenie pozemku parc. Č. KNC 3881/4 výmere 5,3 x 2,7 m, t.j. 14,31 m2 V prílohe Vám 
predkladám informatívnu kópiu z mapy so zakreslením presnej špecifikácie pozemku, ktorý 
mám záujem odkúpiť. Za uvedený pozemok som ochotná uhradiť cenu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 118/2012 vo výške cca 70,02 EUR! m2

. Zároveň sa zaväzujem spolupodiel'ať na 
odkúpení prístupovej cesty vo výške podielu mnou zakúpeného pozemku k celkovej výmere 

.. pozemkL1 (1376 m2
), t.j. podielom vo výške 1,04%. 

S pozdravom 

1 

Prílohy: infonnatí vna kópia z mapy v počte 2 listy, 

čestné prehlásenie 

u~~ 



/ 
PRÍLO\-!/>.. Č · trlt/1-lt 

Ing. Ján Kacej, Masarykova 2705/11, 080 Ol Prešov 

v Prešove di'la 27.5.2013 Mesto Prešov 

-
MESTO PREŠOV J 8 Mestský úrad v Prešove 

sekcia majetková a ekonomická 

Číslo •pisu: l Registr. zn~;_ 
Došlo: Znak s lehota 

2 7 ·05- 2013 uloženia: 

oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

Prilohy: 6 l Vybavuje: 080 O l Prešov 
-..,.é číslo došlej pošty: '160 /10. ;''1 

f 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Ja dole podpísaný Ing. Ján Kacej, vlastník bytu v bytovom dome Masarykeva ll, Vás 
na základe Vášho listu zn. M/2013/2266 zo dl'ia 6.5.2013, žiadam o odkúpenie pozemku parc. 
Č. KNC 388114 výmere 5,3 x 5,4 m, t.j. 28,62 m2

• V prílohe Vám predkladán1 informatívnu 
kópiu z mapy so zakreslením presnej špecifikácie pozemku, ktorý mám záujem odkúpiť. Za 
uveden)' pozemok som ochotný uhradiť cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 118/2012 vo 
výške cca 70,02 EUR/ m2

. Zárovel'i sa zaväzujem spolupodieľať na odkúpení prístupovej 
cesty vo výške podielu mnou zakúpeného pozemku k celkovej výmere pozemku (1376 m2

), - . 

t.j. podielom vo výške 2,08%. 

S pozdravom 

Prílohy: infonnatívna kópia z mapy v počte 2 listy, 

čestné prehlásenie 



Ing. František Kundrát, Domašská 68, 080 06 Ľubotice 
PRÍLOHA Č.lt~/1-ó 

Agáta Kundrátová, Domašská 68, 080 06 Ľubotice 

relSSTO PREŠOV l 8 11 stský úrad v Prešove. _ 

Číslo spisu: 
- ~egistr. znač\o:a: - ---,-

Došlo: 
Znať. a lehota 

27 -05- 2013 ulc<žen\a: 

Mesto Prešov 

sekcia majetková a ekonomická 

' 
Prfiohy: H \Vybavuje: , 
~é číslo došlej pošty: . '1(o_(Q ŕf '11 rW A'.! 

oddelenie mestského majetku 

IDavná 73 

080 O l Prešov 

V Prešove, dňa 27.5.2013 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

Dole podpísani Ing. František Kundrát a Agáta Kundrátová, vlastnici bytu v bytovom 
dome Masarykova ll, Vás na základe Vášho listu zn. M/2013/2266 zo dňa 6.5.2013, žiadame 
o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 3881/4 výmere 5,3 x 8,1 m, t.j. 42,93 m2

• V prílohe Vám 
predkladáme geometrický plán so zakreslenim presnej špecifikácie pozemku, ktorý máme 
záujem odkúpiť. Za uvedený pozemok sme ochotni uhradiť cenu stanovenú znaleckým 
posudkom č. 118/2012 vo výške cca 70,02 EUR/ m2

• Zároveň sa zaväzujeme spolupodiel'ať 
na odkúpeni prístupovej cesty vo výške podielu nami zakúpeného pozemku k celkovej 
výmere pozemku (1376 m2

), t.j. podielom vo výške 3,12%. 

S pozdravom 

Prílohy: informatívna kópia z mapy v počte 2 listy, 

čestné vyhlásenie 2x 



ekcia stavebného úradu a urbanistiky 
PRÍLOHA Č· 4-4-/2 -1 9 

MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Vá§ list čfslo l zo dňa: 

M/2013/8487 
č.z. 97850/2013 

Na§e čfslo: 

B/9639/2013 
ev.~.102947/2013 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje !linka 

lng.arch.Jacová 
!'!; 051/3100273 

Prešov: 

26.6.2013 

Vec ~ 
Odpredaj časti pozemku vo vlastnfctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 3881/4 k. ú. Prešov s výmerou 14,31 
m2 

, Masarykova ulica, Mgr. Igorovi Svfbovl, bytom Československej armády 8 v Prešove 
stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorších 
predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v zneni zmiena doplnkov 2012, schváleného Mestským 
zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013, časť pozemku parc. č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov s 
výmerou cca 14,31 m2

, vo vlastnlctve Mesta Prešov, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianskej vybavenosti na územ[ Centrálnej mestskej zóny Prešov. 

21 V súčasnosti časť pozemku parc.č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov určeného na odpredaj je využívaná ako 
plocha na parkovanie osobného motorového vozidla.provizóme upravená zatrávňovaclmi tvárnicami. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania vzmysle § 16,ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni nesk~rších predpisov po posúdeni 
zámeru ne od por ú č a odpredať žiadatel'ovl Mgr. Igorovi Svlbovi, bytom Csl. armády 8 v Prešove časť 
pozemku parc. č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov, za účelom zriadenia parkovacieho miesta pre osobné 
motorové vozidlo samostatne. 

4/ V zmysle § 44, ods. 1 vvhlášky MŽP SR č. 53212002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ci všeobec
ných technických požiadavkách na výstavbu, bytový dom musi mať najmenej jedno parkovacia miesto na odsta
venie vozidla na jednú bytovú jednotku .. 

Z i a d a m e osloviť všetkých vlastnlkov bytových a nebytových priestorov bytového domu s podstava
nou občianskou VYbavenosťou Masarvkova 9,11 v Prešove, parc. č. KN-C 3881/1 k. ú. Prešov, vlastníkov objektu 
parc. č. KN-C 3881/2 k.ú Prešov s potencionálnym záujmom o odkúpenie easti pozemkov za účelom zriadenia 
parkovaclch miest. 

Na základe výsledkov z tohto rokovania ie nutné zabezpečiť spracovanie situácie organizácie 
vnútroblokového priestoru, kde budú presne určené šlrkové parametre účelovej prístupovei komuniká
cie pre zabezpečenie zásobovania obiektov občianske! vybavenosti, prístupu k parkovacím miestam si
tuovaným v západnej a severozápadnej časti pozemku, ako al riešenie par!sovacích miest pre bytový 
dom a prevádzky občianskej vybavenosti. Situáciu ie nutné spracovať v súlade STN 73 6110 projektova
nie miestných komunikácii a STN 73 6056 odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel odborne spô
sobilou osobou oprávnenosť na vykonanie projektovej činnosti pre tento druh stavby v zmysle § 45, 
ods. 4, zákona č. 50/76 zb. V zneni neskoršlch predpisov. 

Až na základe splnenia vvšAie uvedeného je možné pristúpiť k odpreda\u oozemkov parc. č. KN-C 
3881/3 k.ú. Prešov a parc.č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov. ,.,.,.,.,"-''"'"" ""·''''''~'"'"'"'"'" J.'l.la~~ ~\i,.;>' E..-' J'l.<iúr.-:.-~~ \?,_< 

S pozdravom 

Ing. Mariá H a r č a rl k 
riadite Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 
Mastslcy úrad v Pre§ova l Hlavná 73 l OBD 01 Pre§ov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)n336651 E~mall: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
PRÍLOHA Č. 44-/2.-2. 9 

MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Vé§ list čfslo l zo dňa: 

M/201318363 
C.z. 9768012013 

Vec 

Naše čfslo: 

B/963112013 
ev.č.1 0293812013 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
'l!! 051/3100273 

Prešov: 

26.6.2013 

Odpredaj časti pozemku vo vlasthlctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 3881/4 k. ú. Prešov s výmerou 14,31 
m2 

, Masarykova ulica, JUDr. Mirkovi Senickému, bytom Masarykova 11 v Prešove 
stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršlch 
predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v zneni zmiena doplnkov 2012, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 36912013 dňa 6.5.2013, časť pozemku parc. č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov s 
výmerou cca 14,31 m2

, vo vlastnlctve Mesta Prešov, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianske! wbavenosti na územi Centrálnej mestskej zóny Prešov. 

21 V súčasnosti časť pozemku parc.č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov určeného na odpredaj je využlvaná ako 
plocha provizórne upravená zatrávňovacimi tvárnicami na parkovanie osobného motorového vozidla. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle zákona 50/76 Zb.v zneni neskorälch po 
zámeru 

parkovaclch miest. 
Na základe výsledkov z tohto rokovania Je nutné zabezpečit' spracovanie situácie organizácie 

vnútroblokového priestoru. kde budú presne určené širkové parametre účelovej pristupoval komuniká
cie pre zabezpečenie zásobovania oblektov občianskej vvbavenostl. pristupu k parkovacim miestam si
tuovaným v západnej a severozápadnej časti pozemku. ako al riešenie parkovaclch miest pre bytový 
dom a prevádzkv občianskej vvbavenosti. Situáciu je nutné spracoval' v súlade STN 73 611 O projektova
nie miestných komunikácii a STN 73 6056 odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel odborne spô
sobilou osobou oprávnenost' na wkonanie projektovej činnosti pre tento druh stavby v zmysle § 45. 
ods. 4. zákona č. 50/76 zb. V zneni neskorši ch predpisov. 

Až na základe splnenia wššie uvedeného Je možné pristúpiť k od preda lu pozemkov parc. č. KN-C 
3881/3 k.ú. Prešov a parc.č. KN-C 3881/4 k. ú. Prešov. 

S pozdravom Jfl'i!:JE§'I'O lll"l!ltlľS~ť!<i\i 
Mee;ro:.:k~,, \r:td 

Ing. Mari 
riaď ľ Sekcie 

Mestský Q"'d v Preiovo 1 Hlavné 73 1 oao 01 Proiov 1 l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +42~1§\~M~9e.lhii~'lníls~rl;!mliWasov.sk l www.presov.sk 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

c J MESTO PREäOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Válllst člslo l zo dňa: Naše črslo: 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

M/2013/8358 B/9630/2013 lng.arch.Jacová 26.6.2013 
č.z. 9766912013 ev.č.102933/2013 'l!! 05113100273 

Vec 
Odpredaj časti pozemku vo vlástnfctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 3881/4 k. ú. Prešov s výmerou 14,31 
m2

, Masarykova ulica v Prešove, JUDr. Apolónii Pavčekovej, bytom Masarykova 11 v Prešove 
stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskoršlch 
predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podfa platného Územného plánu mesta Preäov v zneni zmiena doplnkov 2012, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013, časť pozemku parc. č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov s 
výmerou cca 14,31 m2

, vo vlastnlctve Mesta Prešov, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianskej wbavenosti na územi Centrálnej mestskej zóny Prešov. · 

21 V súčasnosti časť pozemku parc.č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov určeného na odpredaj je využívaná ako 
plocha provizórne upravená zatrávňovacími tvárnicami na parkovanie osobného motorového vozidla. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16,ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni neskorších predpisov po posúdení 
zámeru n e o d p o r ú č a odpredať žiadateľovi JUDr. Apolónll Pavčekovej. brtom Masarvkova 11 v 
Prešove časť pozemku parc. č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov s výmerou 14,31 m • za účelom zriadenia 
parkovacieho miesta pre osobné motorové vozidlo samostatne. 

4/ V zmysle § 44, ods. 1 vvhlášky MÍ:P SR č. 532/2002 Z.z .. ktorou sa ustanovujú oodrobnosti o všeobec
ných technických POžiadavkách na výstavbu, bytový dom musi mať najmenej jedno parkovacia miesto na odsta-
venie vozi<;lla na jednú bytovú jednotku.. . 

Z l a d a m e osloviť všetkYch vlastnfkov bvtovýcíh a nebytových priestorov bvtového domu s podstava
nou občianskou vvbavenosťou Masarykova 9,11 v Prešove, parc. č. KN-C 3881/1 k.ú. Prešov, vlastnfkov objektu 
parc. č. KN-C 3881/2 k.ú Prešov s potencionálnym záujmom o odkúpenie časti pozemkov za účelom zriadenia 
parkovacích miest. 

Na základe výsledkov z tohto rokovania je nutné zabezpečiť spracovanie situäcie organizäcle 
vnútroblokového priestoru, kde budú presne určené šírkové parametre účelovej prlstupovej komuniká
cie pre zabezpečenie zásoboyania oblektov občianskej VYbavenosti, prlstupu k parkovacím miestam si
tuovaným v západne! a severozápadne! časti pozemku, ako aj riešenie parkovacich miest pre bvtový 
dom a prevádzkv občianskej vybavenosti. Situáciu le nutné spracovať v súlade STN 73 611 O projektova
nie mlestných komunikácii a STN 73 6056 odstavné a oarkovacie plochy cestných vozidiel odborne spô
sobilou osobou oprávnenosť na vykonanie projektovej činnosti pre tento druh stavby v zmysle § 45, 
ods. 4. zákona č. 50/76 zb. V zneni neskorších predpisov. 

Až na základe splnenia vvššie uvedeného je možné pristúpiť k odpredalu pozemkov parc. č. KN-C 
3881/3 k.ú. Prešov a parc.č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov. ME§ 'lf{!; lk~.l\b>o.';,:;_, 

Ms::,ts\<~' ú1 ~~-·d 
S pozdravom 

',.-----
Ing. Ma ánHarčarlk 

riad ter Sekcie 
stavebného úradu a urbanistiky . 

Mestský Orad v Pra§ove l Hlavné 73 1 080 01 Preiov 1 l Tel.: +421 (51)31 00111 l Fax: +421(5'1)7733665 l E-mail: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.presov.sk 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky • 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Váš list čfslo l zo dňa: Naše čfslo: Vybavuje /linka Prešov: 

1'/ (.. -, 

M/2013/8360 6/9633/2013 lng.arch.Jacová 26.6.2013 
č.z. 97687/2013 ev.č.102942/2013 !!l 051/3100273 

Vec 
Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 3881/4 k. ú. Prešov s výmerou 28,62 
m2

, Masarykova ulica, Ing. Jánovi Kacejovi, bytom Masarykova 11 v Prešove 
stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50f76 Zb. v znení neskorších 
predpisov, dáva .k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v zneni zmiena doplnkov 2012, schválenéhOli/lestsRYm 
zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013, časf pozemku parc. č. KN-C 3881/4 k:ú. Prešov s 
výmerou cca 26,62 m2

, vo vlastnictve Mesta Prešov, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianskej vvbavenosti na území Centrálnej mestskej zóny Prešov. 

21 V súčasnosti časf pozemku parc.č. KN-C 3681/4 k. ú. Prešov určeného na odpredaj je využivaná ako 
plocha provizórne upravená zatrávňovacimi tvárnicami na parkovanie osobného motorového vozidla. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania --vzmysle § 16,ods.2 zákona 50176 Zb.v znení neskoršich predpisov po posúdeni 
zámeru n e od p o r ú č a odpredať žiadatei'ovi Ing. Jánovi Kacejovi. bytom Masarykova 11 v Prešove 
časť pozemku parc. č. KN-C 3681/4 k.ú. Prešov s výmerou 28,62 m2

• za účelom zriadenia parkovacieho 
miesta pre 2 osobné motorové vozidlo samostatne. ::-

4/ V zmysle§ 44, ods. 1 vvhlášky M2P SR č. 53212002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobec
ných technických požiadavkách na výstavbu, bvtový dom musi mať najmenej jedno parkovacia miesto na odsta
venie vozidla na jednú bytovú jednotku .. 

Z i a d a m e osloviť všetkých vlastnikov bytových a nebytových priestorov bytového domu s podstava
nou občianskou vvbavenosťou Masarykova 9,11 v Prešove, parc. č. KN-C 368111 k.ú. Prešov, vlastnikov objektu 
parc. č. KN-C 3661/2 k.ú Prešov s potencionálnym záujmom o odkúpenie časti pozemkov za účelom zriadenia 
parkovacích miest. 

Na základe výsledkov z tohto rokovania je nutné zabezpečiť spracovanie situácie organizácie 
vnútroblokového priestoru, kde budú presne určené širkové parametre účelovej Prístupovej komuniká
cie pre zabezpečenie zásobovania objektov občianskej vybavenosti. prístupu k parkovacfm miestam si
tuovaným v západnej a severozápadnej časti pozemku. ako aj riešenie parkovacich miest pre bytový 
dom a prevádzkv občianskej vybavenosti. Situáciu je nutné spracovať v súlade STN 73 6110 projektova
nie miestných komunikácii a STN 73 6056 odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel odborne spô
sobilou osobou oprávnenosť na vvkonanie projektovej činnosti pre tento druh stavby v zmysle § 45, 
ods. 4, zákona č. 50/76 zb. V znení neskoršich predpisov. 

Až na základe splnenia vvššle uvedeného ie možné pristúpiť k odpredaju pozemkov parc. č. KN-C 
3861/3 k.ú. Prešov a parc.č. KN-C 3661/4 k. ú. Prešov. 

S pozdravom Nf_tz~§"Jl~ťi-·· Er~]i-;;;S::~~~Y\~ 
\"/rest~·,\~,.,. :',,.~,~: 

,,.-:,n 
V\.JV 

Ing. Mari n H a r č a r i k 
riadil ľ Sekcie 

. . . stavehnloho úradu a urhanistikv 
Mestský urad v Pre§ove l Hlavné. 73 l 080 01 Pre§ov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7133665 l ~-mail: mesto.radn}Cá{g!presOV'.sk 1 www.presov.sk 



PRÍLOHA Č . lttl Q -5 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 9 
MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dfia: 

M/2013/8359 
C.z. 9770012013 

Vec 

Nale čfslo: 

B/9636/2013 
ev.č.1 02944/2013 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
!'!l 05113100273 

Prešov: 

26.6.2013 

Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 3881/4 k. ú. Prešov s výmerou 42,93 
m2

, Masarykova ulica, Ing. Františkovi Kundratovi a Agáte Kundratovej, bytom Domášska 68, Ľubotíce 
stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorších 
predpisov, dáva k predmetnému zámeru·toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v zneni zmiena doplnkov 2012, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013, časť pozemku parc. č. KN-C 3881/4 k.ú. Prešov s 
výmerou cca 42,93 m2

, vo vlastníctve Mesta Prešov, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianskej vvbavenosti na území Centrálnej mestskej zóny Prešov .. 

21 V súčasnosti časť pozemku parc.č. KN-C 3881/4 k. ú. Prešov určeného na odpredaj je využívaná ako 
plocha provizórne upravená zatrávňovacími tvárnicami na parkovanie osobného motorového vozidla. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16,ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni lleSkoršlch predpisov po posúdení 
zámeru ne od p o r ú č a odpredať žiadateľovi Ing. Františkovi Kundratovi a Agáte Kundratovej, bytom 
Domášska 68; Ľubotice časť pozemku parc. č. KN-C 3881/4 k. ú. Prešov s výmerou 42,93 m2, za účelom 
zriadenia parkovacieho miesta pre 3 osobné motorové vozidlo samostatne. 

41 V•zmysle § 44, ods. 1 vyhlášky ML:P SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobec
ných technických požiadavkách na výstavbu, bytový dom musi mať najmenej jedno parkovacia miesto na odsta-
venie vozidla na jednú bytovú jednotku.. · . 

Ž i ad a m e osloviť všetkých vlastníkov bytových a nebytových priestorov bytového domu s podstava
nou občianskou vvbavenosťou Masarykova 9,11 v Prešove, parc. č. KN-C 3881/1 k.ú. Prešov, vlastníkov objektu 
parc. č. KN-C 3881/2 k. ú Prešov s potencionálnym záujmom o odkúpenie časti pozemkov za účelom zriadenia 
parkovacích miest. 

Na základe výsledkov z tohto rokovania je nutné zabezpečit' spracovanie situácie organizácie 
vnútroblokového priestoru, kde budú presne určené šírkové parametre účelovej prístupovej komuniká
cie pre zabezpečenie zásobovania objektov občianskej vybavenosti. prístupu k parkovacím miestam si
tuovaným v západnej a severozápadnej časti pozemku. ako aj riešenie parkovacích miest pre bytový 
dom a prevádzky občianskej vybavenosti. Situáciu je nutné spracovať v súlade STN 73 6110 projektova
nie míestných komunikácii a STN 73 6056 odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel odborne spô
sobilou osobou oprávnenost' na vykonanie projektovej činnosti pre tento druh stavby v zmysle § 45, 
ods. 4, zákona č. 50/76 zb. V znenf neskorších predpisov. 

Až na základe splnenia vyššie uvedeného je možné pristúpiť k odpreda!u pozemkov parc. č. KN-C 
3881/3 k. ú. Prešov a parc.č. KN-C 388114 k.ú. Prešov. 

S pozdravom s;·í .. ~} ~ . · ··.·.J 

,/. /·, ·~iľ,:lm~· 
Ing. Marián Ha r{j,.jk 

riaditer Sek · 
stavebného úradu a urbanistiky - ---

MestskY úrad v Pre!ove 1 Hlavné 731 oao 01 Preiov 11 Tel.: +421(51}3100111 l Fax: +421(51)n336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



3881/2 

1!11 výlučné vlastnrctvo 
t;U:j podielové spoluvlastnfctvo 

1\1 parcely C 
/\-'vnútorná kresba 

M dôležité ulice a cesty 
rM dôležité ullce a cesty 
Cfl významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 
-''·'Iné komunikácie a chodnfky 

LE C:EN:bA 

1. ~r. svjô"_ fS" 1112.. 

2. Jdi>; . .F>EN!Ck..Ý IJ, 

5. Jdi>,. !'ltvtEI!.Dv4 

}f. /Alt:. • K A Cé./ 2'1 

S. kt/NbR.4r 931112. 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 58/61 

P. č. 45 /Bod č. 22- Výpis z uznesenia č. 112014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu rekonštrukcie a následného využitia na pestovanie okrasných 
drevín, zeleniny a korenín, a to skleníka bez s. č., zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
umiestneného na pozemku parc. č. KNC 9310/837, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
l 094 m2

, vo vlastníctve Technických služieb mesta Prešov, a. s., zapísanom na LV č. 8596, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Bajkalská, na dobu 25 rokov pre Group Prešov, s. r. o., Prostejovská 75, 
080 Ol Prešov, IČO: 46223151. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' má v úmysle zrekonštruovať skleník nachádzajúci sa v areáli TSmP, a. s. na Ul. Bajkalskej 
33 v Prešove, ktorý je v havarijnom stave a následne ho využiť na pestovanie okrasných drevín, 
zeleniny a korenín. Zrekonštruovaním tohto skleníka sa zabráni ďalšiemu chátraniu mestského 
majetku a vytvoria sa nové pracovné miesta. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. l. 2014: 
VMČ č. l akceptuje stanovisko predstavenstva TSmP, a. s. zo dňa 31. 7. 2013, ktoré neodporúča 
vyhovieť požiadavke spoločnosti Group Prešov, s. r. o. 

D/ Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Na základe žiadosti predloženej spoločnosťou Group Prešov, s. r. o. OMM odporúča schváliť zámer 
dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu spôsobom ako 
prípad hodný osobitného zrete l' a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu plánu žiadatel'a 
predmetný skleník rekonštruovať, keďže je po víchrici z 8. 7. 2012 značne zničený a tiež z dôvodu, 
že súčasným nájomcom, ktorým sú Technické služby mesta Prešov, a. s., je využívaná len jeho 
menšia časť. 
Vzhl'adom na to, že pozemok, na ktorom je tento skleník umiestnený, ako aj pozemok, cez ktorý je 
k nemu prístup, sú vo vlastníctve TsmP, a. s., v prípade schválenia majetkového prevodu bude 
potrebné riešiť právo nového nájomcu na prístup k tomuto skleníku. 

El Stanovisko Technických služieb mesta Prešov, a. s.: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia neodporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

Hl Prílohy: 
45/1-6 Žiadosť zo dňa 13. ll. 2013 vrátane rozpočtu a fotodokumentácie 
45/2 Výpis z L V č. 6492 
45/3 Výpis z LV č. 8596 
45/4 Stanovisko TSmP, a. s.- Výpis z rokovania predstavenstva spoločnosti 
45/5 Grafická lokalizácia objektu 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÍLOHA e. tr5j1-1 

GROUP PRESOV,s.r.o. Prostejoyska 75. 080 Ol Prdoy, IČ0:46ll3151. š.ť.0917/469524 

.MI!$'1'0 'PI.l§OV Mtslallý úra!! v Prešove l 6 
Číslo Slliw: llrglw. ZJIIIÍI:a: 

Znak alobota 
Dofln; 1 ~ -11- 2013 ulefania: 

Mesto Prešov 
odbor správy mestkého majetku 

l'IOoll;: Vybmje: l 
EvillentnUfslo dollej pollY: ?~'l;) 11'f 'ht'!J 

Vec: Žiadosť o prenájom nehnutel'nosti. 

Žiadam mesto Prešov o prenájom skleníkov na ~ ~ níky sú v Ba'kalske' 33 v areáli Tech. služiei .Skle 
haV!U'ijnom stave a ich sprevádzkovanie je fmančne veľmi náročné. Ztochto dôvodu žiadam mesto 
Pr~ov o dlhodobý prenájom za symbolickú cenu. V skleníkoch chcem prevádzkovať pestovanie 
okrasnich drevin, rastlin, pestovanie zeleniný a korenin. V prípade vyhovenia mojej žiadosti 
ponúkam mestu rekonštrukciu skleníkov čím zabránim ďalšiemu chátraniu mestkého majetku a 
vytvorenie pracovných miest. K žiadostí predkladá:,! list predpokladaného rozpočtu na 
sprevádzkovanie a fotodokumentáciu. 

S pozravov a úctou. 

V Prešové dňa 13.11.2013 
podpis 



SKlO- KALI 
Vladimir Kaliňak 

POS<:hlova 52 < E: 08001 p,.,. 
tet l""' 051-71111i.W3 . . 

PRíLOHA e. it5l1- 2. 

_________ Výkon sklenárskych prác, Výpočet -
_ Odberater 

Skleniky, Sejkálska ullea, Pre!ov 

Druh~prác 

Zasklenie llklelllka 

Tmel 

ďal§ie motné nál<)ady 

Ztotenie 

strecha 

F!oat4mm 

obvoely 

Float4 mm 

J 
[Cenová pon11ka 

24.5.20131057 

Cena spolu 

·., 

2572;50 EUR 

· 8 28p,oo EUR 

640,00l;UR 

l DOO,OOEUR 

12 492;50-El:JR 

Celková DPH 20% ! ·2 498,50 EUR 

\Celkom k úhrade s DPH 14.99t;QO:EUR 
Konlletzny kurz 1 EUR: 30,126 SKK 451 618;9 SKK 



PRÍLOHA { Lt-5)1-:'7 

Group Prešov. s.r.o. 

Ponukový ro1.počet na opravu vytápania sklenikov. 

Materiál; 

Kotol VlADRUS U2610 čl. 46kW ks l 1.770,00 1.770,00 
Expanzka 3001 ks l 3?0,00 350,00 
Čerpadlo Grunfos DN 80 ks l 2.655,00 2.655,00 
Filter DN 80 ks 1 180,00 180,00 
Guľový ventil DN 80 ks 3 178,00 534,00 
Guľový ventil DN SO ks l O 27,50 275,00 
Potrubie DN 89 bm 2500 12,60 31,500,00 
Koleno DN 89 ks 85 8,50 722,50 
Tesniaci., zvJ!'aci a spojovaci materiál 1.560,00 
Poistný ventil DN 3516 bar ks l 65,00 65,00 
Šrubenía + fitingy 3158,00 
Konzoly + loon§trukcie 656,00 
Ventil chladiac. smyčka ks l 92,00 92,00 
Komln ks 1 856,00 856,00 
Materiál spotY:-------·-------- ------· ---- -"----4_,.,1-,.5::-::8-='3,"='50:-€:=-. 

Demontážne a. montážne práce 
Spolu:·---
2abezpečovacia či!Ulosť 6"/o: ____ _ 
Cena bez DPH: 

21.312,20€ 
---· ------·------:c:-:::::::"::-::-::-

62.895,70 € 
4.004,74€ 

66.900,44€ 









Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 

OBEC: 
KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: 

707Prešov 
l.. -. -.- ".- ' ~T! 

524140 Prelov 

Prelov 

St1'81ll!.: l 

Dátum: 03.01.2014 

VÝPIS Z LISTU VLA.STNÍCľV A č. 6492 - čiastočný 

{:ASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 
Parcely registra "C" (celkom parciel ....... }~~?.....) 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [tď l 

DIUJH 
POZEMI<U 

CHARAKTE- PRfSLUŠ. číSLO L.M. 
R!STIKA K ZÚO EL 

* • • Parcely rqistra "C" nev)iladané • • • 

Parcely registra "E '' 
(celkom parciel .......... nL.J 

PARCELNÉ 
tiSLO 

OIUJH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRíšLUš. ČÍSLO L.M. 
R!STIKA K ZÚO EL 

• • * Parcely registra "E" nevyfladané * * • 

Stavby 

SÚPlSNt NAPARCIILE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

o 2 sklenik 

• * • Ostatné stavby nevy!ladane • • * 
. > 

ČASŤ D: VLASTNÍCI. 

Priezvisko. ml'!lo (~v) 
a miesto trvalélto polljllll (Sldlo) vlastn!ka 

l Mesto Prešov, Bla-rnol; 73, 08001 Pre!ov 
IČOIRČ: 327646 

CASŤ c. ŤARCHY 

O. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: J.q, ~Dclloá 

• • • Tituly nadobudnutia nevy!iadané • • • 

* * • Ťatelty nevytiadaaé • • * 

VÝPIS JENEPOutrrE/:Nŕ PRE PRÁVNE 0KONY 
(zasl•laný v vnysle § 42 Yyhláiky l. 79//~ Z.z. 

v zneni>yhláJky t!. 72/1997 Z.z.) 

Dátum •fl:t'·diŔille!: I'U9.201)0'7;)7:01 

(celkomstavieb ......... JU .... ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

8S96 6492 

(celkom vlastnfkov .............. .\.. .. ) 

Podiel 

lf! 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnutel'nosti 

OKRES: 707 Pre!ov 

OBEC: S24140Pre!ov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Pre$ov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNíCTV A~ 8596 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 
Pareely registra "C" 

'' ''IIJ!l , U! ' 

PRÍLOHA ď:.lt5/'!J 

S !mna: 

Dätum: 03.01.2014 

(celkom pacciel .............. ?.....) 
PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VYMERA DRUH CHARAKTE- PRfSLUS. ČÍSLO L.M. 
v tlli' l POZEMKU lUSTIKA KZÚO EL 

93101617/0 

9310/83910 
9310184010 
9310/84}/0 

67 
2!J 
28 

Výmera spolu: Ui7t 

Legenda: 

CHARAKTERIS'TIKA ·1IJ!Osob -.yutitia pozemku 
17-POUIIIOk, na kt. je pôsta-ä budova bez <>znač. Sllp. čls. 
Ia-r-tok, na ktorom je dvor 

PRÍSLUŠ. KZÚO-pr!slu~Qosf k2tiSillvan6mu lizemiu obce 
1-lntravi!M 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 
čÍSLO člSI.O STAVBY STAVBY 

6456 931«61810 20 !ni budova 

ČASŤ B: VLASTNicf. 

Priezvisko, meno (m\r.ov) 
a miesto lrvaléhof"'!>111 ~<>) vlastnlka 

l TECHNICKE lll..UZIIY MESTA PRESOVA.S. 
IČOIRČ: 31718914 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Stavby 

18 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

7715 5322 
7715 5322 
7715 5244 
7715 5244 
7115 5244 
7715 5244 
7715 5422 

(oelkom stavieb .............. .\.. .. ) 

IN'Í' LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

8596 8596 

(celkom vlastnlkov .............. L.) 

Podiel 

ll! 

POL. VZ. 

V 5370120 lO-Zmluva o zriadeni zälotnd!o priv• f.J725/20 l O/ZZ pre Vteobecnú úverovll banku,a.s.,Mlynské 
nivy 1,829 !JO Bl'lli$1ewi31l201SSI na pare.KN C 

5566/1 
o 

9310/61 7,93J0/618,9l101837,9310/838,93!01839,93101840,93101841 a stavba čs 6456 na parc.KN C 9310/6181 

D.POZNÁMKY 

Be.zzäpisu 

Vyhotovil: I"f- ~-Doll!i 

VÝPIS JE NEPOutiTEI:NÝ PRE PRÁ liNE ÚKONY 
(zosfelanývzmys/e § 12 Vyhltflk}'é. 7911996Zz. 

v znenl vyhlálky č. 7211997 Zz.) 

Dätum ali:lwiÍÍIIII!Iic: Qli;08.20t3 07:2'11G8 

POL. VZ. 



PR.ÍLOHfl. Č. 4-6)4 

Výpis z rokovania 
predstavenstva spoločnosti Technických služieb mesta Prešov, a. s. 

zo zasadnutia konaného dňa 31.7.2013 

Prerokóvmé v rámci bodu 5/ Rcizne 

Členovia predstavenstva prerokovali žiadosť spoločnosti GROUP Prešov, s.r.o. Prostejovská 75, 
Pre&<> v o pl'enájom .nehnuteľnosti, ktorá je v katastri mesta Prešov pod č. 9310/837 (L V 6492). 
Spoločnosť TSmP, a. s. využíva časť tejto nehnuteľnosť (bývalé skleníky) na ukladanie 
nebezpečll!ého odpadu, elektronického a elektrického odpadu. Členovia predstavenstva 
neodporučili vyhovieť požiadavke spoločnosti GROUP Prešov, s.r.o. Prostejovská 75, Prešov. 

Za správnosť: MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

Rozdel'ovnik 

Oddelenie obchodnej stratégie a legislat!vy 
Finančná učtáreň 

~;u 
illll!OI_,, 
Tt!: 051'7'1 07 Oli 
F Al\: O:lli74 1147 s:!. 

--h-c:.,..e..__:,_ 
... r...:...~~--·········~ ................ . 

UOOUhOOOHoooooO<Oo .. ooOooo•o•ooooOoo·ooooo 

oooonooohHoouooooooooonoo••ooHOOOooou 

Spoloá\osť zapísaná ' OR 
Ok""""''ll<• súdu P.-v. 
odd. Sn. Vlei!ka tislo l ;liľ 



989 
9310/617 ~---~ 

9310/618 

93~40 

N parcely C 
!'.?vn lltornil kresba 

N d6ldlt6 "flce a costy 
N d61e!lt:é ulica a cesty 
& významné ullée a n<lmestla 
N ulice a Ct!Sty 
.v Iné komunlklcle a tltodn(lcy 

""" 7'1 -, 
5 
:!: 
)> 

?< 

ť 



š Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 59/61 

P. č. 46 /Bod č. 24- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu výstavby verejne prístupných parkovacích miest, a to 
časti pozemku parc. č. KNC 9206/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 100 m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská - pri OD 
Kaufland, na dobu 30 rokov pre PaedDr. Annu Palšovú - UNICOTEX, Levočská 36, 080 Ol 
Prešov, IČO: 32929323. 

8/ Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadatel'ka chce na vlastné náklady vytvoriť bezplatné parkovacie miesta pre návštevníkov 
občianskej vybavenosti -prevádzok firmy Unicotex na Ul. Levočskej v Prešove. 

C/ Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 2.1.2014: 
(V prílohe.) 

D/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5.12. 2013: 
VMČ č. l sa stotožňuje so stanoviskom OHAMaÚP. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 
z dôvodu, že žiadatel'ka investuje vlastné finančné prostriedky na výstavbu parkovacích miest 
pre verejnosť a následne bude zabezpečovať ich údržbu a starostlivosť o poriadok a čistotu 
bezodplatne. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia neodporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'kou: 1,00 € za celú dobu nájmu. 

Hl Prílohy: 
46/1 Žiadosť zo dňa 27.6.2013 
46/2 Žiadosť zo dňa 21.11.2013 
46/3-5 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 2.1.2014 s prílohami 
46/4 Situácia 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÍLOHA. Č. ltbf 1 

PaedDr. Anna Palšová- UNICOTEX ul. Levočská 36 080 Ol Prešov 

Mesto Prešov 
Odbor mest. majetku 

Jarkova ul. 
Prešov 

Čísle r:ptsu: 

Došlo: 

Prílohy: 

-
~--· ...... 

MESTO PREŠOV ~ 
Mestský úrad v Prešove 

l(' ďl l i /uJ 1-~ Hegistr. značka: - · 
l 'lna\' a lehota 27 -06- 2013 u:czenia: 

l --j Vybavuje: .tv. ··~ 

- . 
• '"'"·. H 1'1 . ') ."> ..ot\ ···------ ·- . .... -·-

' Vec : Žiadosť o prenájom mestskeho pozemku l 
na yytyorenie parkovacích miest pre verejnosť. 

Horemenovaná týmto žiadam mesto Prešov o prenájom mestského pozemku 
vytvoreného na základe GP 9206114 zo dňa 11.6.2013 o výmere 125m2 na 
vytvorenie parkovacích miest pre verejnosť za symbolické 1,- € na dobu 
30 rokov. Na týchto parkovacích miestach budeme bezplatne zabezpéčovať 
zimnú a letnú údržbu, starať sa o poriadok a čistotu. 

S pozdravom PaedDr. Anna Palšová 

Prešov, 27. 6. 2013 

Príloha: GP 9206114 zo dňa 11.6.2013 



--- Mestský ;írad ~ PrešoveT 12 ' MJiJ;TO ľltt~OV 
Čft\o ~pi!!~: -~:-glsir. zrml:~a: -~ 

·-·-· Z.nak a iGhota l Oo§ln: 2 1 -li- 2Cij~ u\ožtmiG..: 
L.J 

' 

PALŠOVA, 

. PrTI•ht ... · .. · . • 1mt~ :l 
E''!)'ifenč~~ tíls~~ to~\el P~~~: ... __ -_::_.:;;:.:·,:;.;:::~-'-~.::;"." ___ . __ . ~. =---

Dr. Anna 

Mesto Prešov 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

UNICOTEX ul. Le' eeska-3ô;-tlW"0'1t'resov ' 
~ v 

PRILOHA C ·Lr6)2 

V Prešove, 21. novembra 2013 

VEC: Žiadosť o dlhodobý prenájom časti mestskej parcely č. 9206/4 v KÚ Prešov 
pre účely parkovania osobných automobilov návštevníkov občianskej ·vybavenosti 
na ul. Levočskej- prevádzok firmy Unicotex v Prešove 

Žiadam Mesto Prešov - Oddelenie mestského majetku o dlhodobý prenájom 100m2 
(5mx20m) plochy z parcely č. 9206/4 v KÚ Prešov, LV 6492, ktorá má výmeru 815 m2, 
pre účely parkovania 8 osobných automobilov v rámci občianskej vybavenosti pri 
Unicotexe na ul. Levočskej v Prešove. Situačne je to zakreslené v doloženej situácii. 

Ďakujem a ostávam s pozdravom, 

Prílohy: 2x situácia parkoviska 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list člslo l zo dňa: 

M/10081/2013 

· Naše číslo: 

B/17798120 13 
;,',-i 18t /1cflt 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

lng.arch.Ligus, k\.211 2.1.2014 

VEC: Unikotex, dlhodobý nájom pozemku v lokalite pri OD Kaufland, 
Levočská ul. -stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako 
orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov, v súlade s§ 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadeni, v súlade s čl. 9 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 
11/2013 a čl. 4, ods. 7 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Na dlhodobý prenájom časti parc.č. KNC 9206/4 k. ú. Prešov v lokalite pri OD 
Kaufland na Levočskej ulici, pre potrebu parkovania žiadateľa Unikotex Prešov, je možné 
vyčleniť plochu na severnom okraji uvedeného pozemku v súlade s riešením situácie 
osadenia stavby "Polyfunkčný dom pri Toryse", vypracovanej lng.arch. Evou Kupčihovou, 
za dodržania nasledujúcich podmienok: 

západná hranica zaberanej plochy bude vzdialená minimálne 3 m od západnej hranice 
pozemku KNC 9206/4 kvôli zachovaniu pešieho prechodu od Levočskej ulice ku OD 
Kaufland 
východná hranica zaberanej plochy bude vo vzdialenosti 20 m od jej západnej hranice, 
čím vznikne priestor pre 8 parkovacích miest 
južná hranica zaberanej časti pozemku bude vo vzdialenosti 16 m od fasády objektu 
Unicotex-u, čím vznikne priestor pre obojstranné parkovanie kolmé na prístupovú 
komunikáciu 
na prenajatej ploche bude zriadené parkovisko výlučne pre potrebu žiadatel'a, ktorý 
príslušné súvisiace stavebné úpravy, dopravné značenie a prevádzkový režim 
parkoviska odsúhlasí s dotknutými oddele\Wi\~.f~~'tli~~'\J'rešove. 

Mestský úrad 
SEKCIA STAVEBlJ'I'fl'ô-!.HWI1J-.WI!J! 

Ing. a ián Harčarík 
riadi el' sekcie 

Mestský úrad v Praäove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 60/61 

P. č. 47 /Bod č. 24 - Výpis z uznesenia č. 25/2013 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 16/2013 zo dňa l O. 12. 2013/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu vzájomného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 

čast' pozemku parc. č. KNC 3211, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 50 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Janouškova, vo 
vlastníctve mesta Prešov, 
za 

čast' pozemku parc. č. KNC 3227, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 3m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 13999, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, vo 
vlastníctve Jána Kažimíra, 082 12 Podhorany 23. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o zámenu uvedených pozemkov z dôvodu, že je vlastníkom pozemku parc. 
č. KNC 3227, na časti ktorého je umiestnený stÍp verejného osvetlenia, ktorý slúži zároveň aj na 
upevnenie trolejbusového trakčného vedenia a v súčasnosti je na túto časť pozemku uzatvorená 
nájomná zmluva. Zároveň je vlastníkom niekoľkých nebytových priestorov v bytovom dome na 
Ul. Levočskej č. 14 a Janouškovej č. 1-5 a keďže má problém s ich zásobovaním, realizuje ho 
hlavne cez vnútroblok daného bytového domu na pozemku parc. č. KNC 3211, ktorý je vo 
vlastníctve mesta Prešov, a preto navrhuje zámenu týchto pozemkov. Keďže mestský pozemok je 
vo väčšej výmere, z toho vyplývajúci cenový rozdiel žiadateľ doplatí. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu vzájomného 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 7.8.2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 10.6.2013: 
VMČ č. 3 nesúhlasí so zámenou pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia neodporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa. 

GI Cena: 
Cena za rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov (cca 47 m2

) bude stanovená v zmysle 
znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný po schválení zámeru v MsZ. 

Hl Prílohy: 
4711 Žiadosť zo dňa 10.5.2013 
47/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 7.8.2013 
47/3 Kópia mapy z GIS 
47/4 LV č. 13999 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÍLOHA Č·lt't-/1 

Ján Kažimír , Podhorany 23 , 082 12 Podhorany 
-----------------------------~- ---- --- ----- ... -- -- ----------------·· ·--------------

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

VEC : Ponuka na zámenu nehnuteľnosti s doplatením rozdielu cien 
---------- ---------------------- -- .. --------- .. ------- - -- -----. . -- ---------------- -

Som vlastníkom pozemku parc. č. KNC 3227 v k. ú. Prešov l ulica Levočská l, časť 
ktorého si mesto Prešov prenajíma v zmysle nájomnej zmluvy , pretože je tam umiestnený 
stÍp verejného osvetlenia , ktorý slúži zároveň aj na upevnenie trolejbusového trakčného 
vedenia MHD. Zároveň v danej oblasti v bytovom dome na ulici Levočská 14 a 
Janouškova 1,3,5 som vlastníkom niekoľkých nebytových ~riestorov. Zásobovanie týchto 
priestorov je pomerne komplikované, pretože susedné mitsíne komunikácie sú dopravne 
veľmi zaťažené, takže sa to realizuje hlavne cez vnútro blok bytového domu - cez ;L., ' 
pozemok parc. č. KNC 3211, k. ú. Prešov, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov. 7" =c"'~ 

V snahe o doriešenie dopravnej problematiky, ako aj o vylúčenie duplicitnej platby 
zo strany mesta Prešov, navrhujem Vám zámenu časti pozemkov tak, že mesto Prešov 
sa stane vlastníkom pozemku, na ktorom je umiestnený stÍp MHD, vrátane priľahlého 
nevyhnutného manipulačného priestoru l rozsah záberu bude upresnený po vzájomnej 
dohode l zámenou za časť pozemku vo vnútrobloku bytového domu pod!' a vyznačenia 
na mape o celkovej výmere cca 50 m2, pričom rozdiel cien z dovodu nerovnakej výmery 
pozemkov doplatím . 

Dúfam , že tento návrh bude z Vašej strany kladne posúdt;;ný ako obojstranne v)• hodný. 
K uvedenému Vám zasielam mne dostupné mapy s vyzna:~t:úím navrhovaného záberu. 

S pozdravom 

Podhorany 10.05.2013 
Hm Ii':ažimír 



Vec 

MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

M/8355/2013 B/2013/9693 

Váš list člslo l zo dňa: Naše čfslo: 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Ing. arch. Katarína Štefanová 7.8.2013 
1'!1 051/3100230 
kataiv'NR.í!Y&ilddNpresov.sk Prešov: 

Prešov, zámena časti pozemku parc. č. KNC 3227 k.ú. Prešov na Levočskej ulici za 
časť pozemku parc. č. 3211 k.ú. Prešov na Janouškovej ulici, Ján Kažimír 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/8355/2013 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

Podl'a Územného plánu mesta Prešov je pozemok parc. č. KNC 3227 k. ú. Prešov na 
Levočskej ulici navrhovaný ako plocha občianskej vybavenosti a pozemok parc. č. KNC 
3211 k.ú. Prešov na Janouškovej ulici určený ako plocha-polyfunkčná - občianska 
vybavenosť a bývanie. 

Na časti pozemku parc. č. KNC 3227 k. ú. Prešov na Levočskej ulici sa nachádza st[p 
MHD 
Pozemok parc. č. KNC 3211 k.ú. Prešov, na ktorom žiadate/' plánuje zriadiť parkovacie 
plochy ku niekol'kým nebytovým priestorom v jeho vlastníctve nachádzajúcich sa v parteri 
bytového domu na Levočskej ulici č. 14, je súčasťou vnútroblokového priestoru bytového 
domu na Janouškovej ulici č. 1-7, konkrétne plochy obytnej zelene. Na tento vnútroblokový 
priestor bola Mestom Prešov, zast. ÚHA, obstaraná a v decembri 2005 spracovaná 
urbanistická štúdia, ktorá bola prerokovaná vo Výbore mestskej časti č. 3 a ktorá rieši návrh 
úpravy spevnených a zelených plôch a namiesto montovaných drevených garáží vytvára 
parkovacie plochy /pre obyvateľov bytového domu a prevádzky v tomto bytovom dome/. 
Priestor má aj naďalej slúžiť pre základné a oddychovo ~ rekreačné účely obyvatel'ov 
bytového domu na Janouškovej ulici č. 1-7. 

Vzhl'adom k vyššie uvedenému nesúhlasíme so zmenou vlastníka časti pozemku 
parc: č. KNC 3211 k. ú. Prešov na Janouškovej ulici. K odkúpeniu časti pozemku parc. č. 
KNC 3227 k. ú. Prešov na Levočskej ulici nemáme námietky. 

MES 'I_~~1' _ľ!-'<~ §li~~ :iú~ 'ť~ 
Mest-:-;:~;_:· U:-2d 

~,c""":KC"'i~";-!AVEgNtMO iJRl.~·:_i P. URBH0.STii~Y 

Ing. Mari n Harčarík 
riaditeľ Sek ie stavebného 

úradu a urbanistiky 

r;·· 

Me•ts~ú,.d v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 PI"Effiov 1 l Tel.: +421 (51)3100111 l Fax: +421(51)n33665 l E-mail: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.presov.sk 

·1 l' l. .1 



3125/1 

3220/9 

3220/27 3220/8 

3220/7 

!!!! výlučné vlastníctvo 
:!!:l podielové spoluvlastníctvo 

a výlučné vlastnfctvo 
:!!'!podielové spoluvlastníctvo 

;V parcely E 

/V parcely c 
' vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
IM dôležité ulice a cesty 
C:J významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 
'· · Iné komunikácie a chodníky 



Okres: 

Obec: 

Katastrálne územie: 

707 Prešov 

524140 Prešov 

Prešov 

Výpis z katastra nehnuteľností 

Dátum: 04.09.2013 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13999- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

3227/000/0 

VÝMERA 

v [ni' l 
1551 

Výmera spolu: 1551 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE
RISTIKA 

22 

* * * Ostatné pat'~el-y re'&istra "C" nev~rliadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
22-Pozemok, na kt. je post. inž. stavba -cest., miest. kom. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce · 
1-Intravilán 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Kažimír Ján r. Kažimír, Podhorany, č. 23, SR 
!ČO/RČ: 610326 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 3967/2005-3452/2005 Kúpna zmluva V 3406/2008-3686/2008 
RI 13/2010-Žiadosť o zápis GP č.21/10 
Kúpna zmluva V 3634/2008 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

(celkom parciel ............. 2. .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

7334 5422 

(celkom vlastníkov .............. 1... .. ) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 61/61 

P. č. 48 /Bod č. 26- Výpis z uznesenia č. 1/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2014 zo dňa 22. l. 2014/ 

Al Mesto Prešov ako povinný zriaďuje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. č. KNC 2600/138, zastavané plochy a nádvoria o výmere 384m2

, vytvorený GP 
č. 31688560-75/13 zo dňa 5.11.2013 vyhotoveným Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16,080 Ol 
Prešov, úradne overeným dňa 20.11.2013, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 260011, zastavaná 
plocha, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita UL Švábska, v prospech oprávneného: 
SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 31718523, 
in personam. 

BI Predmet žiadosti a účel zriadenia vecného bremena: 
Žiadate!' požiadal o majetkovoprávne usporiadanie formou zriadenia vecného bremena z dôvodu 
zabezpečenia prístupu cez pozemok parc. č. KNC 2600/138 k stavbe tepelného zariadenia -
kotolne, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 2600/3, ktorý je v jeho vlastníctve. Dopravné 
napojenie umiestnené na pozemku parc. č. KNC 2600/138 k uvedenej stavbe vybudoval žiadate!' 
na základe podmienky stanovenej v územnom rozhodnutí č. B/2359/2013 zo dňa 19.3.2013. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 2.12.2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko VMČ č. 5 zo dňa 5.12.2013: 
VMČ č. 5 -záporné stanovisko. 

E/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. l. 2014: 
Komisia neodporúča zriadenie vecného bremena. 

FI Cena: 
Po schválení zriadenia vecného bremena v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
48/1 Žiadosť zo dňa 20.11.2013 
48/2 GP č. 31688560-75/13 
48/3 Stanovisko OHAMaÚP 
48/4-13 Územné rozhodnutie č. B/2359/2013 

F- MsÚ/SP-0111211 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prelove, Hlavoi ul. l. 73, 080 Ol Prelov 

Prnahy: / Vyba;uje: :l J?r~eíb;, f 

Evidenčné čislo došlej p~~~~--~ttťťt{~-~LLi 
Mestský úrad PR(Loi1A C. ~3f4 
Odbor správy mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Navrhovateľ (identifikačné údaje žiadateľa): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: SPRA VBYTKOMFORT, a. s. Prešov 
Dátnm narodenia l IČO: 31718523 
Adresa trvalého pobytu l sfdlo spol~nosti: Prešov, Volgogradská 88 
Čfslo telefónneho kontaktn žiadateľa, pripadne e-mailovej adresy: 
Ing. Banduričová Natália, riaditeľka a.s., tel.: 05117567750, natalia.banduricova@spravbytkomfort.sk 
a 
(ak sú navrhovatelia viacerf, uveďte vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 
vzájomný vzťah -napr. súrodenci, podielovf spoluvlastnfci, manželia a pod) 

Týmto žiadame o zriadenie vecného bremena na pozemku 

Katastrálne územie: So !ivar 
Čfslo parcely: KNC 2600/1 - 30 092 m2

, zastavané plochy a nádvoria 
Na liste vlastnfctva: LV 2065, Mesto Prešov, k. ú. Solivar 
Účel vecného bremena: Obraciame sa na Vás o zriadenie vecného bremena pre práva prechodu, 
prístupu, vjazdu pri údržbe a oprave tepelných zariadeni cez pozemok parc. č. KNC 2600/13 8 
o celkovej rozlohe 384 m2, ktorý je vyčlenený z parcely KNC 2600/1 v Prešove k; ú. Solivar v 
rozsahu vyznačenom v GP č. 75/13 v prospech vlastníka SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov. 

Strui!ná charakteristika pozemku: 
Pozemok sa nachádza v zastavanom územi mesta Prešov k. ú. Solivar vedeného, ako zastavané plochy 
a nádvoria, na ktorom je dvor. 
Podľa podkladov Geometrický plán č. 31688560-75/13 sa jedná o novo vytvorenú parcelu, ktorej 
vlastníkom naďalej ostáva mesto Prešov. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, žiadateľ podpisom 
tejto žiadosti vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pre potreby vybavenia žiadosti. 

V Prešove dňa: 20. l l. 2013 

Prfloha: 

Geometrický plán č. 31688560-75/13 

Spracovanú žiadosť žiadam poslať poštou: 
Spracovanú žiadosť prevezmem osobne: áno 

• ( nehodiace sa preškrtnite) 

• 

_," / 
~-&'/~/' 

....... ;:;?' ............................. .. 
pódpis navrhovatel'a 

/ 



VÝKAZ VÝMER PRCLOHA tlt-B/2. 
Doterajši stav Zmeny NovY stav 

č is lo 
Výmero od Druh k Vlast nik 

~ Parcely Diel parcele rn' parcely rn' Cislo Výmero Druh užlvoter 
~ozemku 

číslo 
parcely pozemku (adresa) čl sl o 

lV PK KN ho rn' ho rn' kód 

Stav róvny je totožný registra C KN 

2065 2600/1 J 0091 zost.pl. 160011 2 9708 zost.pl. doterajší 

18 

1600/138 384 zost.pl. Mesto Prešov 

18 
spolu: 3 0091 3 0091 

legenda: kód spôsobu vyu2Jvanie pozemku - IB - pozemok, na ktorom je dvor 

Poznámka: Zriaďuje sa vecné bremeno práva prechodu, prlstupu, vjazdu prl údržbe o oprave tepelných zariadeni cez pozemok porc.č. KN C 2600/138 
v celom rozsahu v prospech SPRAVBYTKOI.lFORT, a.s., Prešov. 

Q_ 

2775 

2600/3 

1/: 

d 
2600/1 

GeometrickY pión je podkladom no právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platn)'ch v)'plsov z katastro nehnutelnosti 

Vyhotovi tel Kraj Okres Obec 
Prešovsk)' Prešov Prešov 

Progres GEO, s.r.o. Kat. Solivar čislo 31688560 - 75!13 
Mapov)' 

Prešov 4-5/34 
Masarykova 16 územie plónu lisf č • 

Prešov GEOMETRICKÝ pLÁN na oddelenie pozemku porc.č. 2600/138 

lČO 31688560 

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil 
Meno: Ino. Viera R!!PÁŇOVA 

Dno: ''e:'d'll!lk~4'*"''' •. ·.· ' ~,, 
5.ll.nl5 .zl:'.\!-r '1 Ing. Jozef Klučior 



f'RÍLDHA Č. lt&/:J 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

~~ 0 J MESTO PREäOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list člslo l zo dňa: 

M/1752212013 
1ng. Benčiková 

Vec 
Prešov- Švábska ul. 

Naše číslo: 

B/2013117823 
č.z. 14537212013 

- stanovisko k zriadeniu vecného bremena 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /linka Prešov: 

1ng. Pa1ková 2.12.2013 
ir 05113100275 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky ku zriadeniu 
vecného bremena práva prechodu, prístupu a vjazdu pri oprave tepelných zariadení cez 
pozemok parc. č. KN-C 2600/138, ktorý je vytvorený geometrickým plánom č. 31688560-
75/13 z pozemku parc. č. KN-C 2600/1 k. ú. Solivar, v prospech spoločnosti Spravbytkomfort, 
a.s. Prešov. 

!,-_,,·: <.'.::_,.",-!,.\: 

/(' 

di./l 
1ng. Marián H 

riaditeľ S cie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E.matl: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 



Mesto Prešov 
Hlavná 73, Prešov 080 01 Prešov 

Prot. č.: B/2359/2013- Tu, Hč V Prešove dňa: 19.03. 2013 

111 SPRAVBYt KOMFORT 
EM'gollô<j,ll\ó>liO~~Q.! 

080 Ol PRE OV 

Do!lo: 
1 O ·04- ZU13 

Číslo; /} ~ íVI Ptno!ly: 
Vybovu}t;: 1:91 

ROZHODNUTIE 

Navrhovate!': Spoločnosť Spravbytkomfort a.s., so sídlom Volgogradská 
4795188, Prešov v zastúpeni spoločnosťou SERVISKOMFORT 
s.r.o., so sídlom Volgogradská 4795/88, Prešov 

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 5. 02. 2013 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnen! 

stavby: .Prepojenie kotolní K1 a K2 Sváby, Prešov", 
v katastrálnom území: Solivar. 
na pozemku parc. č. KN-C 260011, KN C 2600/11, KN C 2861133, KN C 2600/10, 

KN C2600/3 

Ku pozemku parc. č. KN-C 2600/10 a KN C 260013 k.ú. Solivar má navrhovateľ vlastnícky 
vzťah -Výpis z LV č. 3718. 

Ku pozemkom parc. č KN-C 2600/1, KN C 2600/11, KN C 2861/33, katastrálne ú;emle 
Solivar nemá navrhovateľ vlastnícky vztah, tieto sú vo vlastníctve Mesta Prešov- Výpis z LV č. 206~. 

Mesto Prešov ako vlastn fk pozemkov parc. č KN-C 2600/1, KN C 2600/11, KN C 2861/33, 
katastrálne územie Solivar vo svojom vyjadrení vydanom pod č. M /2013/2265 zo dňa 13.2.2013 sa 
vyjadrilo, že nemá pripomienky k vybudovaniu novej trasy vykurovacieho systému s prepojenlm 
kotolní po uvedených pozemkoch vo vlas~íctve mesta Prešoy za dodržania nasledujúcich podmienok: 

Stavebník dodrží podmienky SSU a U, odd. HAM a UP 
Pre vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný doložiť zmluvu o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena na dotknuté pozemky vo vlastníctve mesta, 
Stavebník do vydania kolaudačného rozhodnutia je povinný predložiť uzatvorenú Zmluvu 
o zriadení vecného bremena a doklad o uhradení jednorázovej odplaty za zriadenie vecného 
bremena. 

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa§ 2 písm. e) zák. č. 
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, na vyššie územné 
celky a príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený 
návrh podľa §35 a ďalšfch stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podla §39 a § 39a 
stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 

""Prepojenie kotolni K1 a K2 Šváby, Prešov", 
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Umiestnenie stavby ,.Prepojenie kotolní K1 a K2 Šváby, Preiov" na pozemkoch parc. č. KN·C 
2600/1, KN C 2600111, KN C 2861/33, KN C 2600/10, KN C2600/3 ,kat. úz. Prešov, bude tak, ako je 
zakreslené v Celkovej sttuácií -katastrálna mapa vypracovanej TermokHmou,spol. s.r.o. , Košická 
3646/68, 058 01 Poprad, Ing. Jánom ST ANEKOM, autorizovaným stavebným inžinierom 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 

1. Predmetom tejto stavby je vybudovanie novej trasy vykurovacieho systému s prepojením na okruh 
kotolni K1 a K2 v súlade s Celkovou situácia. 

2. Navrhovaná trasa je lfniová inžinierska stavba, ktorá je osadená na území mesta Prešov v 
mestskej east! sídlisko Šváby a ohraničené ulicami ulice Švábska, Royova. 

3. Trasa vykurovacieho rozvodu je navrhovaná v celej dlžke vo voľnom výkope s vylúčením zásahov 
do pozemkov v súkromnom vlastníctve. Predpokladaná dlžka trasy vykurovacieho rozvodu je cca 
350m. 

4. Trasa vykurovacieho rozvodu je vedená po pozemkoch, ktoré nie sú zastavané a realizácia tejto 
stavby si nevyžaduje asanáciu pozemných objektov. Pri realizácii tohto rozvodu sa nevyžadujú 
osobitné opatrenia na uvoľnenie staveniska. 

5. Vykurovací rozvod je navrhnutý vo voľnom výkope bezkánalovým systémom v zemnom vyhotovení 
s ukoneaním v objekte kotolní K1 a K2 v súlade s Celkovou situáciou. 

6. Navrhované potrubia vykurovacieho rozvodu sú v zemnom vyhotovení vedené vedľa seba tak, aby 
bol súbeh a križovanie s podzemným vedením inžinierskych sietí dodržaný s minimálnou 
vzdialenosťou v zmysle STN. 

7. Návrh trasy vykurovacieho rozvodu -prepojenie kotolní K1 a K2 bol riešený v koordinácii 
s projektantmi Ing. arch. Peter Steiniger, Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov, ktorý spracovávajú PD 
Cyklochodnik Šváby, investorom je Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov. 

Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sletf 
SO 01 Vonkajší potrubný rozvod 
1 OO Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Napät'ová analýza vykurovacieho rozvodu 
700 Komunikácie a sadové úpravy 
800 Dendrologický prieskum 
SO 02 Zriadenie nového vjazdu -spevnené plochy 

SO 03 Úprava terénu -terénne schody 

8. SO 01 Vonkajší potrubný rozvod 
Trasa vykurovacieho rozvodu je vedená po pozemkoch, ktoré nie sú zastavané a realizácia tejto 
stavby si nevyžaduje asanáciu pozemných objektov. Pli realizácii týchto potrubných rozvodov sa 
nevyžadujú osobitné opatrenia na uvoľnenie staveniska. 

9. 1 OO. Stavebné úpravy 
Stavebné úpravy na stavbe budú spočívať v úprave prechodu potrubia do jednotlivých objektov 
centrálnych kotolni. Všetky vstupy potrubí do objektov budú ukončené deliacou priečkou vrátane 
izolácie proti vniknutiu vody, v ktorej budú osadené gumové labyrintové tesniace krúžky. 
Na trase v súbehu s existujúcimi teplovodnými kanálmi sa vykonajú stavebné práce v rozsahu 
demontáže existujúcich TK, ich úprava pre novonavrhované rozvody z predizolovaných rúr, 
stavebné riešenie šácht. 

10. 700. Komunikácie a sadové úpravy 
Úlohou funkčného riešenia objektu je odstránil' v mieste uloženia potrubných rozvodov 
konštrukciu spevnených plôch vozoviek, peších komunikácií a zelene tak, aby bolo možné 
vykonal' stavebné práce (výkopy) a po uložení a zasypaní potrubných rozvodov dať celú trasu do 
pôvodného stavu okrem vzrastlej zelene rastúcej v ochrannom pásme primárnych rozvodov. 
Popis technického riešenia 
Na celej trase sa nachádzajú 3 druhy povrchov : 
zeleň trávniky a vysadená zele~ 
komunikácie pre peších chodníky s asi. krytom 
komunikácie a parkoviská s asfaltovým krytom 
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Zeleň - Pri výkopových prácach bude potrebné najprv odstrániť povrchovú vrstvu ornice resp. 
pod- ornice do hlbky cca 25 cm, použiteľnú umiestniť na medziskládku a potom použiť na spätné 
zahumusovanie. 
Po zasypanf a zhutnenf výkopu do výäky- 0,10 m od upraveného terénu a po zásype ryhy 
trávnikové plochy osiať trávnym semenom v množstve 0,03 kg/m2, zasekať a uvalcovať. 
existujúce dreviny vedra výkopu v prípade potreby zastrihnúf a ochrániť debnenfm kmeň stromu 
proti mechanickému poškodeniu stavebnou mechanizáciou. 
Návrh na ošetrenie korunovej resp. ,koreň,ovej sústavy prípadne nevyhnutný výrub stromov bude 
konzultovaný s Mestom Prešov, Ms U, SSU a U odd. D, E a ŽP v a následne sa spracuje PD časť 
Dendrologický prieskum v ďalšom stupni PD. 
Mesto Prešov, orgán OP v.z. MsÚ, SSÚ a U, odd D, E a ŽP Prešov súhlasi s predloženou 
DUR za podmienky, že trasa teplovodu nezasiahne kríkovú zeleň na Švábskej ulici. 
Zároveň nesmie dôjsť k poškodeniu koreňového systému vzrástlej zelene (stromy). Zelené plochy 
budú po ukončeni stavby dané do pôvodného stavu (trávnik). 
Mesto Prešov. oraán ochrany prlrodv žiada. aby správca zelene bol prizvaný k vytýčeniu 

trasy. 

Komunikácie pre pešfch - pred zahájením výkopových prác je potrebné odstránlf spevnené 
betónové povrchy narezanfm a odkopom ručne. Obrubníky resp. betónové tvarovky ručne vybrať, 
očistlf a uložiť tak, aby mohli byť spätne použité. 
Zabezpečiť uličné vpuste /UV/ tak, aby nedošlo pri prácach k ich poškodeniu. 
Obdobne zabezpečiť aj trubkové zábradlia vedľa chodnlkov, ktoré križujú s trasou výkopu. 
Vybúrané hmoty do hlbky 0,35 m naložiť na dopravný prostriedok a uložiť na skládku TKO do 10 
km. Po položení potrubia a spätnom zásype na kótu - 0,25m od upraveného terénu výkop zhutniť 
tak, aby. nedošlo po vyspraven[ povrchu k jeho poklesu. 
Takto pripravené ryhy opatrlf konštrukčnými vrstvami a upraviť do pôvodného stavu. 

Komunikácie - pred zahájením výkopových prác je potrebné narezať spevnené povrchy do hlbky 
10 cm v udanej šfrke. Strojné resp. ručné výkopy l inžinierske siete l vykonať do hlbky 0,45 m , 
vybúrané hmoty naložiť na dopravný prostriedok a uložiť na skládku TKO do 1 O km. 
Obrubnfky ručne vybrať, očistlf a uložiť tak, aby mohli byť spätne použité. 
Po položenl potrubia a spätnom zásype na kótu- 0,45 m od upraveného terénu výkop zhutniť tak, 
aby nedošlo po vyspravení povrchu k jeho poklesu • Takto pripravené ryhy opatriť konštrukčnými 
vrstvami a upravtt' do pôvodného stavu. 

11. Pokládka chránlčky pre komunikačný kábel 
Komunikačná sieť je navrhovaná za účelom dátovo prepojiť všetky zariadenia v kotolní, merače 
tepla a údaje z detektorov potrubia na centrálny riadiaci systém (ďalej len CRS). Tqpológia siete je 
tak, aby sa pri optimálnom prepojení dosiahla maximálna dostupnosť všetkých zariadení na 
zbernici. Vzhladom na .prenášané objemy dát, komunikačnú vzdialenosť a spoľahlivosť bolo 
zvolené ako hlavné médium optické vlákno, ku ktorému budú jednotlivé koncové zariadenia 
pripájané pomocou vhodných prevodnfkov. 

12. Výstražný systém 
Samostatnú čast' tvorí kontrolný systém potrubia. Detekcia netesnosti je založená na elektrolytickej 
vodivosti teplonosného média , ktoré pri úniku do izolačného plášťa potrubia vyvolá zmeny 
elektrických vlastností na pozdlžnych snímacích vedeniach. Tieto zmeny sa kontinuálne 
vyhodnocujú stabilnými indikačnými detektormi. Výstup každého detektora je zároveň privedený na 
digitálny vstup riadiacej jednotky kotolne a cez komunikačnú sieť aj na CRS. V prípade zistenia 
úniku sa tento signál lokálne vyhodnotí zobrazí a zároveň odošle na obrazovku CRS v miestnosti 
dispečerského pracoviska. Následne môžeme prenosným reflektometrom zamerať presné miesto 
poruchy. Za účelom čo najpresnejšej identijikácie prípadnej poruchy potrubia sa tento monitorovací 
systém rieši po ucelených úsekoch, ktoré budú vyznačené v mape potrubných rozvodov. 

13. SO 02 Zriadenie nového vjazdu- úprava spevnených plôch 
Účelom úpravy spevnených plôch so zriadením vjazdu a výjazdu na inom mi este (posun o cca 5-
1 Om smerom ku križovatke), je zabezpečenie obsluhy kotolne pri výmene technologického 
zariadenia a zároveň zrušenie nevyhovujúceho existujúceho stavu -vjazd ku kotolni po chodníku. 
Pri tejto rekonštrukcii kotolne K2 sa bude inštalovať KGJ o rozmeroch cca 9x3,5m a vymieňať 
ďalšie zariadenia kotolne - napr. kotle, o menších rozmeroch. Počas rekonštrukcie ( ll. etapa) je 
potrené zabezpečit' príjazd pre veľké nákladné automobily- návesová súprava dlžky cca 16,5m, 
pričom dlžka samotného návesu je 13,6m. Po ukončeni rekonštrukcie bude na plochu prichádzať 
len obsluha a údržba kotolne na menších vozidlách, max. do 10,6m. 
Dopravné naooienie -vJazd a výJazd 
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Vjazd a výjazd z manipulačnej plochy od kotolne je priamo napojený na miestnu komunikáciu -
Svábska ulica, za križovatkou s ul. Pionierskou. ide o situovanie na začiatku odbočovacieho pruhu 
pre autobusovú zastávku. Iné umiestnenie nie je možné. Počas rekonštrukcie technologického 
zariadenia kotolne budú veľké nákladné autá zachádzať na plochu cúvaním z plochy 
zastávkového pruhu. Tento úkon je nutné zabezpeeiť prenosným dopravným značením a dobu 
obmedzenia minimalizovať bude slúžil' výhradne pre sprlstupnenle pozemku investora. Oblúky 
pripojenia vjazdu aj výjazdu majú polomer 9 a 6 m. Plocha vjazdu po porovnaní s vlečnými 
krivkami pre vozidlá, ktoré budú zachádzať na manipulačnú plochu pre kotolňu, vyhovuje 
navrhovanými rozmenni danému účelu. 
Technický návrh -vjazd a yýjazd 
-dlžka vjazdu je 13,5m 
-smerové vedenie -trasa vjazdu je vedená v priamej, napojenie na jazdný pruh komunikácie je 

kolmé 
-oblúky pripojenia majú polomer 9 a 6 m 
-sklonové pomery -sú dané existujúcimi výškovými pomenni na miestnej komunikácii a ploche 
pred kotolňou, vjazd bude mať klesanie smerom od kotolne na cestu 
Konštrukcia 
Vzhľadom na križovanie vjazdu s existujúcou trasou chodnlka pre pešlch a s navrhovanou trasou 
cestičky pre cyklistov, navrhujeme kryt vjazdu zriadiť asfaltový. Na asfaltovom kryte budú potom 
vyznačené prechody pre pešlch a cyklistov. Alternatlvne môže byť použitý betónový kryt. 
Lemovanie plochy vjazdu bude cestnými obrubnlkml - s bezbariérovou úpravou na križovaní 
s chodnfkmi, so zapustením do úrovne plochy minimálne na jednej strane vjazdu (podla reálneho 
priečneho rezu sklonu), pre účely odvodnenia plochy do terénu. 
Plocha vjazdu má pozdlžny sklon smerom ku komunikácii. Plocha vjazdu je 114m2

• Aby dažďové 
vody nestekali z celej plochy na komunikáciu, bude cestný obrubník na nižšej strane plochy 
zapustený do úrovne plochy, čo umožni odtekanie časti vôd dO terénu. 

13. V ďalšom stupni PD je Investor povinný riešiť na základe požiadavky Mesta Prešov, v.z. 
MSÚ, SSÚ a U, odd. D, E a ŽP- pňslušného cestného orgánu dopravné značenie trvalé 
s obmedzením užívania nového vjazd!! len pre dopravnú obsluhu. 

14. V rámci stavby požaduje cestný správny orgán Mesto Prešov, v.z. Msú, SSÚ a U, odd. D, E 
a ŽP zrealizovať údržbu existujúce) spevneneJ plochy pred kotolňou K2. 

15. Mesto Prešov, cestný správny orgán zároveň súhlasi so zriadením vjazdu .z MK na 
ŠvábskeJ ulici k predmetnej stavbe (kotolni K2) podľa § 3b ods.3 cestného zákona. 

16. Trvalé aj dočasné dopravné značenie je potrebné v ďalšom stupni PD • DSP odsúhlasiť na 
KRPZ KDI Prešov. 

17. SO 03 Úprava terénu -terénne schody 
Vzhľadom na to, že umiestnenie zásobných nádrží pri kotolni K2 je navrhnuté v mieste terajších 
terénnych schodov, je potrebné vykonal' úpravy terénu. Účelom úpravy terénu je zriadenie 
terénnych schodov a pešej komunikácie, ktorá nadväzuje priamo na priechod pre chodcov. Je to 
zrejme zo situácie -viď. výkresová dokumentácia. Podrobné riešenie založenia terénnych 
schodov a pešej komunikácie bude v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. 
Konštrukcia 
VzhľadOm na križovanie chodníka pre peších s navrhovanou trasou cestičky pre cyklistov, 
navrhujeme kryt chodníka zriadil' asfaltový. Na asfaltovom kryte budú potom vyznačené prechody 
cyklistov. Alternalfvne môže byt' použitý betónový kryt. Lemovanie plochy chodnfka bude 
chodnfkovými obrubníkmi - s bezbariérovou úpravou na križovanf s chodníkom, so zapustením 
do úrovne plochy minimálne na jednej strane chodníka (podľa reálneho priečneho rezu sklonu), 
pre účely odvodnenia plochy do terénu. 
Aby dažďové vody nestekali z celej plochy na komunikáciu, bude chodníkový obrubník na nižšej 
strane plochy zapustený do úrovne plochy, čo umožni odtekanie časti vôd do terénu. 
Samotné terénne schodisko je navrhnuté betónové (betónový kryt). Zábradlie bude ukotvené na 
opornom múre osadených nádrži a z druhej strany bude ukotvenie zábradlia do terénu. 

Podmienky dotknutých orgánov. ktoré le potrebné zo strany stavebnlka dodržať: 
1. Okresné riaditeľstvo Ha ZZ Prešov vo svojom vyjadrení vydanom pod č. ORHZ-P01-222· 

00112013 zo dfia 11.02.2013 sa vyjadril nasledovne: OR Ha ZZ Prešov posúdilo podľa § 28 
zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požianni v znení n.p. § 40 a §40b vyhlášky MV SR č. 
12112002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení n.p. projektovú dokumentáciu stavby z hladiska 
protipožiarnej bezpečnosti staVby pre stavebné konanie • Prepojenie kotolní K1 a K2 Šváby , 
Prešov" • a s riešením protipožiarnej bezpečnosti staVby súhlasí bez pripomienok. Toto 
stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce 
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podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v zneni n.p. a spolu s overenou PD požaduje predložiť pri kolaudačnom konani. 

2. VVS a.a. Z Prešov vo svojom vyjadreni vydanom pod č.13216/20131 O zo d~a 12.02.2013 
súhlasi s vydanfm územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby podľa predloženej PD 
z hladiska nimi sledovaných záujmov s podmienkami: 

• V zmysle §-u 19 ods (2) zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách žiada WS a.s. Z Prešov jestvujúce PIS vodovodu a kanalizácie ( orientačne 
vyznačené v situácii) v správe WS a.s. Z Prešov rešpektovať dodržanfm pásma ochrany , 
ktoré sú vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného, alebo kanalizačného potrubia na obidve strany a to :verejných vodovodov 
a verejných kanalizácii nasledovné: odstavec (2) pásma ochrany sú vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného, alebo kanalizetného 
potrubia na obidve strany a to: 

• 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 
• 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm. 

Nad potrubfm a v jeho ochrannom pásme je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňoval' 
stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať tinnosti, ktoré obmedzujú 
prfstup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo, ktoré by mohli ohroziť technický 
stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy. 
Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovni cl nášho 
závodu (cali centrum, e. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť kópiu tohto 
vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. 
V prípade, že si žiadate! neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednost' za prfpadné 
škody na majetku investora alebo VVS. 
Pri realizácii prác v ochrannom päsme VVS vodohospodárskych zariadeni žiada WS prizvať 
zástupcov jeho organizácie a to za stredisko kanalizácií Ing. Mihók, č. tel.: 051/7572550 a za 
stredisko vodovodov Ing. Strelec, č. tel.: 051/7572520. 
Pri krlženl navrhovaných sietl.s PIS vodovodu a kanalizácie v správe WS, žiada táto spoločnosť 
rešpektovať STN 73 6005 a vedenia v týchto miestach uložiť kolmo do chranlčlek v celej šlrke 
ochranného pásma vodovodnej a kanalizačnej siete. 
WS a.s Z Prešov žiada zametať všetky miesta križovania so zariadeniami v jeho správe. 
Polohové zameranie v S-JTSK, výškové zameranie· v Bpv. Požaduje zameranie troch bodov (bod 
v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od ich zariadenia). V prlpade odkrytého 
zariadenia WS a.s. Z Prešov aj dva jeho body . Zameranie musi obsahovať súradnice .XY" 
a absolútnu výšku .z-. Porealizačné zameranie stavby je potrebné odovzdať na odd. GIS 
spoločnosti WS v digitálnej forme. · 

3. Stavebnlk je povinný dodržať podmienky správcu Východoslovenská distrl.bučná a.s. Košice, 
ktoré stanovil vo svojom vyjadreni vydanom pod č. 24/PIS/2013 zo d~a 20.02.2013 k existencii 
vedeni VSD as. a k územnému a stavebnému konaniu v nasledovnom zneni: 

• V zaslaných situáciách č. 1 až č. 3 boli orientačne zakreslené podzemné NN1 kV a VN 22kV 
káblové rozvody v správe VSD a.s. Košice. S plánovanými zemnými prácami v ich bllzkosti 
správca súhlasí, žiada však dodržať nasledovné podmienky: 

• V prlpade, že bude križované podzemné vedenie VSD, alebo dôjde ku súbehu plánovaného 
výkopu s nim, je bezpodmienečne nutné zaustiť vedenie proll vzniku previsu. 

• Odkryté vedenie musi byť chránené proti mechanickému poškodeniu 
• Pri križovanl, resp. súbehu s vedenlm VSD s novoukladanými inžinierskymi sieťami musia byt' 

dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2. 
• Pred zasýpanlm odkrytého kábla VSD a.s. žiada , aby bol prizvaný zástupca VSD kvôli kontrole 

nepoškodenosti vedenia. 
• VSD upozomuje na ochranné pásmo podzemných káblových el. vedení do 110 kV, ktoré je podfa 

§ 43, ods. 7 zákona č. 251/2012 Z.z. 1 m od krajných káblov na obidve strany vedenia. 
• V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je 

zakázané :zriadovat' stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a použlvať osobitne 
ťažké mechanizmy, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovatera el. vedenia 
zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohrozil' el. vedenie, spolahlivost' a bezpečnosť jeho 
prevádzky, prípadne sťažiť prístup k nemu. 

• Pred začatlm zemných prác je potrebné zo strany stavebnlka si objednať vytýčenie káblov: 
odd. kábelové vedenia, Obišovská 172, Lemešany, Ing. šarišský l t.t. 055/610 5638, 0905 
475515, príp. p. Harsanyi 0907 901 007 s priloženým! VSD zaslanými situáciami. 

• Pri splnení uvedených podmienok nemá VSD a.s. k riešeniu prepojenia kotolni K1 a K2 na 
sídlisku Šváby v Prešove z hradiska pôsobnosti VSD výhrady. Taktiež nemá výhrady k vydaniu 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia na túto stavbu. 



6 

4. Na základe vyjadrenia správcu Slovak Telekom a.s. Bratislava vydaného pod. č.13- 4402921-
PO 1.2.2013 

• Na definovanom územi sa nachádza telekomunikačné vedenie. 
• Počas realizácie stavby žiada ST a.s. dodržať nasledovné podmienky: 
• Existujúce TKZ sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z. ) a zároveň je 

potrebné dodržať ustanovenia§ 65 .zákona č. 35112011 Z.z o ochrane proti rušeniu. 
• V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadeni (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 
• Údaje o technickom stave zariadeni je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich 

vytyčovani. Stavebnik je povinný požiadať o zakreslenie existujúcich zariadení do podkladov ., 
k tomu je potrebné doložiť predmetné vyjadrenie S.T .a.s, splnomocnenie na zakreslovanie a svoj 
občiansky preukaz (OP) 

• V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu 
stavby musi zakresliť priebeh všetkých zariadeni v mieste stavby . Za splnenie tejto povinnosti 
zodpovedá projektant 

• Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byf ohrozené alebo poškodené 
zariadenia povinný vykonať všetky objektlvne účinné ochranné opatrenia tým, že 
zabezpeči: 

• Pred začatlm zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy TKZ priamo na povrchu terénu 
• Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorf budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami , ktoré boli na jeho ochranu 
stanovené 

• upozornenie zamestnancov, ktorí budú vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ±30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, 

• upozornenie zamestnancov aby pri prácach v miestach výskytu vedeni a zariadení pracovali 
s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužlvali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) 
vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy TKZ, aby boli odkryté 
zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoi'Vek ohrozeniu a poškodeniu 

• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasýpanim) 
• Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónnom čísle 12129 
• Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedá správca za 

zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia správcu) 
• V pripade napojenia lokality , resp. objektu , na VSST (verejná sieť ST) je potrebné sl podať 

žiadosť o určenie bodu napojenia na www.t-com.sk 
• V pripade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú 

dokumentáciu. Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobttne na www.t-com.sk 
• Podmienky ochrany budú doplnené pri vytýčení, ktoré S.T a.s. požaduje objednať na tel. č. 

0902614733 František Fabula 
• 0902719293 Michal Hajdúk 
• Stavebnik je povinný oznámiť S.T. a.s. ukončenie prác najmenej 5 pracovných dnf pred zásypom, 

z dôvodu kontroly TKZ na vyššie uvedených tel. čislach. 
• V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel káblov je toto možné 

vykonat' len so súhlasom správcu siete. 
• Správca S.T. a.s. žiada dodržať platné predpisy podľa STN 73 6003 pre priestorovú úpravu 

vedeni v plnom rozsahu. Správca upozorňuje žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho 
projektu musr figurovať podmienka správcu ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu 
a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok PTV a Z. 

• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti 
podľa zákona č. 351/2011 Z.Z o elektronických komunikáciách. 

• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadeni vykoná Slovak Telekom a.s. na základe 
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia. 

• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov 
pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť , je povinný zastaviť práce 
a požiadal' o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný 
požladat' o vytýčenie TKZ . Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať 
zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 

• Upozornenie: Ak sa na definovanom v žiadostí nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá 
je vo vlastnlctve Slovak Telekom, a.s., je potrené zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu OP. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie , príp. 
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odstránenie dotknutého vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na adresu Slovak Telekom a.s, 
Karadžičova 1 O, 825 13 Bratislava. 

5. Stavebník je povinný dodržať podmienky správcu SPP Distribúcia a.s. Bratislava , vydaného 
pod č. TD/386/Uh zo dňa28.2.2013. 

• Na vyznačenom územi sa nachádzajú IS vo vlastníctve a správe SPP distribúcia a. s. 
Bratislava. Pri výstavbe trasy vykurovacieho systému v predmetnom úseku dôjde ku kolfzif 
s plynovodmi SPP as Plynovody SPP a.s. správca stavebníkovi zakreslil orientačne STL
modrou ·a a zariadenia protikoróznej ochrany slabou fialovou farbou. 
• Pred začatím výkopových prác je stavebník povinný požiadať správcu SPP a.s. Bratislava, na 

základe objednávky, min. 3 dni pred požadovaným termínom o presné vytýčenie STL 
plynovodov polohovo aj výškovo priamo v teréne /kontaktná osoba p. Adela Szamosiová, tel. 
č. 055/626 5526, e- mail : adela.szamosiova@spp-distribucia.sk Správca požaduje pred 
vytýčením poskytnúť pracovníkom SPP predmetné vyjadrenie. 

• Pri prácach je stavebník povinný dodržať STN EN 1594, STN 386410, STN 386413, 
386415,736005, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01 §§ 79 a 80 energetického zákona č. 
251/2012 Z.z. ( ochranné pásma) Vyhl. MPSV aR SR č. 508/2009 a ostatných súvisiacich 
noriem a predpisov. 

• Pri predpokladanom stretnut! a pri križovaní plynovodných rozvodov žiada správca vykonať 
ručný výkop. V prípade obnaženia plynovodných sieti je ich možné znova zasypať Iba so 
súhlasom správcu. 

• Správca zakazuje výkopové práce v ochrannom pásme plynovodu v zmysle energetického 
zákona č. 251/2012 Z:z vykonávať kopacím mechanizmom. Výkopy realizovať len ručne. 

• Podľa energetického zákona 251/2012 požaduje správca SPP a.s. dodržať ochranné pásmo 
plynovodu 

• správca SPP a.s. žiada dodržať nlveletu terénu kv611 dodržaniu doetatočného krytia 
plynovodu a plyn. prípoJok 

• správca SPP a.s. il ada uložiť poklopy armatúr do novej nlvelety cesty, chodn!ka, 
zelene. 

• SPP a.s. žiada bezpodmienečne dodržať priestorovú normu STN 73 6005, ďalej žiada aby 
technický dozor investora priebežne kontroloval všetky náležité činnosti, ktoré budú prebiehať 
počas výstavby. 

• SubJekt, k!orý vykonáva zemné práce v ochrannom pásme plynárenských zariadeni Je 
povinný dodržiavať povinnosti uvedené v: 
a) Zápise z vytypovania plynárenských zariadení SPP ,.,o (doklad z vytyčovania 

plynárenského zariadenia odovzdaný pracovníkmi SPP-O) 
b} TPP 700 02 • Technické a bezpečnostné podmienky na predchádzanie poškodzovania 

plynárenských zariadeni prevádzkovateľa distribučnej siete subjektmi tretej strany''. 
Základné polflnnostl pri výkone zemné práce v ochrannom pásme plynárenských 
zariadeni 

Súhrn základných povinnosti pri realizácii zemných prác v ochrannom pásme 
plynárenských zariadeni, ktoré je subjekt povinný dodržiavať: 

a) Po dobu vykonávania prác je zakázané poškodzova!' nadzemné a podzemné zariadenia 
prevádzkovatela, ako aj zariadenia ostaných subjektov, nachádzajúcich sa v blízkosti 
výkonu prác, 

b) Výkop strojným mechanizmom na základe predchádzajúceho vytýčenia osi plynovodu sa 
môže uskutočňovať po predchádzajúcom vytýčení vo vzdialenosti: 
• najviac 1,0 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým tlakom 

do 0,4 MPa vrátane, 
• 1,5 m od vonkajšieho obrysu plynovodu s maximálnym prevádzkovým tlakom nad 0,4 

MPa, 
c) Výkopové práce mechanizmami sa vykonávajú rovnobežne s osou podzemných 

zariadení, 
d) Pokia! z technických dôvodov sú pri výkopových prácach mechanizmy postavené kolmo 

k osi podzemných zariadení, výkopové práce sa vykonávajú iba smerom od podzemných 
zariadeni, 

e) Odkryté plynovody, káble , ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu, 

l) Prí všetkých prácach v ochranných pásmach plynárenských zariadeni je osoba povinná 
používať vhodné náradie, nástroje, osobné ochranné a pracovné prostriedky a dodržiaval' 
povinnosti uvedené v tomto predpise, 
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g) V ochrannom pásme distribučnej siete je zakázané používanie otvoreného oh~a 
a vykonávanie prác spojených so zvÝŠeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuchu 
bez zvláštneho povolenia prevádzkovateľa, 

h) Pri práci s jedmi a horľavinami l. a ll. triedy je potrebné dodržiavať všetky príslušné 
bezpečnostné predpisy , najmä príslušné ustanovenia NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 
a nariadenia vyplývajúce z MV SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady 
protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, fažkych 
vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, NV SR č 395/2006 Z.z. 
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov , MV .SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného 
a zdravotného označenia pri práci. Po ukončení prác s týmito látkami musia byť tieto 
látky umiestnené do uzavretých nádob a uložené na uzamknutom mieste, splňajúcom 
ustanovenia o skladovani, zásady bezpečnej manipulácie a označenia priestorov 
skladovania. 

i) Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-O nie je povolený a manipulácia 
s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ s a na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie 
prevádzkovateľa. 

j) Pred realizáciou zemných prác je subjekt, ktorý bude vykonávať zemné práce 
v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, povinný požiadať SPP- O o vytýčenie 
plynárenských zariadeni v mieste realizácie výkopu. SPP-O od 1.4.2011 vykonáva 
bezplatne vytyčovanie vo vzdialenosti 1oom, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 
hodinu, (podrobné informácie o podmienkach vytyčovania sú na webe SPP-O) 

k) Ak bolo pri výkopových prácach odkryté plynárenské zariadenie, je subjekt, ktorý 
zodpovedá za realizáciu zemných prác, povinný prizvať pred zasýpaním výkopu zástupcu 
SPP- O na kontrolu obnaženého plynárenského zariadenia (tel. č. je uvedené v zápise 
z vytyčovania). Kontrola zo strany SPP-O je vykonávaná náhodne a zástupca SPP-O 
podá obratom informáciu, či kontrola obnaženého plynárenského zariadenia bude 
realizovaná, alebo nie. 

l) Každé poškodenie zariadenia SPP-O musí byť ihneď ohlásené prevádzkovateľovi 
distribučnej siete. 

m) Upozor~ujeme, že SPP-O pri všetkých prípadoch poškodenia PZ, ktoré spôsobili 
obmedzenie dodávky zemného plynu alebo odstávku odberatefa/odberaterov, môže 
podať podnet na prešetrenie okolnosti poškodenia PZ na Štátnu energetickú inšpekciu 
(ŠEI). ŠE l je oprávnená osobe, ktorá porušila povinnosti v ochrannom pásme 
plynárenského zariadenia uložiť podľa Zákona 251/2012 o energetike a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov , §91, ods. b) sankciu vo výške 300 € až 150 000 €. 

n) Pohyb všetkých vozidiel musí byť vykonávaný zásadne mimo osi podzemných zariadeni 
distribučnej siete SPP-O. V prípade potreby prejazdu cez prevádzkované podzemné 
zariadenia SPP-O musí byť prejazd zabezpečený tak, aby tieto neboli poškodené (napr. 
umiestnenie ochranných betónových panelov nad podzemnými zariadeniami 
a pod.)Podrobnejšie informácie o pravidlách práce v blfzkosti plynárenských zariadení sú 
uvedené v TTP (technické pravidlo plyn) 700 02 "Technické a bezpečnostné podmienky 
na predchádzanie poškodzovania plynárenských zariadení prevádzkovateľa distribučnej 
siete subjektmi tretej strany", ktoré je voľne dostupné (umožnené bezplatné stiahnutie ) 
na webe SPP- distribúcia a.s. 

SPP-O dôrazne žiada pri realizácif zemných prác v ochranných pásmach plynárenských 
zariadení dodržiavať povinnosti vyplývajúce z predmetného TPP 700 02. 
-pri prácach v ochrannom a bezpečnostnom pásme, ku každému výkopu pri ktorom 
dôjde k obnaženiu plynovodu a prípojok a pri uložení nového plynového potrubia pred 
zasýpaním žiada prizvať pracovníkov SPP- distribúcia, a.s. odd. prevádzky na kontrolu 
stavu izolácie, obsypu a dodržania priestorovej normy (p. KOOš Karol tel. 0905 519 167, 
p. Marcel Šálka tel. 0907 725 966. Títo pracovníci budú uvedení v stavebnom povolení, 
ako splnomocnení zástupcovia stavebníka pre umožnenie kontroly vykonávaných 
stavebných prác. 
-SPP-O žiada geodeticky zamerať všetky miesta križovania so zariadeniami 
v správe SPP-O. 
Polohové zameranie v S- JTSK, výškové zameranie v Ppv. SPP-O požaduje zameranie 
troch bodov l bod v mieste križovania a po jednom bode na každú stranu od zariadenia 
SPP-O./ V prípade odkrytia zariadenia SPP -D aj dva jeho body. Zameranie bude 
obsahovať súradnice ,.XY" a absolútnu výšku ,:Z". je potrebné ho odovzdať v digitálnej 
forme spolu s PD na SPP- Distribúcia a.s. -odd. prevádzky KE-Ml. 
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-v prlpade poikodenla Izolácie na plynovom potrubl, žida SPP-O bezodkladne 
Informovať pracovnikov SPP-O a.s., aby sa tak predlilo možne) korózii plynových 
rozvodov, úniku plynu a prlpadnému výbuchu ZP. 

6. Vlastnlk a správca sieti ORANGE Slovensko a.s. Bratislava sa vyjadril pod č. KE-060/2013 dňa 
8.2.2013, v ktorom konštatuje, že pri realizácii predmetnej úpravy vnútrobloku dôjde ku stretu 
s PTZ ORANGE Slovensko as .Metodova 8 , Bratlslava.Existujúce PTZ sú chránené ochranným 
P.ásmom . V káblovej ryhe sú uložené HDPE trúbky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. 
Udaje o technickom stave a počte HDPE poskytne správca po zdôvodneni potrebe pri vytýčení 
trasy. 

• Pri projektovaní stavby je potrebné dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia 
zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. 

• Pri kríženi sieti, tesných súbehoch, pri budovani nových komunikácií a spevnených plôch 
pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanický chrániť žlabovanlm. Všetky vynútené 
práce výstavbou riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na ORANGE SLOVENSKO a.s .. 

• Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. 
Realizäclu prekládky PTZ ORANGE pre Investora vykoná ORANGE a.s. alebo ním 
poverená servisná organizácia podla schválenej cenovej kalkulácie Orange. 

• ORANGE SLOVENSKO a,s. upozorňuje stavebnlka že : 
• V záujmovom územi resp. v trasách ORANGE SLOVENSKO a.s. sa môžu nachádzať TKZ 

iných prevádzkovateľov 
• Rádiokomunikačné stavby ORANGE SLOVENSKO a. s. a el. prípojky kun im nie sú predmetom 

tohto vyjadrenia 
• Dalej pri akýchkofvek prácach , ktorými môžu byť Ohrozené alebo poikodené TKZ, je 

stavebnlk povinný vykonať vietky objektívne účinná opatrenia najmä tým, že zabezpečí: 
• Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy TKZ priamo na povrchu terénu/ 

vyznačenie podzemnE!] trasy sl prevedie objednávate! farbou alebo kolíkmi/ 
• Preukázateľné oboznámenie pracovnikov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou 

a vyznačenou polohou TKZ a upozornenie pracovnikov vykonávajúcich zemné práce na možnú 
polohovú odchýlku +- 30 cm skutočného uloženia TKZ od vyzna(jenej polohy na povrchu terénu, 
aby pri prácach v miestach výskytu vedeni a zariadeni pracovali s na]väešou opatrnosťou 
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie ( napr. hlbiace stroje) vo vzdialenosti 
najmenej 1m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohyTKZ, 

• Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti 
mechanickému poškodeniu 

• Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadeni, ktoré by znemožňovali 
pristup k TKZ 

• Súhlas prevádzkovate! a správcu pri zmene nivelety nad trasou TKZ 
• Aby odkryté trasy TKZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu 

nepovolanou osobou 
• Pred záhmom previes!' zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovH' krytie a značenie (zákrytové 

dosky, fólia, markéry) 
• Bezodkladne oznámiť každé poškodenie TKZ na tel. č. 033/7732032, mob. 0907 721 378 
• Overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhladom na to, že 

nezodpovedá správca za zmeny priestorového uloženia TKZ vykonané bez vedomia správcu) 
• Pred záhmom obnažených miest TKZ je stavebník povinný prizvať pracovnika servisu ku 

kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia 
prevádzkovateľa a správcu TKZ 

• Ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu TKZ : 
• Dodržať všetky podmienky predmetného vyjadrenia správcu 
• Pred začatím zemných prác požiadať o vytýčenie. 

7. KR PZ KDI Prešov sa vyjadril v svojom stanovisku vydanom pod č. KRPZ-PO·KDI-27·004/2013 
zo dňa 06.02.2013, že z hladiska príslušnosti postúpil žiadosť Centrum u podpory MV SR odd. 
telekomunikačných služieb, Štúrova č. 7, Prešov. 

8. Centrum podpory MV SR odd. telekomunikačných služieb, Štúrova č. 7, Prešov sa vyjadrilo 
pod č. CPPO· OTS-1~9/2013 dňa 07.02.2013, že k umiestneniu a realizácii stavby : 
Prepojenie kotolní K1 a K2 Sváby, Prešov" nemá pripomienky z hladiska odd. telekomunikačných 
služieb Centra podpory Prešov a nimi sledovaných záujmov. 
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9. Regionálny úrad verejného zdravotnlctva so sldlom v Prešove vo svojom plsomnom 
záväznom stanovisku vydanom pod e. 2013/00540·021B.14·Pol zo dňa 19.02.2013 súhlasi 
s predloženým návrhom na územné konanie stavby .Prepojenie kotolni K1a K2 $váby, Prešov". 

1 o. Stavebnik je povinný dodržať podmienky záväzného stanoviska Krajského pamiatkového 
úradu v Prešove, vydané pod č. PO- 13/0567- 02/1262/Ul zo dna 4.02.2013 a to nasledovné: 

• Stavebnlk je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Z b 
o územnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni n.p. oznámiť každý archeologický nález 
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil 
alebo neznit:il. 

• Zat:iatok zemných prác ohlási stavebnlk v predstihu dvoch týždňov Krajskému pamiatkovému 
úradu Prešov. 

11. O.S.V.O. com a.s .. Prešov správca verejného osvetlenia sa vyjadril pod č. 14/02/2013/pl dňa 
12.2.2013 v nasledovnom zneni: súhlasi s realizáciou pripravovanej stavby; V uvedenej oblasti 
sa nachádzajú káblové vedenia verejného osvetlenia, ktoré orientat:ne boli vyznačené do situácii 
t:ervenou farbou a priložené. Nachádzajú sa v zelenom páse za navrhnutým cyklochodníkom. Pri 
realizácií stavby dôjde k súbehu s káblom VO preto je potrebné požiadať o jeho vytýt:enie. 

12. Dopravný podnik mesta Prešov a.s. Ľubotice sa vyja~ril pod e. 250/2013 dňa 04.02.2013 
v nasledovnom zneni: K prepojeniu kotolni K1 a K2 Sváby - Prešov nemá pripomienky. 
V záujmovej oblasti podľa predloženej situácie sa podzemné káblové vedenia v správe DPM 
nenachádzajú. 

13. Mesto Prešov, v. z. Msú, SSÚ a U, odd. O, E a ŽP Prešov, prlslušný cestný správny orgán pre 
miestne a účelové komunikácie vo svojom vyjadreni vydanom pod č. 8·2514/2013 Mt zo dňa 
15.02.2013 sa vyjadril, že súhlasi s vydaním územného a stavebného povolenia na hore 
uvedenú stavbu. Minimálne 30 dni pred zat:atfm zemných prác z dôvodu realizácie rozkopávky 
miestnej komunikácie je nutné požiadať Msú, SSÚ a U, odd. D, E a ŽP o povolenie na zvláštne 
užívanie miestnej komunikácie . Po prešetrení bude vydané rozhodnutie, kde budú určené 
technické a časové podmienky zvláštneho uživania 

14. Mesto Prešov, v.z. mSÚ, SSÚ a U, odd. HAM a ÚP sa vyjadrilo pod č. BT/2013/2204 dňa 
25.2.2013 v nasledovnom znef!i: s dokumentáciou pre ÚR súhla_sí s podmienkami: pred začatim 
výkopových prác požiadať SSU a U, odd. D, E a ŽP o povolenie na zvláštne uživenie miestnych 
komunikácii, verejného priestranstva a verejnej zelene najneskôr 14 dní pred začatím prác.Po 
ukončení realizácie stavby je stavebník povinný doručiť v zmysle VZN mesta Prešov č. 87/99 
geodetickú dokumentáciu skutot:ného vyhotovenia stavby (porealizačné zameranie stavby) 
mestskému úradu v Prešove, SSÚ a U, odd HAM a ÚP. 

15. Mesto Prešov, v .z. Msú, S SR, odd. IV Prešov, vo svojom vyjadrení v rámci územného 
kqnania sa vyjadrilo: odd. lnvestit:nej výstavby zabezpečuje v súčasnej dobe projektovú prípravu 
"PO - cyklochodnik Šváby", ktorý v niektorých úsekoch je navrhovaný na trase navrhovaného 
potrubia prepojenia kotolni K1a K2 Šváby. Oddelenie IV žiada uložiť potrubie v hfbke ,ktorá 
umožní výstavbu cyklochodníka a zabezpečit' také konečné zhutnenie zásypu prípadné prekrytie 
v súbehu s trasou cyklochodníka, aby pri výstavbe chodníka nebolo potrebné uvažovať 
s akoukoľvek ochranou novo uloženého potrubia 

16. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. , v stanovisku vydanom prevádzkarňou Košice pod č. 
97/2013 dňa 4.2.2013 sa vyjadril nasledovne: po prehodnotení našich mapových podkladov na 
základe Vašej žiadosti o zakreslenie jestvujúcich podzemných vedeni kábelového distribučného 
systému (KDS). 

• Vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené KDS UPC .Geodetické zakreslenie bolo zaslané 
stavebnikovi v prilohe predmetného vyjadrenia. 

• K uvedenej PD nemá UPC výhrady pokiaľ pri realizácií stavby budú dodržané všetky zákonné 
podmienky týkajúce sa ochrany sieti UPC. 

• Pri akýchkoľvek prácach , ktorými môžu byt' ohrozené alebo poškodené zariadenia UPC je 
žiadateľ povinný vykonal' všetky út:inné ochranné opatrenia . 

• Zvlášť zdôrazňuje UPC aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné 
podmienky: 

• Podmienky ochrany a dozorovania vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej 
výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je 
vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka. 

• Investor je povinný objedať sl u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sieti a zariadeni 
pred zahájením výkopových prác. 

• Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem 
• Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou 

polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení 
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pracovali so zvýäenou opatrnost'ou a bezpodmienečne nepoužlvall nevhodné náradia 
a zariadenia (najmä hlblace stroje) v OP od vymedzenej polohy telekomunikačných 
zariadení , tzn. Len ručný výkop. 

• Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú 
odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznaeenej polohy. 

• V prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladaných optických káblov spolu s existujúcimi TLZ (sieťami} 
spoločnosti UPC žiada UPC , aby boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný 
dozor, 

• UPC žiada bezodkladné oznámenie každého poškodenia TKZ spoločnosti UPC , v prípade 
poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími 
distribučnými skriňami, 

• V prípade ak dôjde k odkrytiu už uložených sieti (existujúcich TKZ} spoločnosti UPC žiada UPC, 
aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom 
(zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sie\[ UPC realizovať triedeným 
štrkom , zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. 

• UPC zakazuje realizovať skládky a budovanie zariadení nad trasou UPC 
• V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky. Prekládka sa 

uskutočni na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou 
UPC 

Z uvec!ených dôvodov žiada UPC ; 
• Dodržať ustanovenia zákone o ochrane siate a zariadeni. 
• dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spolol:nostl UPC 
• Predmetné vyjadrenie UPC plati 1 rok, v prípade, !a Investor bude realizovar stavebné 

práce neskôr,ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, Je Investor povinný požiadať 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. o nove vyjadrenie. 

• Nedodržanie podmienok ochrany tak, ako je to vyišle uvedené je okrem Iného porušením 
zákone o elektronických komunlkl!iclách v pietnom a účinnom znení a tam uvedenými 
následkami. 

17. CondorNet s.r.o. Preiov sa vyjadril dňa 5.2.2013 nasledovne: v uvedenej oblasti podľa 
priloženej projektovej dokumentácie podzemné ani nadzemná káblové vedenia v majetku 
a správe správcu nenachádzajú a z toho dôvodu súhlasi s uvedenou stavbou a s vydaním 
·stavebného povolenia. 

18. Slovanet a;s. pobočka Košice vydal pod č. 010·13/TDS aTRNo dňa 12.2.2013 nasledovné 
stanovisko: 

• Pri resllzácll plánovanej Investičnej akCie dôjde ku styku s podzemnými 
telekomunikačnými vedeniami spoločnosti Slovanet a.a .. 

• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom. 
• Správca upozorňuje, že v káblovej ryhe je viac prvkov s rôznou funkčnosťou. (Údaje 

o technickom stave zariadeni je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe} 
• Správa vyzýva stavebníka, aby sa k nemu dostavil nim poverený zástupca za úrelom 

zakreslenie existujúcich zariadení Slovanetu a.s. do podkladov stavebníka .. 
• Je potrebné, aby poverený zástupca pri zakresrovanf predložil predmetné vyjadrenie, 

splnomocnenie na zakresfovanie a svoj občiansky preukaz (OP) 
• V zmysle zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť 

priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za nesplnenie tejto povinnosti zodpovedá 
projektant. Termín zakresfovania sieti Siovanetu je potrebné si dohodnúť telefonický na tel. č. 
055/28 28 557. 

• Žiadateľ pri akýchkolvek prácach , ktorými môžu byť ohrozené • resp. poškodené zariadenia je 
povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia a počínať si tak, aby svojou 
činnosťou nepoškodzoval vedenia a nerušil prevádzku sieti, služieb alebo sieti a služieb 
a neoprávnene nezasahoval do siete a do poskytovania služieb, inak zodpovedá za škodu , 
ktorú tým podniku spôsobil podľa zákona o elektronických komunikáciách. 

19. ELTODO SK, a.s. Bratislava sa vyjadrila pod č. 150213/3500/Mi dňa 21.2.2013 s tým, že TKZ 
združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe ELTODO SK a.s. sa v dotknutom územi 
nenachádzajú. 

20. Telefonica Slovakia, s.r.o. sa vyjadrila dňa 1.03.2013, že v záujmovom územi sa nenachádzajú 
siete, objekty alebo zari~denia v správe Telefonica Slovakia , s.r.o .. K predmetnej PD nemá 
pripomienky. S vydaním UR - SP súhlasí. 

21. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií (skupina 17) je stavebník povinný nakladať 
v súlade s§ 40c zákona o odpadoch 

22. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie odpadov na 
povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle zákona o odpadoch 
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23. Počas prác a po ukončeni stavby je potrebné zabrán~· vzniku nepovolených , tzv. divokých 
skládok. 

24. Investor Je povinný predložiť následný stupeň PD na vyjadrenie ObU Ž:P Prešov, orgánu 
vykonávajúceho štátnu správu na úseku odpadového hospodárstva. 

25. Správbytkomfort a.s Prešov sa vyjadril v rámci územného konania di'la 7.3.2013 že 
k predmetnej akcii Prepojenie kotolni K1 a K2 Šváby Prešov nemá pripomienky. nasledovné: 

26. Stavebník je povinný potvrdiť sl právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 15 dňoveJ lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 

27. Stavebník je povinný požiadať o vydanie stavebných povoleni 

Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 z.z. o správnych 
poplatkoch , v zneni neskoršich predpisov , bolo spoplatnené podľa §8, položky 59 pre navrhovateľa 
-právnickú osobu SERVISKOMFORT s.r.o . Volgogradská 4795/88, 080 01Prešov sumou 300 €. 
Správny poplatok bol zaplatený v pokladni Mesta Prešov. Navrhovateľ predložil doklad o zaplateni 
správneho poplatku, potvrdenku č. 14/187/2013 zo dňa 5. 02. 2013 a potvrdenka 13/432/2013 zo dlla 
21.3.2013. 

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 odst. 1 stavebného zákona tri roky odo dl\a, kedy 
nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokia! bude v tejto lehote podaná žiadost' o vydanie 
stavebného povolenia. 

Odôvodnenie: 

Navrhovateľ - Spoločnost' Spravbytkomfort a.s., so sldlom Volgogradská 88, Prešov v zastúpeni 
spoločnosťou SERVISKOMFORT s.r.o., so sídlom Volgogradská 88, Prešov podala dňa 5.2.2013 
návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ,.Prepojenie kotolní K1 a K2 
Šváby , Prešov na pozemkoch perc. č. KN-C 2600/1, KN C 2600/11, KN C 2861/33, KN C 
2600/10, KN C260013 katastrálne územie Solivar 

Mesto Prešov- stavebný úrad oznámil podľa§ 36 stavebného zákona dňa 8. 2. 2012 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dl\a 
7. 3. 2013 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovanim. 

Súčasne stavebný úrad oznámil v súlade s ustanovením § 36 odst. 4 stavebného zákona 
začatie územného konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie 
územného konania, bola vyvesená dňa 8. 02. 2013 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
inernete (www.presov.sk). 

K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a 
organizácii. 

Svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy: OR Hasičského a záchranného zboru 
v Prešove, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Krajský pamiatkový úrad v Prešove, 
ObÚ pre cestnú dopravu a PK v Prešove, KR PZ SR- KDI Prešov, MV SR, Centrum podpory Prešov, 
odd. telekomunikačných služieb, Prešov, Mesto Prešov, v.z. MsÚ, SSÚ a U, odd. HAM a UP, orgán 
územného plánovania •. Mesto Prešov, v.z. Ms,!). SSÚ a U, odd. D, E a ŽP cestný správny orgán, 
Mesto Prešov, v.z. MsU, SSU a U, odd. O, E a ZP, orgán ochrany prírody, ďalej správcovia sieti , 

VSD a.s. Košice, SPP-O a.s. Bratislava, WS a.s. Z Prešov, UPC BROADBAND SLOVAKIA 
s.r.o. Bratislava, S.T. a.s. Bratislava, O.S.V.O. comp. a.s. Prešov, D.P.M.P. a.s. Prešov, ORANGE 
Slovensko a.s. Bratislava, Telefonica 02 Slovakia, s.r.o. Bratislava, CondorNet s.r.o. , Prešov, 
Slovane! a.s. Bratislava, ELTODO, a.s. Bratislava, 

Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. 

Poučenie: 

Podľa § 42 odst. 3) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. 

V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie pre líniovú 
inžiniersku stavbu s veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa 
uskutoční vyvesenfm územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnením 
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na inernetovej stránke mesta Prešov, úradnej tabuli (www. presov. sk). Posledný dell tejto lehoty je 
dt\om doručenia 

Odvolanie je potrebné v súlade s ustanoven im § 54 odst. 1) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konani podaf na Mesto Pre§ov, stavebný úrad, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 

V súlade s § 54 oclsl 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie podať v 
lehote 15 dni odo di'la doručenia územného rozhodnutia. 

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpanÍ riadneho opravného prostriedku . 

. - ,. --~-~--

JUDr. Pavel Hagyari 

Primátor mesta 

Na vedomie: 
1. SERVISKOMFORT s.r.o., Volgogradská 88, Pre§ov 
2. Spravbytkomfort, a.s., Volgogradská 88, Prešov 
3. Mesto Prešov v.z. Msú Prešov- SSÚaU, odd. hlavného architekta a ÚP 
4. Mesto Prešov v.z. Msú Prešov- SSÚaU, odd. D, E a ŽP, Ing. Compefová 
5. Mesto Prešov v.z. MsÚ Prešov- SSÚaU, odd. D, E a ŽP, Ing. Balážová 
6. Mesto Prešov v.z. MsÚ Prešov - SMaE, odd. mestského majetku 
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého, Prešov 
8. OR Hasičského a •hranného zboru Prešov, Požiarnicka 1, Pre§ov 
9. .KR PZ SR, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, Prešov 
1 O. Obvodný úrad životného prostredia Prešov, ŠVS, Námestie mieru 2, Prešov 
11. Obvodný úrad životného prostredia Prešov, OO, Námestie mieru 2. Prešov 
12. Obvodný úrad životného prostredia Prešov, OH, Námestie mieru 2, Prešov 
13. WS, as. Košice, závod Prešov, Levočská 3, Prešov 
14. Východoslovenská distnbučná, a:S., Mlynská 31, Košice 
15. SPP- distnbúcia a.s. Moldavská 12, Košice 
16. Slovak Telecom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 
17. O.S.V.O.comp., a.s., Strojnícka l8, Prešov 
18. CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, P.O.BOX 120, Prešov 
19. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o., ševčenkova 36, 851 01 Bratislava 
20. Slovane!, as., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava2 
21. Technické služby mesta Prešov, a.s. Bajkalská 33, Prešov 
22. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, Prešov 
23. Ing. Ľudovlt Malaga - predseda výboru v MČ <::. 5, poslanecká schránka 
24. Mesto Prešov- stavebný úrad (pre spis) 

~---·- .. 



Návrh na schválenie majetkových prevodov- Mestská rada v Prešove- 10. 2. 2014 

P.č Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci l Navrhovaná cena 

Výmera v m2 Mesto kupuj Mesto predáva 
prevodu l žiadateľom komisiou v€ v€ 

1. zrušenie uznesenia č. 325/2013 zo dňa 30.1.2013, bod 7 - zámena nehnutelhostf ako PHOZ (bývalé kino Prameň -Ul Solivarská l 
2. zrušenie uznesenia č. 44612013 zo dňa 23.9.2013 v časti žiada primátora zabezpečiť dopracovanie Zásad hoSPOdárenia s ma·etkom mesta o kritériá pre posudzovanie majetkových prevodov hodných osobitného zreteľa 

3. zrušenie uznesenia č. 376!2013 zo dňa 14.5.2013, bod 5- odkúpenie pozemku (UL Murérska) 

4. zmena uznesenia č. 44012013 zo dňa 23.9.2013, bod 5- záme!.f!!:edaja pozemkl!..!Pôsobom priameho predaj~l. Na Tablách ) - na PHOZ 

5. zmena uznesenia č. 59512010 zo dňa 29.9.2010, bod 3- stavbu realizovanú na pozemkoch dokonči Multi Veste Slovakia 1, s.r.o. 

6. zrušenie OVS, ktorá bo!a_~hlásená na základe uznesenia č. 440/2013 zo dňa 23.9.2013, bod 2 (BO- Ul. S!anská 6) 

7. mesto kupu'e J Poloha Mesto Pr-Hov 12 000,00€ 12 000,00€ 3461 12 000,00 

8. mesto predáva Mesto Pretov (Ul. Kúpel'ná) Ing. J. Mika- M. aM. MOBILGAS ZP 24 500,00 € 24 500,00€ NP - 61 + spol. podiely 24 500,00 

9. mesto___E!:edáva Mesto Pr-Hov (Ul. Ďumbierska) P. Majirský- KSV ZP 13400,00€ 13400,00€ NP - 31 +spol. podiely 13 400,00 

10. mesto predáva Mesto Prešov (Pavlovičovo námestie) Východoslovenská distribučná, a. s ZP 240,00€ 240,00€ 4 240,00 

mesto predáva Mesto Pretov (Pavlovičovo námestie) Vi_chodoslovenská distribučná, a_ s ZP 400,00 € 400,00€ 5 400,00 

11. mesto predáva Mesto Pretov (Ul. Požiamická) Ľ. Hreha 5100,00€ 5100,00 € s podmienkami 88 5 100,00 

12. mesto predáva Mesto Prešov (Ul Dilongova) PhDr. S. Sabol 10 200,00 E 10 200,00 E 184 10 200,00 

13. mesto predáva Mesto Prešov (Ul Pod Wilec hôrkou) MVDr. Pribula a mani Mária 1130,00€ 1 130,00€ 34 1130,00 

14. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Duklianska) M Maniková 30 900,00€ 30 900,00€ 804 JO 900,00 

15. dlhodobý prenájom Mesto Prešov (Ul. Justičná) KAHA, s. r. o 60,60 €/m~frok 60,60 €/m2frok NP -148,5 

16. zámer predaja (PP) Mesto Pretov (Ul. Narcisová) min. za zp coa104 
17. zámer predaja CPP) Mesto PreAov (Ul. L!mbová) min. za ZP 82 

18. zámer predaja (PP) Mesto PreAov (Cemjata) min. za ZP s podmienkou cca 1 200 

19. zámer pred~ (PP) Mesto Prešov (UL Protifašist bojovníkov) min. za ZP 158 
20. zámer predaja (PP) Mesto Pretov (Ul. Jána Pavla ll.) min_ za ZP coa10 
21. zámer preda~ (PP) Mesto Pretov {UL Levočská) min. za ZP 46 
22. zámer predaja (QVS) Mesto PreAov (Švábska) ovs 287 +stavba 

23. zámer predaja (OVS) Mesto Prešov (Bžany) ovs 622 +hnuteľné veci 

24. zámer predaja (PHOZ} Mesto Prešov (UL Važecká) A. Rolandová 46000,00€ 46000,00€ bvt + spoL oodiely 

25. zämer predaja PHOZ) Mesto Preiov {Záborské) RS Energy, a. s 35 €1m2 
244 930,00 € 6998 

26. zámer pred~ (PHO~ Mesto PreAov (UL Exnárova) RESPO SK, s. r. o. 60 000,00€ 67600,00€ NP + stavba +pozemky 

27. zámer predaja (PHOZ) Mesto Pretov (UL Sibírska) Slovenský zväz telesne postihnutYch -OZ 1 000,00€ 1 000,00€ NP č. 1 + spot. podiely 

28. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov -diaľnica 01 Národná dial'ničná spoločnosť, a. s ZP 90 852,84 € ročne 90 852,84 € ročne s podm. 

29. zámer oren~u (PHOZ) Mesto Prešov • dial'nica 01 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. ZP 10694,77€ročne 1 O 694, 71 E ročne s podm 

30. zámer prenájmu PHOZ Mesto Pretov -diaľnica D1 Národná diaľničná spoločnosť, a. s. ZP 2 848,90 € ročne 2 648,90 € ročnes podm 

31. zámer pren~u (PHOZ) Mesto Prelov - diaľnica D1 Národná dial'ničná s;~očnosť, a. s. ZP 12 876,47 € ročne 12 876,47 € ročne s podm 

32. zámer prenájmu (PHOZ Mesto Pre!ov (Sídlisko 111/B) DEŤOM PRE RADOSŤ, o_ z 1 , oo E ročne 1,00 €/rok za cel( predmet nájmu 17130 

33. zámer prenájmu (PHOZ) __ Mesto Prešov (UL Bernolákova) ŠK Universal Prešov 4 658,40 €/rok s podm 4 658,40 €/ročne s podm NP • 531,36 

34. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto PreAov (UL Prostejovská) SPV40, s. r. o. 50 €1m2/rok + úhrada za služby NP- 93,42 

35. zámer zámeny (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Tkáčska) Ing. arch. M. Ferjo a manž. PhDr. M Ferjová bez finančného vyrovnania bez finančného vyrovnania cca 239 

36. nadobudnutie do vlastníctva IPZ Prešov, a s. Mesto Pretov bezodplatne bezodplatne 4 047 
37. zámer preda·a PP) Mesto Prešov (UL Mukačevská) neodporúča 00850 
38. zámer oredaia 1 PP) Mesto Pretov (UL Udická) neodoorúča coa46 
39. zámer predaja PP} Mesto Pretov (Ul Švábska) neodporúča 70 
40. zámer predaj~ (PP) -

Mesto Pretov (Ul Masarykova) 
- - neodporúča 257 - -- -
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P.č Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci 

prevodu 

41. zámer preda·a (PP) Mesto Prešov (Ul Slovenská) 

42. zámer preda"a (PP) Mesto Prešov (UL M. Benku) 

43. zámer preda·a (PHOZ) Mesto Prešov {Ul Exnárova) SPRAVBYTKOMFORT, a_ s. 

44. zámer preda·a (PHOZ) Mesto Prešov (Ul Masarykova) vlastníci BO Ul. Masarykova 11 

45. záme~enájmu (PHOZ) Mesto PrUov (UL Bajkalská) GfOl.IP Prešov, s. r. o 

46. zámer prenájmu PHOZ) Mesto Prešov (Ul levoCská) PaedDr. A. Palšová- UNICOTEX 

47. !zámer zámen~_(PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Janouškova) J Kažimir 

48. zriadenie vecného bremena Mesto Prešov (UL Svábska) SPRAVBYTKOMFORT, a. s. 

SPOLU 
-- - --- ----------- L_ _____ --------

• PP - priamy predaj 
* OVS ·obchodná verejná súťaž 
* PHOZ • návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
• ZP -Znalecký posudok 

Navrhovaná cena 

žiadateľom komisiou 

neodponíta 

neo~rUča 

33,00 €1m2 
neodporťiča 

70,02 €1m2 
neodporúča 

1,00 €/rok neodporúča 

1,00€ za celú dobu nájmu neodporúča 

ZP doplatok neodporúča 

neodporúča 
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Výmera v m2 

179 

=60 
4640 

=200 
1 094 

cca 100 

cca 50- cca 3 

384 

Mesto kupuj 

v€ 

12 000,00 

Mesto predáva 

v€ 

85 870,00 

! 

ii 
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10
	11a
	12
	13
	14
	15

