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UZNESENIE 

z l. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 10.2.2014 číslo: 2/2014 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na schválenie majetkových prevodov 

a odporúča 


Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 


zrušiť 

1. Uznesenie MsZ v Prešove č. 325/2013 zo dňa 30.1.2013 

v časti schvaľuje 


bod 7 
Zámenu nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vzájomného 
vysporiadania vlastníctva, týkajúcu sa pozemkov: 
- parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789 m , orná pôda, 
- parc. Č. KNC 3133/95 o výmere 821 m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere l 610 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. 11064 na pozemku pare. č. KNC 164/2, 
- pozemok pare. č. KNC 164/2 o výmere 316 mZ, zastavaná plocha, 
LV Č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Solivarská ul. (bývalé kino Prameň - terajší sklad), vo 
vlastníctve mesta Prešov 

- bez finančného vyrovnania. 
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2. Uznesenie MsZ v Prešove č. 44612013 zo dňa 23.9.2013 
v časti žiada primátora mesta 
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 472 m2

, ostatné plochy, k. ú. Prešov, 
LV č. 7302, lokalita UL Murárska, od SR - Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 
36, 817 15 Bratislava II, IČO: 17335345 
- za cenu 18974,40 € (40,20 €1m 2

). 

zmeniť 

4. 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 

2Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy o výmere cca 866 m

(presná výmera bude známa po vypracovani GP), LV Č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, -lokalita 
UL Na Tablách, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 1512126, ostatné plochy o výmere 1343 ml, 
vytvoreného GP č. 87/2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantinova 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 llL Na Tablách, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

Zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu predaja 
nájomcovi za účelom výsadby okrasnej zelene priľahlej ku komunikácii a následnej 

2starostlivosti, a to parc. č. KNC 1512/26 o výmere I 343 m , ostatné plochy, vytvoreného GP 
Č. 87/2013 zo dňa 25.4.2013 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, S. r. o., Konštantinova 3, 

F - MsÚ/SP-01l28/1 
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080 Ol Prešov, odčlenením od pozemku parc. č. KNC 1512/6, ostatné plochy, k. ú. Nižná 
Šebastová, LV č. 1192, lokalita Ul. Na Tablách 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 53 900 € (40,13 €/m2

). 

5. Uznesenie MsZ v Prešove č. 595/2010 zo dňa 29.9.2010 
včasti mení 
bod 3 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 503/2006 zo dňa 20.11.2006 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 I, s. r. o., 
Ventúrska 12, 811 01 Bratislava, IČO: 36731765 vsúlade spôvodn)'ITI podnikateľským 
zámerom do 7 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, l. j. do 30.11.2013 

na 

- stavbu, ktorá bude realizovaná na pozemkoch, dokončí Multi Veste Slovakia 1, s. r. o., 
Ventúrska 12, 811 Ol Bratislava, IČO: 36731765 v súlade s pôvodným podnikatel'ským 
zámerom do 12 rokov od podpísania kúpnej zmluvy, t. j. do 30.11.2018. 

schváliť 

6. 	 Zrušenie obchodnej verejnej sút'3Že, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23.9.2013, bod 2. 

27. 	Odkúpenie pozemku parc. č. KNE 2810/1 o výmere 3 461 m , orná pôda, LV č. 15195, 
2ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc, Č. KNC 7069 o výmere 3 461 m , 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. I b o výmere 61 m2

, nachádzajúceho sa na I, nadzemnom podlaží 
bytového domu so s. Č. 3912 na Ul. Kúpel'nej I, stojaceho na pozemku parc, č. KNC 3648/5, 
LV Č. 9962, k. ú. Prešov, 

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

2- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 3648/5 o výmere 871 m , zastavaná 
plocha a nádvorie, LV Č. 10115, k. ú. Prešov, o veľkosti 61/3783, 

F MsÚ!SP-01/28/1 
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Ing. Jaroslavovi Mikovi - M. aM. MOBILGAS, Odborárska 3, 080 01 Pre§ov, IČO: 
32932308 - nájomcovi nebytového priestoru 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 24 500 €. 

9. Predaj: 
• nebytového priestoru Č. I - sklad o výmere 31 m2

, nachádzajúceho sa vo vchode Č. 25 na 
1. nadzemnom podlaží bytového domu so s. č. 6885 na Ul. Ďumbierskej 21-25, stojaceho 
na pozemku parc. č. KNC 14302/180, LV č. 11014, k. Ú. Prešov, 

• spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, s. Č. 6885. 
LV č.11014,k. Ú. Prešov, o veľkosti 31/4389, 

• spoluvlastníckeho podielu 	na pozemku parc. Č. KNC 14302/180 o výmere 772 m2
, 

zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 11083, 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 €. 

10. Predaj pozemkov: 
2parc. č. KNC 3708/25, zastavaná plocha o výmere 4 m , vytvorený GP Č. 12/2013 

vyhotoveným GeoBAN, spol. s r. o., KonštantÍnova 3,08001 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 €/m 2

); 

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

vyhotoven}1TI GeoBAN, spol. s r. o., Kooštantínova 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, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 
vlastnikovi 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 -45113 vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16,080 Ol Prešov, 
zo dňa 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 Požiamická, priamym predajom Ľubomírovi Hrehovi, Podhradík 52, 080 06 Prešov 
- za cenu 5100 € s týmito podmienkami: 
- pozemok nebude oplotený, 
• plocha určená v rámci pozemku na parkovanie bude riešená ako spevnená. 

F - MsÚ/SP-O1I28iI 
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12. Predaj pozemku parc. č. KNC 4696, záhrady o výmere 184 mZ, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita UL Dilongova, priamym predajom PhDr. Stanislavovi Sabolovi, Dilongova 26, 
080 O I Prešov 
- za cenu IO 200 €. 

13. Predaj pozemku parc. č. KNC 9497/11 o výmere 34 m2
, ostatná plocha, ktorý bol vytvorený 

GP Č. 31688560-43/13 vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 080 O I Prešov, 
zo dňa 17.7.2013, úradne overeným Správou katastra Prešov dňa 22.7.2013, odčlenením 
z pozemku parc. Č. KNE 348411, zastavaná plocha a nádvorie, L V Č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ulica Pod Wilee hôrkou, priamym predajom MVDr. Milanovi PribulQvi a mam. 
Márii Pribulovej, rod. Vozárikovq, bytom Pod Wilec hôrkou 2, 080 01 Prešov 

- za cenu l 130 € (33,24 €1m 2
). 

14. Predaj pozemkov: 
- parc. Č. KNC 1225/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 750 mZ, ktorý bol vytvorený 

GP Č. 121/2013 vyhotoveným dňa 4.11.2013 GEOGRAF - združenie geodetov, 
KOllŠtantlnova 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 18 m2

, 

- parc. Č. KNC 1225/12, zastavané plochy a nádvoria O výmere 18 m2
, 

o 	 ,parc. Č. KNC 1225/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m 2 

2spolu o výmere 804 m , L V Č. 6492, k. Ú. Prešov, lokalita UL Duklianska, priamym 
predajom Michaele Maníkovej, 082 l3 Demjata 264 
- za cenu 30 900 € (38,43 €!m 2

). 

15. 	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 IO 
rokov - na základe obchodnej verejnej súťaže spoločnosti KAHA, s. r. o., Justičná 7079/13, 
080 Ol Prešov, IČO: 36 510 513 
o za cenu 60,60 €/m2/rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

16. 	 Zámer predaja častí pozemkov parc. Č. KNE 80111, záhrada o výmere cca 52 mZ 

a parc. č. KNE 801/2, záhrada o výmere cca 52 mZ (presné výmery budú známe po 
vypracovaní GP), LV Č. 6492, k. Ú. Prešov, lokalita UL Narcisová, spôsobom priameho 
predaja 
o minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

17. 	Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3328/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
82 ml, 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, KNe 3328/1, zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 1192, ko ú. 
Nižná Šebastová, lokalita Ul. Limbová, spôsobom priameho predaja 

o minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, 

F 	 MsÚ/SP·Ol/28/1 
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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 
29 m2

, 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 dotknutých pozemkov budú známe po 
vyhotovení GP - so zachovaním potrebnej územnej rezervy na komunikáciu), všetko 
vk. ú. Prešov, lokalita Cemjata, spôsobom priameho predaja 

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

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

č. 6492, ko 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 10m2 (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. 

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

GP č. 28812013 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 nehnuteľností: 
- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/ A v Prešove, s. Č. 11 068, umiestnenej na 

pozemku parc. č. KNC 2861/19, zas!. 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 súl'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

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

, 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 sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

F - Msl:/SP-O 1 12811 
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24. Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, a to: 
- bytu č. 23 o rozlohe 78 m2

, 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 veľkosti 78/3480, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 569 m2

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

- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 46 000 €. 

25. 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 6 998 m2

, LV Č. 721, k. ú. Záborské, pre RS 
Energy, a. s., Záhradnícka 72,821 08 Bratislava, IČO: 44282958 
- za cenu 244 930 € (35 €/m2

). 

26. Zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobituého zretel'a z dôvodu 
investícií vynaložených nájomcom do rekonštrukcie nehnutel'ností, pre spoločnosť 

RESPO SK, s. r. o., Smreková 6, 080 01 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 užívama 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. 
2poschodia O, o výmere 76 m , 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 705 m2, zastavaná 

plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 12353, o vel'kosti 76/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom), 

- nebytového priestoru č. 1 v bytovom dome Ul. Exnárova, s. č. 6620, vchod Č. 4, 
2č. poschodia O, o výmere 18 m , umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. Ú. 

Prešov, V č. 11823, 
- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 

o veľkosti 18/4833 (skutočné užívanie bude spresnené znaleckým posudkom), 

F - MsÚ/SP-O 1/28/1 
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- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 mZ, 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 20 m2

, 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 uživanie bude spresnené znaleckým posudkom), 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14347 o výmere 705 mZ, 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 76 mZ, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 14347, k. ú. 
Prešov, LV č. 11823, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 7.ariadeniach bytového domu 
o veľkosti 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, o veľkosti 76/4833 (skutočné užívanie bude 
spresnené znaleckým posudkom) 

-	 za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 67600 € s podmienkou bezodplatného 
zriadenia vecného bremena práva precbodu cez existujúce podchody, ktoré sú 
súčast'ou stavby s. č. 7543 umiestuenej 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. 

27. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitnébo zreteľa z dôvodu 
VYUŽÍVania hendikepovanými občanmi, a to: 
- nebytového priestoru č. 1 - 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 47 mZ, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
o veľkosti 47/1519, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 14302/340, zastavaná plocha 
anádvorie ov}mere 261 m2

, k. ú. Prešov, LV č. 13847, o vel'kosti 47/1519, pre 
Slovenský zväz telesne postihnutých - Okresné centrum, Sibírska 24, 080 Ol Prešov, 
IČO: 37792431 

- za cenu 1 000 €. 

F - MsÚ/SP-O 1/28/1 
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28. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
realízácie stavby "Dial'nica Dl Pre§ov západ - Prriov juh", a to nasledovných pozemkov 
v k. Ú. Prešov: 

6492 14993/4 C 111 407 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 III 409 417 417 3,534 1473,68 115-00 
6492 14997 C III 410 1042 1042 3,534 3682,43 115..00 
6492 14993/3 C III 411 1862 1862 3,534 6580,31 115..00 
6492 14996/4 C III 412 299 299 3,534 1056,67 115-00 
7250 3465n E III 427 127 127 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 I/I 433 15 15 4,314 64,71 110-00 
6492 14996/3 C 111 442 633 633 4,314 2730,76 115-00 
6492 14995/2 C III 443 493 493 4,314 2126,8 115-00 
6492 874011 C 1/1 446 3881 3881 3,972 15415,33 108-08 
6492 8737/1 C III 447 401 401 3,972 1592,77 108-08 
14392 2457/102 E 1/2 451 236 !l8 3,972 468,7 108·08 
6492 14962 C 1/1 452 406 406 4,8 1948,8 020-00 
6492 14839/2 C III 453 4164 4164 4,8 19987,2 020-00 
6492 14839/1 C III 454 2994 2994 4,8 14371,2 020-00 

-

vytvorených GP č, 313222000-htl20J3, GP Č. 31322000-1b/2013, GP Č. 31322000-1c/2013, GP 
Č. 31322000-1dI2013, GP č. 31322000-lel201 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 45,82109 Bratislava, IČO: 35919001 
- za cenu 90852,84 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej 
zmluvy, ktorý je v prílohe tohto uznesenia, 

F - MslJ/SP-Ol/2811 
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29. Zámer prenaJmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu realizácie stavby "Diaľnica Dl Prdov západ - Prešov juh", a to nasledovných 
v k. ú. Prešov: 

6492 9468/1 C III 511 690 690 4,314 2976,66 603-00 
6492 9468/2 C I/I 512 674 674 4,314 2907,64 603-00 
6492 9468/1 C III 523 249 249 4,314 1074,19 606-00 
6492 15003 C I/I 530 239 239 4,314 1031,05 232-00 
6492 14995/2 C III 531 165 165 4,314 711,81 232-00 
6492 9467 C III 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 III 608 7 7 6,545 45,82 603-00 
6492 9593/1 C III 622 34 34 6,545 222,53 603-00 
6492 9593/66 C 1/1 625 46 46 6.545 301.07 603-00 

vytvorených GP č. 313222000-1a/2013, GP č. 31322000-1b/2013, GP č.31322000-1c/2013, 

GP Č. 31322000-1d12013, GP Č. 31322000-1e/2013 a GP Č. 31322000-lf/2013, vyhotovenými 
Dopravoprojekt a. S., Divízia Bratislava 1., Kominárska 2-4, 83203 Bratislava, pre Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava, IČO: 35919001 
- za cenu 10 694,77 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej 

zmluvy, ktorý je v prilohe tohto uznesenia. 

30. 	 Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu realizácie stavby "Diaľnica Dl Prešov západ - Prešov juh", a to nasledovných 
v k. Ú. Solivar: 

K 
objektu.•.••. ,> 1I11~!':l..~ZIl . Dielč; .. 	 ; iQ:ajííií/ ý. . čislóľ~~r~~li~ť~ i'; 	 ..ll ...:,;:; ::.:~.",~,~l.[:," , :,(, "PV""''"'l 

; , .. . 	 . .. éfm~ I; ." ......if"T .. ,;~~rlÍ'~~
I. .... 	 , .. L·.·. ;P~.,!~, •"~i '''.' ... . 

.'lII~~~lI~!lV 
2065 3137/l C 111 263 370 370 5,767 2 133,79 010-00 
2065 3137/3 C 1/1 200 2 2 5,767 11,53 010-00 
2065 3137/3 C 111 204 18 18 5,767 103,81 II 9-00 
2065 3302/2 C 1/1 202 13 13 5,767 74,97 010-00 
2065 3302/2 C III 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 111 218 57 57 5,767 328,72 010-00 

vytvorených GP č. 3 I 322000-2a-d/2013, vypracovaným Dopravoprojekt a. s., Divízia Bratislava 
L, Kominárska 2-4, 832 03 Bratislava, pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 
45,82109 Bratislava, IČO: 35919001 
- za cenu 2 848,90 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej 

zmluvy, ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

F -	 MsÚ/SP-01l2811 
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31. 	 Zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu realizácie stavby "Dial'nica Dl Pre§ov západ - Prešov juh", a to 
nasledovných pozemkov v k. ú. Solivar: 

2065 3133/43 C lil 408 531 531 6.601 3505,13 680-00 
2065 3133/57 C I/l 377 158 158 6,601 l 042,96 680-00 
2065 3133/58 C I/I 301 1 I 6,601 6,60 680-00 
2065 3137/3 C I/l 304 2 2 5,767 11,53 615-00 
2065 3137/3 C I/I 367 137 137 5,767 790,08 615-00 
2065 3137/3 C I/I 356 101 101 5,767 582,47 612-00 
2065 3294/5 C I/I 411 738 738 5,767 4256,05 130-01 
2065 3294/7 C I/I 401 359 359 5,767 2070,35 130-01 
2065 3302/2 C III 328 35 35 5,767 201,85 615-00 
2065 3302/2 C III 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/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 12 876,47 €!ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej 

zmluvy, ktorý je v prilohe tohto uznesenia. 

32. 	Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu podpory hendikepovaných detí a mládeže ft začlenenia do 
spoločenského života, a to časti pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatná plocha 
o výmere cca 17 130 m 2 (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 RADOSt, o. Z., larková 57, 080 01 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 Prdov, 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. 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre ŠK Universal 
Prešov, Matice slovenskej 476215, 080 Ol Prešov, IČO: 37788558 
-	 za cenu 4 658,40 €!ročne + úhrada za služby spojené s uživanim nebytových 

priestorov, s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo 
výške minimálne 4000 €/ročne bez nároku na refundáciu od prenajímatel'a 
a zachovania účelu nájmu počas celej doby nájmu, 

F -	 MsÚ/SP-0l/28!l 
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34. Zámer prenájmu nehnuteľnosti, a to nebytového priestoru (radiodiagnostická ambulancia) 
o výmere 93,42 m2

, nachádzajúceho sa v zdravotnom stredisku so súp. Č. 7931 
na Ul. Prostejovskej 33tB, LV Č. 6492, k. Ú. Prešov 
- formou obchodnej verejnej súťaže. 

35. Zámer zámeny nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
obmedzených možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe "Parku 

2umenia", týkajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere cca 239 m 
(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 239 m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), LV č. 373, k. Ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Ing. arch. Mariána FeJja a manželky PhDr. Marty Fexjovej, rod. Onderovej, 
Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 
- bez finančného vyrovnania. 

36. Nadobudnutie pozemkov: 
I) 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 m2

, 


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


všetko na LV č. \208, k. Ú. Záborské, 

2) parc. č. KNC 2D38/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 260 m2

, LV č. 1996, k. Ú. 

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

37. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 2600/137, zast. plocha o výmere 70 m2
, L V č. 2065, 

k. Ú. Solivar, lokalita UL Švábska, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 


38. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako pripad 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 4 640 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, pre 
SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 31718523 
- za cenu 230144 € (49,60 €/m2

). 

39. 	 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 5.1\.2013 vyhotoveným Progres GEO, s. r. o., Masarykova 16, 080 Ol Prešov, 
úradne overeným dňa 20.\ \.2013, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 260011, zastavaná 
plocha, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita UJ. Švábska, v prospech oprávneného: 

F- MsÚ/SP-O 1/28/1 
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SPRAVBYTKOMFORT, a. S., Prešov, Volgogradská 88, 080 O I Prešov, IČO: 31718523, 

in personam 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 


neschváliť 

40. 	Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9418/581, ostatné plochy o výmere cca 
50 m2 (presná "trnera 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. 

41. 	Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 323911, zast. plocha o výmere cca 46 m 2 

(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. 

42. 	Zámer predaja spoluvlastníckeho podielu mesta Prešov o veľkosti 94/579 na pozemku 
parc. č. KNC 3880/4, zastavané plochy a nádvorie o výmere 257 m2 (na podiel 94/579 

2pripadá výmera 41,72 m ) a stavbe súp. č. 12347, postavenej na parc. č. KNC 3880/4, 
všetko na L V 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, LV č. 13126, k. Ú. Prešov - v prospech mesta Prešov. 

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

a parc. Č. KNC 491 o výmere 90 m 2, 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. 

44. Zámer predaja časti pozemku parc. Č. KNC 14718, ostatné plochy o výmere cca 60 m2 

(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. 

45. Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
obmedzených možností využitia územia vzhl'adom na majetkovoprávnľ stav, a to: 
a) častí pozemku parc. Č. KNC 3881/4, zast. plocha o výmere cca 117 m (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 II v Prešove, nasledovne: 

I. Igor Svíba, Ceskoslovenskej armády č. 8, 080 O I Prešov, časť pozemku o výmere cca 
215 m • v podiele III, 

F-	 MsÚ/SP-01l28il 
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2. JUDr. Mirko 	Benický, Masarykova č. 11,08001 Prešov, časť pozemku o výmere cca 
15 m2

, v podiele 1/1, 
3. 	JUDr. A~olónia Pavčeková, Masarykova č. 11,080 01 Prešov, časť pozemku o výmere 

cca 15 m , v podiele 111, 
4. Ing. Ján Kacej, Masarykova č. ll, 080 01 Prešov, časť pozemku o výmere cca 29 m2

, 

v podiele III, 
5. 	František Kundrát a manž. A~áta, rod. Inašová, Domašská Č. 68, 080 06 Ľubotice, časť 

pozemku o "'Ýmere cea 43 m , v podiele III, 

b) časti pozemku parc. č. KNC 388114, zast. plocha o "'Ýmere cca 83 m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Masarykova, 
do podielového spoluvlastníctva pre vlastníkov bytov v bytovom dome na 
Ul. Masarykovej 11 v Prešove, nasledovne: 

l. 	Igor Svíba, Československej armády č. 8, 080 O l Prešov, v podiele cca 15/83, 
2. JUDr. Mirko Benický, Masarykovač. 11,08001 Prešov, v podiele cca 15/83, 
3. 	JUDr. Apolónia Pavčeková, Masarykova č. 11,08001 Prešov, v podiele cca 15/83, 
4. Ing. Ján Kacej, Masarykova Č. ll, 080 O 1 Prešov, v podiele cca 29/83, 
5. 	František Kundrát a manž. Agáta, rod. lnašová, 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 brcmena práva 
prechodu a prejazdu cez tento pozemok pre vlastníka nehnuteľností zapísaných na LV 
Č. 7081, k. ú. Prešov. 

46. 	Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu rekonštrukcie a následného využitia na pestovanie okrasných drevín, 
zeleniny a korenin, 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 a nádvorie o výmere 
1094 ml, 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 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 


47. 	Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu výstavby verejne prístupných parkovacich miest, a to časti pozemku 
parc. č. KNC 9206/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 100 m2 (presná "'Ýmera 
bude známa po vyhotovení GP), LV 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 1,00 € za celú dobu nájmu. 

F -	 MsÚ/SP-Ol 128/1 
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48. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako pripad 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 7J1áma po vypracovaní GP), LV č. 6492. k. ú. Prešov, lokalita Ul. Janouškova, 
vo vlastnJctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 3227, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 mZ (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. Pavel Hagyari 1 3. 02. 2014 
primátor mesta Prešov 

Dostanú: Overovateli~: ~J-; 
podľa rozdeľovníka doc. PhDr. Stefánia 1ťdraščíková, PhD., MPH 

PhDr. Milan Laca eG. J 
Ing. Andrea Turčanová I Jp...L9--' -

F - MsÚ/SP-O 1/28/1 
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Priloha k bodu č. 22 

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 


vyhlásuje 

podľa §§ 281 až 288 Obchod)lého zákonníka 


OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

• stavby nachádzajúcej sa na UL Švábskej 26/ A, s, č. 11068, 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 287 m2

, LV č, 2065, k, ú, Solivar, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 

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 nehnute!'ností 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 vyhlasovate!'a 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 nehnuteI'nostiam; 
(Odsek 5 platí len v prípade, že víťazom nebude nájomca, ale tretia osoba,) 

OSTATNÉ SÚ[AŽNÉ PODMIENKY: 

I, sút'ažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zlož.i na účet vyhlasovateľa zábezpeku vo výške 

minimálne 5 200 € na účet Č. 35 - 0000423572/0200, VS xxxx, inak jeho návrh nebude 
do súľaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti 
kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podl'a odseku ll, odmietne 
uzalvoriľ kúpau zmluvu v ICf/nine do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia () prijalí 
jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovatera a zvyšnú 
čast' bude \ ráteuú súťažJacclllu do 15 kalendárnych dní odo dll3 uplynutia lehot} nn 
uzatvorenie kúpnej zmluv\': 

lo) prculdž<: doklad o Suh'el1l11osti I)'prs 7 bankového účtu, resp, inú hodllOIC:ľlllr 

gl1ranCiU lIn:.lIlČn}'c11 prostriedkov \(1 \\~ke ním ponúkanej kúpn,,) cell)' 711 predll1et 
kúp): 



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 majetkn, Hlavná 73, 080 01 Prešov, s výrazným 
označením "MsÚ - OMM - Obchodná verejná súťaž č, XX12014 - nebnutel'nost' 
Espresso Šváby - neotvárat'''. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifIkačné údaje sú"ažiaceho (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 deú stanovený v oznámeni o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do XX.XcX.20l4, do XX.XX 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 vyhlasovateľ vráti zložené 
zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

6. 	 návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolatel'ný; 
7. 	 predložené návrhy môže sút'ažíaci meniť a dopíiíať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohl'adu vyhlasovatel'a výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stallovenej 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; 
IO. vyhlasovatel' môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 

nesprávnosti, prípadne urobiť drobné dopinenia a špecifikácie !en v nevyhnutnom 
rozsahu: 

11. 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. 



Priloha k bodu č. 23 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,08001 Prešov 
vyhlasuje 

podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

ODCHODNÚ VEREJNÚ SÚÍ'AŽ 

na odpredaj: 

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


Valkov, lokaHta Bžany, okr. Stropkov, 

lmuteľných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok 

k bunke a bunka mobilná), 


s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 
I. 	 predmetom návrhu zmluvy je pozemok a hnuteľné vecí identifikované vyššie (ďalej len 

"predmety predaja"); 
2. 	 súťažiacÍ predloží návrh kúpne; 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 nehnuteľností, a to najneskôr do jedného mesiaca od podpísania 
zmluvy, inak má vyhlasovale!' pnívo odstúpiť od zmluvy; 

4. 	 súťažiací prijíma podmienku, že majetkovoprávne vysporiada vzťah k studni (napojenej 
k predmetom predaja) vo vlastníctve Te~hnických služieb mesta Prešov, a. s., 

. umiestnenej na susednom pozemku parc. č. KNC 167/25; 
5. 	 súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku} nastávajú 

doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa 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 vyhlasovateľa zábezpeku 
minimálne vo výške xxxx € na účel Č. 35 - 0000423572f0200, VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej 
zmluvy použije na úbradu časti kúpnej ceny; ak sút'ažiaci, ktorého ponuka bola 
prijatá podľa odseku IO, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 
kalendárnych dní odo dila oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky 
prepadne ako pokuta \. prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo diía uplynutia lehoty na uzatvorenie 
kúpncj zmluvy: 
preukáže doklad cí sol vcntnosti v}'pis z bankového účtu, resp. inú hodnovernú 
garanciu tinančn)'ch prostriedkov \'0 v)'ške ním ponúkaneJ kúpIlej ccn\' za 
predmc(y predaja; 

2. 	 technické Intc1nmície "predmetoch Jlredaja poskytlle oddelenie mestského majetku 
;-v1sll' \ Prešo,,; ..hlrko\·a 2../, tel: OSI,) I 0022(,: 

), 	 n<Í\'ľhy IIa uza\ reli" nlllul v' budú podane písnmllc v' zalepcnej obúlke poštou. alebo dCl 
kancdár:e 1'1\0110 knnt;lkIUI1:l ;ldIC,U ~I('st,kf Itrad \' I'rdon., SekcilI majetkm:í 



.a ekonomická, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ - OMM 
- Obchodná verejná sút'až - nelmutel'nosť č. :u/2014 neotvárat'''. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovat': identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov, právna fonna, 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 v deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do xx. xx. 2014 do 15.30 hod; 

5. 	 vyhodnotenie obchodnej verejnej súťa7..e vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych 
dní po uplynutí tennínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaž.e 
bude oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 
kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ 
vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súľaží neuspeli; 

6. 	 návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7. 	 predložené návrhy možno 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, vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti, prípadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom 
rozsahu; 

9, 	 vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
10, 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, 



, 	 v 

PR,ILOHA \< OODU c. 26 
Nájomná zntluva 

č.30803/NZ.191f2013/Prešov/018610ndKa 


uzatvorená padla § 663 zákona t. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnika 

v zneni neskoršich predpisov 


Článok I 
Zmluvné strany 

Prenajlmatef: 

i', Mesto Prdov 
Sldlo: Hlavná 73, 08001 Prešov, SR 
Štatutárny orgán: JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta 
Právna forma: Právnická osoba - samostatný samosprávny územný celok SR podla zákona 

Č. 36911990 ZB. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov 
ICO. 327646 
DIC: 2021225679 
Bankové spojenie: CSOB, a.s., pobočka Prešov 
Clslo účtu: 4008549274f75oo 

(ďalej len ako "prenaJlmater v prfslušnom gramatickom tvare) 

a 

Nájomca: 

Obchodné meno: Národná dlafnlčná spoločnosť, a, s, 
Sídlo: Mlynské Nivy 45,821 09 Bratislava 
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš predseda predslavenstvJa a generalny riaditeľ 

Ing. Viktória Chornová - podpredsedníčka predstavenstva 
Pravna forma: akciová spoločnost' zaplsaná v Obchodnom registri Okresného' súdu 

Bratislava I. oddiel: Sa. vložka Č. 351818 

ICO: 35919001 

DIC: 2021937775 

IC DPH: SK2021937775 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

Clslo účtu: 662485901311111 


(ďalej len ako "nájomca" v pr/slušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

prehlasujú, ,te sú plne spôsobili k právnym úkonom a uzatvárajil v súlade s ustanovenim § 663 
zákona Č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonnika v zneni neskoršich zmien a doplnkov, túlo zmluvu 
o najme nehnutelnosli (ďalej len .zmluva"): 

Zmluvné strany uzalllárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Olafn lea 01 Prešov západ - Prešov j uh" a následne úplného majetkovoprávneno 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Preli ove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestneni IIniovej stavby Č. 2009-730/3005
11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dna 21 11,2009 il rOzhodnutie o predlžen[ ptatnosti 
územného rozhodnulla Č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok li 
Úvodné ustanovenia 

2.1 	 Prenajímateľ Je vlastnik/spoluvlastník nennutefnosli ~ pozemkov, nachádzajúcich sa v 
katastrálnom územi Prešov, obec Prešov, okres Prešov. zaplsaných v katastrí ne"nulefnosli 
vedenom Okresným úradom Prešov. v regístri kalastrálneho odboru takto 
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LV tlslo Regltter Calková rpOr. t. y časti S poIUYI$IIIIIcI<y Dtuh 
t. parcely MN ~.'" vm2 BLV' podl<t1 pozemku-_. ...•~~ --_._.. -- ..__......:...... ._--_., .._- ." ..__._..--" _..._~-'"._-_......-.•.

1 6492 1499314 C 82580 1 111 lesné pozemky 
2 6492 14988 C 92170 1 III lesnépo;temky 
3 6492 1499211 C 417 l 1/1 lesné pozemky 
4 6492 14997 C 1042 l I/I lesné pozemky 
5 6492 1499:113 C 24841 l I/I lesné pozemky 
6 6492 14996/4 C 299 l 1/1 lesné pozemky 
7 7250 346517 E 127 l 111 ..stavané PIO(:hY • nádvoria 
8 7250 34ti512 E 155 l 1/1 ..stavané plochy._. 
9 7250 3465J8 E 15 l 111 zastavané plochy 8 nádvoria 
10 6492 14996/3 C 6~3 l I/l I""né p<»emky 
11 6492 1499512 C 48812 l 111 leSné pozemky 
12 6492 874011 C 6586 l 111 zastavané plocny a nádvoria 
13 6492 873711 C 663 l 1/1 OSlaW plocha 
14 14392 2457/102 E 237 l 1/2 omapOda 
15 6492 14962 C 123078 l I/I tesné pOz.emky 
16 6492 1483912 C 13565 l I/I fesné po2emky 
17 6492 14839/1 C 118312 l I/I lesné pozemky , 	 -- .. _--_.~_ .. ~----_._-_._-_ 
(ďalej aj ako pozemky) 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

3.1 	 Prenajlmatef prenajlma časti nehnutefnostl uvedené v článku II. ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s, Mlynské Nivy 45, 821 09 Bra!islava pre účel realizácie slavby 
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 dl. 

3.2 	 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku II. ods. 2.1 je zameraný Geometrickými 
plánmi Č. 31322000-1a/2013, Č. 31322000-1b/2013, Č. 31322oo0-1c/2013, Č, 31322000
1d/2013, Č. 31322000-1e/2013 a Č. 31322000-1f/2013 (ďalej len ..geometrický plán") 
vypracovanými spoločnosľou Dopravoprojekt a.s., Divlzia Bratislava 1., Kominárska 2.4, 832 
03 Bratislava z 812013. 

3.3 	 Prenajlmalef prenecháva éasti nehnutefnosť v čl. IV. ods. 4.1.1. tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § ge odsek 9 zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskoršich 
predpisov formou priameho prenájmu, 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 	 Cena nájmu za nehnutefnosti - pozemky uvedené v článku II., 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 stavebnlctvo. odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing 
Petrom Repéákom. v sOlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskoršich 
predpisov a Vyhlášky Č. 49212004 Z.z o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v zneni 
neskorších predpisov. Táto Cena nájmu je zéroveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami. 
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fl492 	 1/1 447 4(t1 401 3,972 1$92.77 108-08I C 	 _711737/1
14392 2457/102 E 1/2 451 236 118 3,972 108-08 
fl492 14982 C I/l 452 498 498 4,8 1948,8 02D-OOI
fl492 	 111 453 4164 ·41~ 4,8 1ft!j7,2 020.0014839/2 	I C 
fl492 14839/1 C II! 454 2994 2004 4,S 14111.2 020.()0I 
Výtka nájomného za rok je VYPOčltaná podla VZOI'Qa: 

Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v €lm2lrok '" nájomné v €lrok 


Nájomné za 12 mesIacov spolu člni: 90 852,84 €. 

4.2 	 PrenajlmateF vyhlasuje, že mal možnost' sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na preametných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1m' dočasne zaberaných líniovou 
stavbou. Geometrický plan, ako aj Znalecký pesudok č. 8412013 zo dlla 10.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebnletvo, odvetvie odhad hodnoty nehnulefnosti Ing. 
Petrom Repčakom sa nacMdzajú k nahliadnutiu na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., 
Investičný odbor P~ov, Námestie mládeže 3, 080 01 Pretov zabezpečujúcej 
majetkovoprávne vysporiadanie ptedmetnej stavby pre nájomcu 

Článok V. 
Platobné jJOlImlenky 

5.1 	 Najomné bude uhradené VŽdy do 15.11...aprlslušný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajlmatelovi prostrednfctvom "e~ažného ústavu uvedenéllo v záhlaví tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musi obsahoval' obligatórne naležitosti podra §71 zakona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorslch predpisov. 

5.2 	 Najomné za posledný rok nájmu bude vypočltané z ročného nájomného za prlslu$ný počet 
mesiacov so zaoknúhlenlm na cely mesiac, najneskôr do 90 dni od skonCenia nájmu. 

Článok VI, 
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 začina plynú!' odo dňa 
protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviterovi stavby. Doba nájmu uplynie 
dňom podplsanla protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (slavebnétlo obj!,ktu). 

Článok VII. 

Zánik nájomné-no vz1'ahu 


7.1 	 Nájomný vzt'ah podla tejto zmluvy sa mOže skončit'· 
a) uplynut1m dohodnutej doby nájmu, 
b) písomnou dohOdOU zmluvných strán o zrušeni tejto zmluvy, 
cl odstúpením od tejto zmluvy 

7.2 	 Prenajfmate! je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynut1m doby nájmu, ak 
nájomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel 

7.3 	 Nájomca je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynut1m doby nájmu ak: 
al 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 začína plynú!' prvým dňom 
kalendámeho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola pfsomne doruCená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

75 V prípade, že v dôsledku skutočnej realizácie cestnéhO telesa. sa nebude na pozemkoch 
uvedených v tlánku" ods. 2.1 (Silo zmluvy, stavba realizovaL láto zmluva zanikns. 
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Čl611ék VIII. 

Ostatnll u~anovenia 


8.1 	 N~mca je povinný prenajaté pozemky uilva!' na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v článku I. tejto W'luvy. 

8.2 	 Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajlmatafovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejlo zmluvy v stave spOsotilllM1 na p6\1Gdné uživanie, 

8.3 	 Najomca je povinný oznámiť prenajlmaterovi ~kodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prípade hrozby vzniku škody tejto škode zabrániť. 

8.4 	 Prenajlmater berie na vedomie a súhlasI s tým, til v rámci spresMvania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie mOže nastať eiastoený posun zaberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru' záberu/ov. Pripadná zmena rozsahu dočasného záberu na 
dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

8.5 	 Prenajlmatef dáva d~om podpisu tejto zmluvy súčasne sIlhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné p&volenie a podta príslušnéhO 
geometrického plánu dočasné vyňatie prenajatých nehnuternostl z pofnohospodárskeho 
pôdneho fondu alalebo dočasné vyÁlItie leSného pozemku z plnenia funkcle lesa. 
Prenajlmater súhlasí sO vstupom. stavebnými prácami, ako aj s vyl<onaním opatrení 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pczemkoch. ako aj s uskutočnanlm iných 
úkonov, ktoré matno dOVodna predpokladať za 1i6elom výstaVbY stavtlY definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dnom právoplatnosti stavebného povolenia. 

S.6 	 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je. stavebnlkom stavby uvedenej v članku I. tejto zmluvy, 
dokladom k pczemkom uvedených v článku lV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo pod ra § 
58, ods. 2 a § 139, ods. 1, plsm. al zlllkona Č. 50/1976 Zb. v zneni neskor~lch predpisov. 

8.7 	 Prenajlmater vyhlasuje, že má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k nehnuternostiam, ktoré 
Sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
orgáne ~tátnej správy, že údaje v predložených dokladoch O vlastnicIve sú správne a 
pravdivé. Prenajlmater vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemOže predložiť doklad o tom, aby 
mohla deklaroval' jej vlastnlctvo. resp. spoluvlastnlctvo k prenajlmaným pczemkom. Inak sa 
finančné nároky treUch osOb vyplývajúce z titulu vlastnictva, resp. spoluvlastnlclva k 

.-predmetným 	 nehnuternostiam prenajlmater zavazuje uspokojí!' výlučne sám, bez účasti 
nájomcu. 

8.S 	 Prenajlmatet prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podplsaní tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu. záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoTvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékorvek práva tretfch osOb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Članok IX. 

Záverečné ustanovenia 


9.1 	 prenaJlmater je povinný doručiť nájomcovi spolu s podpisanou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

9.2 	 Zmeny alebo doplnky tejlo zmluvy mOžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných 
strán plsomným dodatkom k zmluve, ktorý musi byť podplsaný obomi zmluvnými stranamI. 

9.3 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túlo zmluvu preČlIali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, válne a zrozumiteľné, ich zmluvna vornost' nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podplsal/. 

9.4 	 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokia! láto ZMluva neustanovuje inak. sa riadia 
prlslu~nýml ustanoveniami ObČianskeho zákonnika v zneni neskor$lch predpISOV. 

9 5 	 Zmluva ;e vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnost' onginá!u s 
u,čenlm dvoch vyhotovení pre prenaJIMa:ela a troch vyhotoveni pre .oá)omcu 

Dí Prešov 13pad PreSQ'/ j.,••fl, J0803/NZ-1972013fri3flJSkaJ078S!OndK3 	 Strana 4 Z 5 



9.6 	 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

9.7 	 V'zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 4011964 Zb, v znenI neskoršich predpiSOV v spojeni s 
ustanoveniami § 5a zákona Č. 21112000 Z. z. v zneni neskoršich predpisov zmluva nadobúda 
účinnost' dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv pričom 
nájomca je povinny doru{;if prenajlmaterovi potvrdenie o zverejneni zmluvy najneskÔr do 7 dni 
od zverejnenia, 

9.8 	 Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajimatel Informovaný v 
zmysle § 10 ods. 3 pism. b) zákona č, 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnenI niektorých zákonov O spracúvan i 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 vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. 

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

1 3 -12- 2013 
V ......................... dňa ,. V Bratislave, dňa , ...... " .......... "., .. 

Prenajlmater: Nájomca: 

Mesto Prešov Národná diarničná spoločnosť, a.s., 

V zas!.: V zas!.: 


'Ii. '\! ":h'i:,:;}r,ó ::POloólOst: a, .t~. ,/' 
I 'j 	 -"" 

"',.)'/Iské Ni.:" 45 .../ 
',l!ri9 BfťAT/SyfA

d 	 60-/ ., ...... ,"'~:> ..."..... ,." ....... ,.

podpiS prenajlmalel: pečialka a P~dP'lnáiomcu: 
JUDr. Pavel Hagyari Ing, MIIFa..ajdos
primátor mesta predseda ' eds!avenstva 

a ge~efáJ riadit~)~"';':';'l dJ.:1!liicnn spoločnD.Sf; a. s. 

- M,~!'nské NIVY 45 

~. ":/09 B!IA rľSLAVA 
1/, -60_ 

........L,... :,~~?::'2t ........... . 

pečiatka a podpis nájomcu: 
Ing, Viktória Chornová 
podpredsednlčka predstavenstva 
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PRILOHÄ K\mOV C.29 
Nájomná zmhlva a 


zmluva o budúcej zmluve o uhldenl vecného bremena 

1l.30803INZaloVB-116120131Preiov/078610ndKa 


uzatvorená padra § 663 v spojeni s § 50a zákona e. 4011964 Zb. Obelanskaho zákonnika v znení 


Článok I 
Zmluvné strany 

Prenajlmatef: 

Mesto Prešov 
Sldlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
Štatutárny orgán: JUDr, Pavel Hagyari - primátor mesta 
Právna forma: Právnická osoba - samostainý samosprávny územný celok SR podra zákona 

Č. 36911990 ZB. o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov 

ICO 327646 

OIC: 2021225679 

Bankové spoJenie: CSOB, as., pobočka Prešov 

Clslo účtu: 4008549274/7500 


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

a 

Nájomca: 

Obchodné meno: Národná dla/nlčná spoločnosť, a. s. 

Sldlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva a generálny riaditel 


Ing. Viktória Chomová - podpredsedníčka predstavenstva 
Osoba oprávnená 
uzavrie!' zmluvu: Ing. Ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Pre~ov na zaklade plnej 

moci zo d~a 16.1.2013 reg. zn. NOS: 66/2600/10701/2013 
Právna forma: . akciová spoločnosr zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 351818 
·IČO: 35'919001 
OIC 2021937775 
IC DPH: SK2021937775 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Člslo účtu' 662485901311111 

(ďalej len ako ,náJomca" v prislušoom gramatickom tvare) 

(dalej spolU aj ako ,zmluvné slran() 

prehlasujú, te sú plne spOsobiII k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s uslanovenim § 663 a nasl. 
v spojeni s § 50a zákona č. 40/1964 Zb. - ObČianskeho zákonníka v zneni neskoršich zmien a 
doplnkov, túto zmluvu o najme nehnule/nosli a o budúcom zriadeni vecného bremena (dalej len 
.zmluva"), 

Zmluvné strany uzalvárajú túto zmluvu pre potreby majelkovoprávnej prípravy k vydaníu 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 šlátnej slavebnej správy vydané rozhodnutie O umiestneni Uniovej stavby č. 2009-73013005
11/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21 11.2009 a rozhodnulie o predlženl platnosti 
územného rozhodnutia č 2012·559!2325·14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnos!' dňa 31.8.2012 
Realizácia stavby je vo vere;nom láujme 
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Článok 11 

(Jvodné ulItánovenia 


2.1 	 prenaJlmater je vlastník nehnuíeľnosU - pozemkov, nachádzajúcich ss v katastrálnom území 
Prelov, obec Prešov, okres Pre§ov, zapfsaných v katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným 
úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 

LY tl$!o Reglslor Celková Por. č.,Y tastl SpahNl.stnlcky Druh !t. pat'C<lly :KN Výmeravm2 BLV I'jldlel po.emku 
1 6492 9468/1 C 496B \ 1/1 ostatná plOCha 
2 6492 9461)/2 C 674 1 1/1 ostatná plocha 
3 6492 9468/1 C 4968 1 1/1 ostatná plocha 
4 6492 15003 C 19861 1 1/1 lesne pozemky 
5 6492 1499512 C 48612 1 1/1 lesné pozemky 
6 6492 9467 C 9661 1 1/1 osla Im! plocha 
7 6492 9468/1 C 496!l 1 111 ostatná plocha 
B 6492 956B/l C 6473 1 1/1 zastavané plochy a nádvoria 
9 6492 9063/2 C 2883 1 1/1 zastavané plochy a nádvoria 
10 6492 9942!78B C 60 1 1/1 ~as!.aYallé p!odly a nádvorfa 
11 6492 9593/1 C 4456 1 1/1 zastavané prochy a nádvoria 
l:! 6492 9593166 C 20B 1 1/1 zastavané plochy a nádvoria 

..._

(ďalej aj ako pozemky) 

Časť A: Nájomná zmluva 

Článok III. 

Predmet nájomnej zmluvy 


3.1 	 Prenajlmatef prenajlma Oasti nehnuteľnosll uvedené v článku IL ods. 2.1 néjomcovi Národnej 
di.alnične] spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realizácie stavby 
diaľnice 01 Prešov západ - Prešov Juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v 
kompetenclIlnv&stlCného odboru Prešov (plnomocenstvo ing. ladislava Bačenka; reg. zn. 
NOS: 66/2600110701/2013 zo dňa 16.1.2013, bod dl. 

3.2 	 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedenýcn v článku IL ods. 2.1 je zameraný Geometrickými 
plánmi Č. 31322000-1a/2013:č. 31322000·1b/2013, Č. 31322000-1c/2013, Č. 31322000
1d/2013, Č. 31322000-1el2013 a Č. 31322000-1f/2013 (ďalej len "geometrický plán") 
vypracovanými spoločnosťou Dopravoprojekt a.s., Divlzia Bratislava L, Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava z 8/2013. 

3.3 	 Prenajlmateľ prenecháva časti nehnuteľnosť v čl. IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SN R Č. 138/1991 Zb, o majetku obci v zneni neskoršich 
predpisov formou priamehO prenájmu. 

Článok IV, 
Cena nájmu 

4.1 	 Cena nájmu za nehnutefnosti - pozemky uvedené v článku II., ods. 2.1 tejto zmluvy le 
stanovená Znaleckým posudkom Č. 84/2013 zo dňa 10.10.2013 (dalej len "znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčékom, v súlade so zákonom Č. 18/1996 Zz o cenách v zneni neskoršich 
predpisov a Vyhlášky Č. 492/2004 Z.z o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. Této cena nájmu je zéroveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami 

1 Dač, ......... 'áber do 1 rok 
-
! 	 Vým9fS vm2 K 

-. 	

vý!ka j, lvýmeraCI,lo ~eglster Spoluvlastnícky 	 pnpadajul;a na V)ika n'Jmu v n'Imu za objektu jDial t. dielu vI~~ parcely KN podlai 	 6poluvlastnicky €/m2lrok 12 I člslo .ml podial 	 mesiacov! 

1~92: 9468J1 c 1/1 511 ~ 690 4,314 2Q76.66 IS03-00 I 
,54921 9<68/2 c 1/1 I 512 614 I 674 4,314 2élO754 603-00 I 

! ....~ ... ~..... 
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6492 946811 C 1/1 523 249 249 4,314 1074,19 606-00 
64Il2 15003 C 1/1 530 239 239 4,314 l!Í31.65 232-00 
6492 1499512 C 1/1 531 i . 165 165 4,314 111,81 232-00 
6492 9467 C 1/1 574 35 35 4,314 100,99 603-00 
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 

c 1/1 605 132 132 6,545 603,94 603-006492 9=:faa6492 C 1/1 608 7 7 6,545 45,82 ~i 
6492 9593/1 C 111 622 34 34 6,545 222,53 60:;.00 I
6492 9593166 C 1/1 625 46 46 6,545 301,01 603-00 

--_._ ... _-

Výška nájomného za rok je vypočltaná podľa vzorca: 

Výmera pripadajúca na spoluvlastnfcky podiel x nájomné v €Im2lrok = nájomné v €lrok 


Nájomné za 12 mesiacov spolu činl: 10694,77 €. 

4.2 	 PrenaJlmater vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznám~' 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 1m' dočasne zaberaných IIniovou 
stavbou. Geometrický plán. ako aj Znalecký posudok Č. 641:2013 zo dňa 10.10.2013 (resp. 
odborné vyjadrenie znalca) vypracovaný znalcom v odbore stavebníctvo. odvetvie odhad 
hodnoty nehnute/ností Ing. Petrom Repčákom sa nachádzajú k I18hliadnutiu na Národnej 
diarničnej spoločnosti, as.. Investičný odbor PreSov, Námestie mládll!e 3. 060 01 PreSov 
zabezpečujúcej majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

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

5.2 	 Nájomné za posledn~ rok nájmu bude vypočltané z ročného nájomného za prfslušný počet 
mesiacov so zaokrúhtenlm na celý mesiac, naJneskór do 90 dni od skončenia nájmu. 

Článok VI. 
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 uzalvara na dobu určitú, na 

1 rok. Doba nájmu zaberu do 1 roka zač!na plynú!' odo dňa skutočného začatia stavebných 

práC na objekte - preložke inžinierskych sieti 


Článok VII. 

Zá nik náJomného vzt'ahu 


7.1 	 Nájomný vzťah podra tejto zmluvy sa môže skončiť: 


a) uplynulim dohodnutej doby nájmu, 

b) plsomnou dohodou zmluvnych strán o zrušeni tejto zmluvy, 

c) odstúpenlm od tejto zmluvy. 


7.2 	 Prenajlmatel Je oprávneny zmluvu písomne vypovedať pred uplynut1m doby nájmu, ak 
niljomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 	 Nájomca je oprávnen~ zroluvu plsomne vypovedal' p'ed uplynutím doby nájmu ak: 
a) učel néjmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektívnych prlčín; 
b) nájomca nevyutlva predmet nájmu na dohodnutý účel 

7.4 	 Vypovedná lehota Je pfe obidve zmluvné strany trojmesačná il začlna plynúť prvým dňom 
kalendárneho meSiaca nasledujúceho po mesiaci v klorom bola plsomne doručena výpoveď 
druhou zmluvnou strar;ou~ 
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7.5, V prlp~E!, že v dOsledku skutClČflej realizácie cestného telesa, 511 nebude na pozemkoch 
uvedených v článku IL ods. 2, l tejto zmluvy, stavba realizovaf, láto zmluva zanikne. 

Článok VIII. 
Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve 

8.1 Nájomca je povinný prenajaté pozemky utivaf na dohodnulý účel, a Io pre neaiíz.áciu stavby 
uvedenej v článku L tejto zmluvy. 

8.2 Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajimaterovi pozemky uvedené v článku IV, 
4,1.1 tejto zmluvy v stave spOsobllom na pOvodné užIvanie, 

ods. 

8.3 Néjomca je povinný oznámiť prenajlmateľovi äkodu, ktorá vznikne 
v pripade hrozby vzniku $kody tejto äkode zabránij', 

na predmete nájmu a 

8.4 Prenajlmate/ berie na vedomie a súhlasi s tým, že v ramel spresl\ovania situovania stavby v 
teréne a ďaläieho stup~a projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun úberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru úberu/ov. Prlpadná zmena rozsahu dočasného úberu do 1 
roka alalebo 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 povolenie a podla prlslušného 
geometrického plánu dočasné vyliatie prenajatých nehnuternostl z pornohospodárskeho 
pôdneho fondu alalebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa, 
Prenajlmatel súhlasi so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonanim opatreni 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnenIm iných 
úkonov, ktoré možno dOvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dňom pravoplalnostl stavebného povolenia. 

8.6 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý Je stavebnlkom stavby uvedenej v článku I. 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, l. plsm a) zákona é. 5011976 Zb, v zneni neskorMch predpisov, 

8.7 Prenajlmater vyhlasuje, te má plnú spOsobIlo$!' na právne úkony, že k nehnutelnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha tiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
orgáne !ltátnej správy, že údaje v predložených dokladoch O vlastnlctve sú správne a 
pravdi.á, Prenajlmatel vyhlasuje, že už ďal~ia osoba nemOže predložiť doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastnicIvo, resp, spoluvlastnlctvo k prenajlmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretIch osOb vyplývajúCe z titulu vlastnietva, resp. spoluvlastnictva k 
predmeiným nehnuteľnostiam prenajlmatel zaväZuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 
nájomcu, 

8,8 Prenajlmater pre~lasuje a zaručuje nájomcoví, že po obojstrannom podpisani tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu. darovaciu, záložnú, nájomnú, budIleu, alebo akúkoľvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretieh osOb k predmetu nájmu a nepodá akýkolvek 
návrh na povolenie vkladu vlastniekeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby, 

Časť B: Zmluva o budúcej zmluve o l:riadeni vecného bremena 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových 
budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena; 

náležitostiach zmluvy o 

Článok 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 inžinierskejlych siete!i a práva 
vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údrtby preložky 
inžínierskeí!Ych s,etell a lc k zaraženej časti pozemkOV nachádzajúcich sa v katastrálnom 
územi Solivar. obec PreSov, oKres Prešov, zapísaných v katastrí nehnute/nosti vedenom 
Okresným úradof'1 PreSov, katastrálnym odberom, 
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10.1 

10.2 

11.1 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

12.5 

12.6 

131' 

'i, 

Č'6nokX. 
Výikil jednorazovej náhrady 

Výška jednorazovej ná hrady za zriadeníe budúceho. ~ bremena bude určená 
znaleckým posudkom vypracovaným znalcom vodbore .stavebi1lclvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteinostf zabezpečeným Mjomcóin na jeho náklady. Jednoiaiovil náhrada za zriadenie 
vecného bremena bude prenajlmatefovi uhradená do 60 QfJl odo dl\a p[somnél)o doručenia 
rozhodnutia prlslušného Okresného úradu. katastrálneho cXlbQ(\l o povoleni vkladu vecného 
bremena nájomcovi, a to prostrednlctvom peňažného ústavu po plsomnom oznámeni Jeho 
člsla účtu, alebo poStovou poukážkou na adresu a meno prenajlmatera. 

Geometrický plán s porealizačným zameran/m slavby bude vypracovaný lak, že rozsah 
vecného bremena bude určený plochou v m' vymedzenou dltkou vedenia a šírkou 
ochranného pásma, zasahujúcich na budúce slúžiace pozemky. 

Článok XI. 

Doba trvania vecného bremena 


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


Článok XII. 

Ostatné ustanovenia ku zmluve (IO budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 


za účelom skutotného zamerania umiestnenia a uloženia preložky intlnierskeyYch sieteli 
bude po jej realizácii vyhotovený porealizačný geometrický plán (ďalej len "Porealizačný 
geometrický plán"). Vyhotovenie Porealizatného geometrického plánu zabezpe.čl na svoje 
náklady nájomca. V prípade. te v dOsledku skutocného umiestnenia vecného bremena in 
Jem, nebude na pozemkoch uvedených v článku II ods. 2.1 tejto zmluvy, táto zmluva o 
bLidúcej zmluve o zriadeni vecného bremena zanikne d~om nasledujúcim po dni overenia 
.Porealizačného geometrického plánu v ramci dokumentácie skutotného vyhotovenia stavby. 

Nájomca sa zavazuje doručh' prenajlmaterovi najneskôr do 90 pracovných dni odo dM 
Qradného overenia Porealizačného geometrického plánu výzvu na uzavretie zmluvy o zriadeni 
vecného bremena spolu s prls/u$ným počtom vyhotoveni zmluvy o zriadeni vecného 
bremena. Prenajlma!ef sa zavazujs. že naj neskOr do ~O pracovných dn! od doroten!a výzvy V 

;:niysle predchádzajúcej vety prejaví súhlas so zmluvou o zriadeni vecného bremena svojim 
podpisom na zmluve o zriadeni vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedtená 

Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou .dlarnice Dl Prešov západ - Prešov Juh" 
podra priloženej grafickej sHuácie. Ak sa v tejto zmluve spomína slovo .stavba", má sa na 
mysli stavba podra tohto bodu zmluvy. 

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 zapísaných v 
katastri nehnuternosti 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. 

Zmluva o budúcej zmluve zriadeni vecného bremena medzi uvedenými zmluvnými stranami 
bola uzatvorená v zmysle V~eobecne závazného nariadenia mesta Prešov Č. 912011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v znení Všeobecne 
závazného nariadenia mesta Pre~ov t. 112012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č 612013, schválené uznesenlm C. 371/2013 zo d~a 6.52013. 

Ostatné náležitosti budúcej zmluvy c madeni vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa 
nadla prlsl~šnýmí ustanoveniami Občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov. 

Článok XIII. 
Spotočné záverečné ustanovenia 

Prenajlmater je povinný doruč,!' nájomcovi s~olu s pOdpísanou nájom nou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami vypis z uZr\esen'3 mestského zastupi'erstva mesta Prešov 
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13.2 	 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mOžu byt' vykonané len na základe dohody zmluvných '"'" ,.. .! 
strán pl$OO1ným dodatkom k zmluve, ktorý musi byť podplsaný obomi zmluvnými stranami. tb~tti_ ' 

13.3 	 Zmluvné strany vyhlasujú, té si íúto :tnilluvu prečitalí, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá ~'§L
Ila základe Ich !;lobodnIl] vOle, nie 'i tiesni /imi za ~Pi!dne nevýhodných podmienok. Ich v-'''; .;.r.: i.. ;:
prej/lvy sú dostatočne u~H6, v,une li! ;trozumíle11u'j, ich zmlUvná vernos!' nie je obmedzená a ~ VI ~ 
na znak svojho sqhlasu s jej ~)la)'íi ji.í Vlasll1o,uéne PťldprsalL ~ É 

~ .'" 

13.4 	 Práva apovinnoslI zmíuvnÝCh slrä~, pokiaf tálO tmluva neustanovuje inak, sa riadia 

prfslušnými ustanoveniami éiličlail'ského täkonnlka v zneni neskoršrch predpisov. 


13.5 	 Zmluva je vyholovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má plalnost' originálu s 

určenfm dvoch vyholoveni pre prenajímatela a troch vyhotovení pre nájomcu. 


13.6 	 Zmluva nadobúda plainosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

13.7 	 V zmysle ustanovenia § 47a zákona Č. 40/1964 Zb. v znení neskoršich predpisov v spojeni s 

ustanoveniami § Sa zákona č. ~11/2000 Z. z. v zneni neskoršich predpisov zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. pričom 


nájomca je povinný doručit' prenajlmalefovi potvrdenie o zverejneni zmluvy najneskÔr do 7 

dni od zverejnenia. 


13.8. 	 Zmluvné strany prehlasujú, te pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmater informovaný v 
zmysle § 10 ods. 3 plsm. b) täkona č. 122120131.. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov o spracúvan! osobných údajOV v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy ata nájomcom uvedeným v lejlo zmluve, 
pripadne spoločnost'ou. klorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie 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. sO 
pravdivé a správne. 

V Prešove, dňa............ . 

Za prenajlmatefa: 

Mesto Prešov 

V zast.: . 


JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta 


1 1 -12- 2013 
V Prešove, dňa.... .................. . 

Za nájomcu: 

Národná dlarničná spolol'mosť, a.s. 

V zasL ti;w äJl:i; dra.~iť,(?Il/; ':'j'Not);os< (} _ 


~/~~'d'd Níl:>' 45 

~(ďďďďď:ď 


Ing. Ladislav Bačenko 
vedúci Investičného odboru Prešov 
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PPflOHÄ Kt;ODU e. ~O 
Nájomná zmluva 

č.30SOllINZ·16$/201J1Sollvar/0786/KorLu 


uzatvorená podra § 663 zákona Č. 4011964 Zb. Obelanskeho zákonnika 

v znení neskorších predpisov 


Článok I 
Zmluvné strany 

PrenaJlmateľ: 

Mesto Prešov 

Sldlo: Hlavná 73, 080 O1 Prešov, SR 

Štatutárny orgán: JUDr. Pavel Hagyarí - primátor mesta 

Právna forma: Právnická osoba - samostatný samosprávny územný celok SR podla zákona 


Č. 36911990 ZB. o obecnom zriadení v zneni neskorších predpisov 

ICO: 327646 

OIC: 2021225679 

Bankové spojenie: CSOB, as., pobočka Pre$ov 

Clslo úelu: 4008549274/7500 


(ďalej len ako .prenajlmatel'" v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Nájomca: 

Obchodné meno: Národná dlafničná spoločnost', a. s. 

Sldlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 


Ing. Viktória Chomová - podpredsednitka predstavenstva 

Osoba oprávnená Ing. Ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe 

uzavrieť zmluvu; plnej moci zo dna 16.01.2013 reg. zn. NOS: 6612600110701/2013 

Právna forma: akciová spolocnosť zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu 


Bratislava " oddiel: Sa, vlOžka č. 3516/B 

ICO: 35919001 

OIC: 2021937775 

IC DPH: S~2021937775 

Bankové spojenie: UniCredn Bank Slovakia, a.s. 

Clslo úCtu: 662465901311111 


(ďalej len ako .náJomca· v príslušnom gramatickom tvare) 

(dalej spolU aj ako "zmluvné straný') 

prehlasujú, že sú plne spOsobiII k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s uslanovenim § 663 

zákona Č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonnika v zneni neskor~iGh zmien a doplnkov, túto zmluvu 

o najme nehnuternosti (dalej len .zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby maietkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Dlarnica 01 Prešov západ - Prešov juh" a následne úplnéhO majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu boio Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor ~tátnej stavebnej správy vydané rozhodnuUe o umiestneni IInioveJ stavby č. 2009-73013005
111SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnOSť dňa 2111.2009 a rozhodnutíe o predfženl platnosti 
územného rozhodnutia Č 2012-6S912325-14ISP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31 8.2012 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok II 
Úvodné ustanovenia 

2 1 	 Prer,ajlmBter Je výluéným vlastnlkom ne'1nuteroosll - pozemkov, nachádzajúcic" sa v 
kalastrá,nom územi Solivar, obec Presov. okres Prešov, zapisaných v kataslrt nehnuteľnosti 
vedenom Okresným úradom Prešov. v reg1s!n katastrálneho odbocu takto: 
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&elkOv6lV 	 ~"r. 6. v tasil SpoluviostrÍlcl<y Druh{:"'.Io p"n:;ely Register .KH ~avé. 	 BLV podl.1 pozemku. ml I 
.2065 313711 C 2681 1 1/1 Os_plocha 
2065 3137/3 C S88 1 111 0sIa1nll PIOC!la 
2065 330212 C 389 1 1/1 Os_procha 
2065 3302148 C 409 1 111 Oslamá plocha 

(ďalej aj ako pozemky) 

Článok III. 


Predmet zmluvy 


3.1 	 Prenajímateľ prenajlma časti nehnutelnostl uvedené II článku It ods. 2.1 nájomcovi Národnej 
diafničnej spoločnosti. a.s, Mlynské NIvy 45, 621 09 Bratislava pre úeel realizácie stavby 
dialnice Di Prešov ;cápad - Prešov Juh, ktorej majetkovoprávne vysporiadanie Je v 
kompetencii Investičného odboru Prešoll (plnomocenstvo Ing. ladislava Bačenka; reg. zn. 
NDS: 661260011070112013 zo dňa 16.1.2013, bod dl. 

3.2 	 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedeny-ch v článku II ods. 2.1 je zameraný Geometrickým 
plánom č. 31322000-2a.b.c,dI2013 (ďale) len "geometrický plán") vypracovaným spoločnosťou 
Dopravoprojekt a.s., Divízia Bratislava L, Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava z 0912013. 

3.3 	 PrenaJlmatel prenecháva časti nehnuteľnosti v čl. IV. ods. 4.1.1. tejlo zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskoršícl1 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4. i Cena nájmu za nehnutefnosti - pozemky uvedené v článku II., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom Č. 69/2013 zo dňa 15.10.2013 (ďalej len .znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuternosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom Č. 18/1996 loz. o cenách v zneni nesl<orS!ch 
predpisov a Vyhlášky e. 49212004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskoršich predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami. 

,. ,. , Dočasný záber na dobU výstavbV 

Výmera I Výmera v m2 Vý!ka Výtka K
LV Čl.,o Register Spôluviasfn'c;:y 0101 dielu v plipádaJúea na néjmu v nájmu .. 12 objektut. parcely KN podlol t. 

m2 .polYvlastnlcl<y podlo' (/m2lrok mu'acov flslo 

2065 3137/1 C I/l 263 370 370 5.767 2 133,79 01Q.<lO 

2065 3137/3 C 1/1 200 2 2 5,767 11.53 010-<>0 

2065 3137/3 C I/l 204 18 16 5.767 103,81 119-00 

2065 330212 C 1Ií 202 13 13 5,767 74.97 010.()() 

2065 3302/2 C 1/1 3 3 5,767 17.30 119.()()
rOl2065 3302148 C 1/1 207 31 31 5,767 178,76 01Q.()() 

2055 ,EQ2I48 _ C I/l 218 57 57 5,767 328.72 01Q.QQ 


Výška nájomného za rok je vypočltaná podra vzorca: 

Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel x nájomné v €Im2/rok = nájomné v €Irok 


Nájomné za 12 mesiacov spolu čln!: 2 848.90 €. 

4.2 	 Prenajlmaleľ vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a ie mu je 
znémy postup pri výpočte ceny néjmu pozemkov za l m' dočasne zaberal1ých IIniovou 
stavbou. Geometric~ý plán, ako aj Znalecky posudok Č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom sa nachádzaJú k nahliadnutiu na Národnej diaľničnej spoločnosti as.. 
Investičný odbor Pre~ov. Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov zabezpečujúcej 
majetkovopráv~e vysporiaaanie preametnej stavby pre nájomcu. 
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IliIáAok V. 

Platobné podmienky 


5.1 	 Nájomné bude uhradené vidy do 15.11. za prislušný kalendárny rok trvanÍ8 nájmu 
prenajlmatelovi prostrednlctvom peňažného ústavu uvedeného v záhlavl tejlo zmluvy na 
základe vystavenéj faktúry, ktorá musi obsahovať obligatOrne näletilostl podla §71 zákona Č 
222/2004 Z. z. o dani z priäanej hodl1Oty v zneni neskor~ch predpisov. 

5.2 	 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočftané z ročného nájomného za prisluSný poliet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na cely mesiac, najneskOr do 90 dni od skonlienia nájmu. 

Článok Vl. 
Doba nájmu 

6.1 	 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu urč~ú. 

6.2 	 Doba nájmu pozemkov uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 začlna plynúť odo d~a 
protokolámeho odolIZdania slaveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby. Doba nájmu uplynie 
d~om podplsania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu). 

Článok VII. 

Zánik nájomného v;d'ahu 


7.1 	 Nájomný vzťah podľa tejio zmluvy sa mOže skontír: 

a) uplynut1m dohodnutej doby nájmu, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán o zruSen! tejto zmluvy, 

e) odstúpením od tejto zmluvy. 


7.2 	 Prenajlmatef je oprávnený zmluvu pisomne vypovedať pred uplynut/m doby nájmu, ak 
najomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.3 	 Nájomca je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynul1m doby nájmu ak: 

aj 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 zmluv nou stranou. 

7.5 	 V prlpade, že v dôsledku skutočnej realizáCie cestného telesa, sa nebude na pozeMkoch 
uvedených v článku II. ods. 2.1 lejto zmluvy, slavba realizova\', táto zmluva zanikne. 

Článok VIII. 

Ostatné ustanovenia 


8.1 	 Nájomca je povinný prenajaté pozemky uživa!' na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v Článku I. tejlo zmluvy. 

8.2 	 Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajlmaleľovi pozemky uvedené v článku IV. ods 
4.1.1 tejlo zmluvy v slave spôsobilom na pôvodné uživanie 

8.3 	 Nájomca je povinný oznámiť prenajimateľovi Skodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prlpade hrozby vzniku Skody tejto škode zabránil'. 

8.4 	 Prenajl'11alel berie na vedomie a súhlasi s tYm, že v rámci spresňovania sítuovania stavby v 
teréne a ďa:šieho stupňa projeklovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s 
dooadom na parcelvly a výmeru záberu/ov. Pripadná zmena rozsahu dočasného záberu na 
dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve 
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8.5 	 Prenajlmater déva dnom pOdpisu tejto zmluvy súeasne súhlas néjomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpeen pre predmetnú. stavbu lltav.bn' povolenie a podra prlsluAného 
geometrického plánu dol:asné vyn~ie prenajatých nehnuternostl z pornohospodérskeho 
pôdneho fondu a/a1ebo doOasné .vyňatie lesného po~emk" z plnenia fllnk.cie l8:$a. 
Prenajlmater súhlasi so vstupom. stavebnými práeami" aka aj s vykGli'1snim opalreni 
súvisiacich so stavebnými prácami na pren"jatých pozemkóCh, ako aj s uskutotnefllm iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladal' za úeel.om výstavby stavby definovan ej v lejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dnom pravoplatnosti slavebného povolenia. 

8.6 	 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebnikom stavby uvedenej v eJánku I. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podra § 
58, ods. 2 a § 139, ods. 1, plsm. a) zákona Č. 50/1976 Zb. v zneni neskor~lch predpisov. 

8.7 	 Prenajlmater vyhlasuje, le má plnú spOsobilosť na právne úkony, že k nehnuteľnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha liadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
orgáne ~tátnej správy, že údaje v predlolených dokladoch o vlastnietve sú spravne a 
pravdivé. Prenajlmater vyhlasuje, le ul ďal~ia osoba nemOže predloliť doklad o tom, aby 
mohla deklaroval' jej vlastnlctvo, resp. spoluvlastnictvo k prenajlmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretieh osOb vyplývajúce z titulu vlastnletva, resp. spoluvlastnictva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajlmater zavazuje uspokojiť výlučne sám, bez úeasti 
nájomcu. 

8.8 	 Prenajlmater prehlasuje a zaručuje nájomcovi, le po obojstrannom podpisani tejto zmluvy 
neuzavrie liadnu inú kúpnu, darovaciu, založnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékoľvek práva tretrch osOb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlaslnlckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Článok IX, 

Záverečné ustanovenia 


9.1 	 Prenajlmaler je povinný doruč~' nájomcovi spolu s podpisanou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta PreSov. 

9.2 	 Zmeny alebo do'plnky tejto zmluvy mOlu byť vykonané len na základe dohody zmluvných 
strán plsomným dodatkom k zmluve, ktorý musi byt'.podplsaný obomi zmluvnými stranami. 

9.3 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pretitali, jej obsahu porozumeli, le bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vOle, nie v tiesni a"ni za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne urtité, válne a zrozumiteľné, ich zmluvná vornost' nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisaii. 

9.4 	 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokial táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prlsluSnými ustanoveniami Občianskeho zákonnika v zneni neskor~lch predpisov, 

9.5 	 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnost' originálu s 
určenfm dvoch vyhotoveni pre prenajlmatela a troch vyhotoveni pre nájomcu. 

9.6 	 Zmluva nadobúda platnost' dnom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

9.7 	 V zmysle ustanovenia § 47a zákona t. 4011964 Zb. v zneni neskoršich predpisov v spojeni s 
ustanoveniami § 5a zákona č, 21112000 Z, z. v zneni neskor~rch predpisov zmluva nadobúda 
účinnost' dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrainom registri zmlúv, pričom 
nájomca je povinný doručil' prenajlmaterovi potvrdenie o zverejnení zmluvy najneskôr do 7 dni 
od zverejnenia. 

9,8 	 Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmateľ informovaný v 
zmysle § 10 ods. 3 plsm. b) zákona t, 12212013 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 (o nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
pripadne spoločnost'ou, ktora zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na (o udelenej plnej moci. 
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9.9 Prenajfmater vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identífikujú ako zmluvnú stranu, Sú 
pravdivé a správne, 

V Prešove, dl\a ...... ""... " ... 

za prenajlmateFa: 

Mesto Prešov 

V zasL: 


JUDr, Pavel Hagyari 
primátor mesta 

09 -12- 2011 
V Prešove, dl\a "."".............. " .. " 

Za nájomcu: 

Národná diaľničná spotočnost', a.s. 

V zast.: 


". o.i. ::";'''1,,, ,'_.- Lc " 

iÍ: .. . i , . :":' 

!\,,~ .... . 
....,.~ ... , ................ " .. . 

In9. Ladislav Bačenko 
vedúci Investičného odboru Prešov 
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ľRILOHA K. ~ODU C. 'J 

NáJomná zmluva a 

zmlulia o budťicaj zmlwe o ltrlldenl velil1él'lo bremena 


i!. lUB03/Nl:iI2óV8·1I1G12013fSollvilrJ01I16:1K1!IrLu 

uzatvorená podfa § 663 v spojeni s: § 50a zákorní Č. 40/ 1964 ib. Ob~ianskeho zákonnfka v zneni 


Článok I 
Zmluvné strany 

PrenaJlmateľ: 

Mesto Prešov 

Srdia: Htavná 73, 080 01 Prešov, SR 

Štatutárny orgán: JUDr. Paval Hagyari prh:nátor mesta 

Právna forma: PrávniCká osoba - samostatny samosprávny územný celok SR podľa zákona 


Č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadeni v znenr neskoršfch predpisOV 

ICO: 327646 

OIC 2021225679 

Bankové spojenie: CS08, a.s., pobočka >'rešov 

Clslo účtu: 400854927417500 


(dalej len ako .pren;ijlmateľ V prlslu~nom gramatickom tvare) 

a 

NáJomca: 

Obchodné meno: Národná diaľničná sporočnosť, a. $. 


Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 


Ing. Vikt6ria Chomová - podpredsednJtka predstavenstva 

OsoDa oprávnená 

uzavrieť zmluvu: Ing. Ladislav Bačenko. vedúci Investičného odboru >'rešov na základe plnej 


moci zo d~a 16.1.2013 reg. zn. NDS: 66/2600/10701/2013 

Právna forma: akciova spolocnosť zaplsané v Obchodnom registri Okresného súdu 


Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 3518/8 

ICO: 35919001 

OIC: 2021\!37775 

IC DPH: 5K2021937775 

Bankové spojenie: UniCredil 8ank Slovakia, a.s. 

Clslo účtu: 6624859013/1111 


(ďalej len ako ,nájomca' v príslušnom gramatíckom tvare) 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

prehlasujú, že su plne spôsobili k právnym úkonom a uzatvarajú v súlade s ustanovenlm § 663 a nasl 
v SPOJeni s § 50a zákona Č. 40/1964 Zb. - ODtlanskeho zákonnika v zneni neskorSlch zmien a 
doplnkov, túto zmluvu o najme nehnuterností a o budúcom zriadeni vecného Dremena (ďalej len 
..%mluvo'): 

Zmluvné strany uzatvárajú túJo zmluvu pre potreby majetkovop"lvnel pripravy k vydaniu staveDného 
povolenia stavby "Diaľnica 01 Preiíov "äpad - Prešov juh" a následne úplného majelkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským staveDným úradom v>'rešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestneni IIniovej slavby Č. 2009-73013005
llISP-KC, ktoré nadobudlo p'ávoplatnosť dlla 21.11.2009 a rozhodnutie o predlženl platnosti 
územného rozhodnutia Č. 2012-559/2325-14/S>'-KC, ktoré nadobudlo právoplatnost dňa 31.8.2012. 
Realizácia slavby je vo verejnom záujme 

Článok II 
Úvodné ustanovenia 

2 i' 	 Prenajímatel' le výlučným vlastníKom netlnuteTnostl - pozemKOV. nachádzajúcich sa v 
katastrá'nom územ: Solivar. obec Pre~ov. okres Pre~ov, zaplsaných v katest" nehnuternosti 
vedenom Okresným úradom >'re~ov v registri kalaWálneho odboru lakto. 
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I 1tí2.. ""'1 . I!~@in.~~. I 
l 2065 3133/43 C 4986 l I/I Om:! pOd. -I 
2 2065 3133/57 C 1556 l 1/1 omá pôd. I 
3 2065 3133/58 C 136 l I/I omápOd.I 
4 2065 3137/3 C 688 l I/I Ostatné PIoCljY
5 2065 329415 C 2485 l ~ IU/I ostalné plochY 
6 2065 3294/7 C 359 l 1/1 Zastavané plddly 
7 2065 330212 C 389 l I/I Ostatné plochy 

(ďalej aj ako pozemky) 
Časť A: Nájomná zmluva 

Článok III. 

Predmet nájomnej zmluvy 


3.1 	 Prenajlmatel prenajlma tasti nehnutelnosti uvedené v čl~nku IL ods. 2.1 n~jomcovi Národnej 
dial'ničnej spOločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel realiz~cie stavby 
dialnice DI PreAov západ PreAov juh. ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v 
kompetencii Investičného odboru Prešov (plnomocenstvo Ing. Ladislava Bačeríka; reg. zn. 
NOS: 66/2600/10701/2013 zo d~a 16.1,2013, bod dl. 

3.2 	 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku IL ods. 2.1 je zameraný Geometrickým 
pl~nom č. 31322000-2a,b,c,d/2013 (dalej len "geometrický plán") vypracovaným spoločnosťou 
Dopravoprojekt a.s., Divízia Bratislava 1.. Kominárska 2,4, 83203 Bratislava z 09/2013. 

3.3 	 Prenajlmatel' prenecháva nehnuteľnosť v čt IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy do najmu 
v zmysle § 9a odsek 9 z~kona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni neskorších 
predpisov formou priameho prenajmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 	 Cena nájmu za nehnuternosti _ pozemky uvedené v čl~nku II., ods. 2.1 tejto zmluvy je 
stanovená Znaleckým posudkom Č. 89/2013 zo d~a 15.10.2013 dalej len "znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuternosti Ing. 
Petrom Repčákom. v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorSlch 
predpisov a Vyhlášky Č. 49212004 Z.z o stanoveni vSeobecnej hodnoty majetku v zneni 
neskoršich predpisov. T~to cena Mjmu je zárove~ cenou dohodnutou zmluvnými stranami 

4.1.1 	 Dočasný záber do l rok. 

LV ČISIO Register Spoluvlastnlcky Diel Výmera 
C. parcely KN podiel t. dieluv.m2 

2065 3133/43 C 1/1 408 531 
2065 3133/57 C I/I 377 158 
2065 3133/58 C I/I 301 l 
2065 3137/3 C 1/1 304 2 
2065 3137/3 C I/I 367 137 
2065 3137/3 C I/I 356 101 
2065 3294/5 C 1/1 411 738 
2065 3294/7 C I/I 401 359 
2065 3302/2 C I/I 328 35 
2065 330212 C I/I 330 36 
2065 330212 C I/I 329 35 

výmera vm2 
pripadajúca na 
apoluvlastnlck)' 

podiel 

531 
158 

l 
2 

137 
101 
738 
359 
35 
36 
35 

Výika Výika nájmu 
ObJ:k1U I".6.Jmu v za 12 

EJm21rok mesiacov Clslo I 
6.601 3505.13 680-00 I

, 
6.601 l 042.96 680-00 
6.601 6,60 680-00 
5.767 11,53 615·00 
5.767 790.08 615·00 
5.767 582.47 612-00 
5,767 4256,05 130-01 
5,767 2070.35 130-01 
5,767 201,85 615·00 
5,767 207,61 615-00 , 
5,767 201.85 612-00 I 

VýSka nájomného za rok je vypoWaná pod ra vzorca: 

Vý.mera pripadajúca na spoluvlastnicky podiel x nájomné v €lm2/rok = najomné v €lrok 


Nájomné za 12 mesiacov spolu čin I: 12876,47 €. 
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4.2 	 PfenaJlmater vyhlasuje, že mál možnost' sa OOOlnártlit' s geometrickým plánom UVedeným v 
tejfo zmluve, 'if ktorom je zakreslený rotSllh "'1mu ria predmetných pozen1koch, a te mu Je 
známy poslup pri vfpočfe cény nájmu !!,!,zémkov za 1m2 dl:lell$l1e zaberaných Ilniovou 
stavbou. Geometrický plén, ako aj Znall!d<ý posudok č. 8912013 zo dllá 15.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnutelnosti Ing. 
Petrom Repčákom sa nachádzajú k· liahlladnutiu na Národnej diaTničnej spoločnosti, a.s., 
Investičný odbor PrešOv,. Námestie mládeže 3, 080 01 Praoov zabezpečujúcej 
majetkovoprávne vyspoliadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 

Článok V. 
Platobné piHImienky 

5.1 	 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za príslušny kalendárny rok trvania nájmu 
prenajlmatelovi prostrednlctvom peMžného ústavu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musí obsahoval' 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 vypočltané z ročného nájomného za pri slušný počet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na celý mesiac, najneskOr do 90 dni od skončenia nájmu. 

Článok VI. 
Doba nájmu 

6.1 	 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na dobu urtitú. 

62 	 Nájomná zmluva na pozemky uvedené včlánku IV. ods. 4.1.1 sa uzatvára na dobu určitú, na 
1 rok, Doba nájmu záberu do 1 roka zatlna plynúľ odo dňa skutotného začatia stavebných 
prác na objekte - preložke inžinierskych sieti 

Článok VII. 

Zánik nájomného vzťahu 


7.1 	 Nájomný vzľah podľa tejto zmluvy sa mOže skončiť. 


al up!ynutlm dohodnutej doby nájmu, 

tJ) písomnou dohodou zmluvných strán o zrušeni tejto zmluvy. 

c) odstúpenlm od tejto zmluvy, . 


7.2 	 Prenajlmater je oprávnený zmluvu písomne vypovedať pred upJynutlm doby ·nájmu. ak 
nájomca nevyužlva predmet nájmu na dohOdnut)' účel. 

7.3 	 Nájomca je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynut1m doby nájmu ak· 

a) útel nájmu poninul, resp. účel nájmu nevznikne z objektlvnych prlčín; 


b) nájomca nevyuž!va predmet nájmu na dohodnutý Ote! 


7.4 	 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a začlna plynúť prvým dnom 
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 II. ods. 2.1 tejto zmluvy. stavba realizoval', táto zmluva zanikne. 

Člolnok VIII. 

Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve 


8.1 	 Nájomca je povinný prenajaté pozemky ullvať na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedene) v článku I. tejto zmluvy. 

8.2 	 Po skonteni n~Jmu odovzda nájomca prenajlmaterovi pozemky uvedené v tlánku IV. ods 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spOsobilom na pOvodné uživanie 

83' 	 Nájomca je povinný oznámiť prenajimalefavi škodu. ktocá vzniK.ne na pre omele nájmu a 
v prlpade hrozby vznikl; škody tejto škode zabránil' 
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8.4 	 PrenaJimate! berie !la vedomiE!' II $\Íhlasi $. tým, te v. rámci sPfesliov.aoia sí\!i.o.\laolalllavby v 
teréne a ďalšieho stupňa PJ:ojllkt!lvejäqkúmenlácle mMe nll$~r}I;i~Qónýposun "beru s 
dopadom na parcelu'y II výmeru.:iá~ov. ~rlpad~ zmena IOZS~u ~o záberu do 1 
roka alaiebo dočasného záberu na dobu ~ystavby bude riešeriá doo~om k ti!J(o zmluve. 

8.5 	 Prenajlmate! dáva dňom podpis\! tejto zmluvy súC;asne sl)hlas nwoIlÍCQvi, ~$ na základe tejto 
zmluvy zabezpetll pre predmetnú stavbu stavebné povolanie apodfa prisluAného 
geometrického plénu dočasné vyňatie pren!i1jatých nehnutefnostl z poflÍohpspodérskeho 
pôdneho fondu alalebo dočasné vy~atie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajlmatef súhlas; so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonanfm opatrení 
súvisiacich so stavebnými prácami na Pfenpjatých pozemkoch, ako aj s uskutOČl1enlm iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za útelom výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenía. 

8.6 	 Táto zmluva Je pre nájomcu, ktorý je stavebníkom stavby uvedenej v <"Iánku L tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v (;Iánku IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako iné právo podra § 
58, ods. 2 a § 139, ods. l, plsm. a) zákona t. 5011976 Zb. v zneni neskoršich predpisov. 

8.7 	 Prenajlmateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilost' na právne úkony, že k nehnutefnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na Inom 
orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastnictve sú správne a 
pravdivé. Prenajimater vyhlasuje. že už dalšia osoba nemOže predložiť doklad O tom, aby 
mohla deklarovat' jej vlastnlctvo, resp. spoluvlastnlctvo k prenajimaným pozemkom. Inak sa 
finan(;!1é nároky tretieh osOb vyplývajúce z titulu vlastnlct~a, resp. spoluvlllstnictva k 
predmetným nehnutefnostlam prenajlmater zaväzuje uspokojn' výlUČne sám, bez účasti 
nájomcu. 

8.8 	 Prenajlmatef prehlasuje a zaručuje nájomccvi, že po obojstrannom podpisani tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú. náJomnú, budúcu, alebo akúkorvek 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. 

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

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatných obsahových náležitostiach zmluvy' o 
budúcej zmluve o zriadeni vecného bremel1a: 

Článok IX. 
Predmet zmluvy o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

9.1 	 Predmetom budúcej zmiuvy o zriadeni vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného 
bremena in rem - práva trvalého umiestnenia a ulože~ia inžinierskejlych siete!! a práva 
vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprava údržby preložky 
inžinierskej!ych sieteJI 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. 

Článok X. 
Výška Jednorazovej náhrady 

10.1 	 Výška jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vec~ého bremena bude ur(;ená 
znaleckým pOSudkom vypracovaným znalccm v odbore stavebnictvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľnosti zabezpeteným nájomcom na jeho náklady. Jednorazová náhrada za zriadenie 
vecného bremena bude prenajlmalefovi uhradená do 60 dni odo d~a pisomného doručenia 
rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vecného 
bremena nájomcovi, a to prostrednlct1lom pe~a:!ného ustavu po plsomnom oznámeni jeho 
tisla účtu. alebo po~tovou pOukážkOU na adresu a rne~o prenajlrnatefa. 

10i' 	 Geometrický pián s porea!izačnýrn zameraním ~tavby bude vypracovaný tak. le rozsah 
vecného bremena bude určený p:ochoJ v m' vymedzenou dlžkou vedenia a širkou 
ochranného pásma. zasahujúcich na budúce Slúžiace pozemky 
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Článok XI. 
Doba ~rvanla vecného bremena 

11,1 	 Vecné bremeno podra budúcej zmluvy O zriadeni vecného bremina bude zriadené na dobu 
neurčitú, . 

Článok XII, 
Ostatné ustanovllnla ku tmiuvIl o o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

12.1 	 Za účelom skulotného zamerania umiestnenia a uloženia preložky inžinierskeJfych sieleli 
bude po jej realizácii vyhotovený porealizačný geometrický plán (dalej fen "Porealízačný 
geometrický plán"). Vyhotovenie Porealizačného geometrického plánu zabezpetl na svoje 
náklady nájomca. V prlpade, že v dOsledku skutotného 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 
Porealizatného geometrického plánu v ramci dokumentácie sku!otného vyhotovenia stavby, 

12.2 	 Nájomca sa zavázuje doručiť prenajlmatefovi najneskÔr do 90 pracovných dni odo dňa 
úradného overenia Porealizačného geometrického plánu výzvu na uzavrelie zmluvy o zriadeni 
vecného bremena spolu s prlslu$ným pottom vyhotoveni zmluvy () zriadeni vecného 
bremena, Prenajímater sa zaváZuje, že najneskôr do 30 pracovných dni od doručenia výzvy v 
zmysle predchádzajúcej vety prejavi súhlas so zmluvou o zriadeni vecného bremena svojím 
podpisom na zmluve o zriadeni vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedčená. 

12 3 	 Vecné bremeno sa zriadi v suvislosti so stavbou "diaľnice 01 Prešov západ - Preiov juh" 
podla prilOŽenej grafickej situácie. Ak sa v tejlo zmluve spomína slovo .stavba",. má sa na 
mysli stavba podľa tohto bodu zmluvy. 

12.4 	 Budúcí povinný vyhíasuje, že nie je obmedzený v nakladani s budúcimi slúžiacim; pozemkami 
okrem tiarch uvedených na LV t. 6492, LV t. 7250 a LV Č. 14392, k.ú: Prešov zapísaných v 
katastri nehnute/nosti vedenom Okresným úradom Prešov, katastráínym odborom a súhlasi, 
aby bolo vecné bremeno podľa zmluvy O zriadeni vecného bremena, vypracovanej na základe 
tejto zmluvy zapísané v katastri nehnuternostl v prospech budúceho oprávneného. 

12.5 	 Zmluva o budúcej zmlúva zríadeni vecného bremena medzi uvedenými zmluvnými stranami 
bola uzatvorená v zmysle Všeobecne závazného nariadenia mesta PreSov č, 912011, ktorým 
Sa urtuJú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zneni Všeobecne 
záváZného nariaden,a mesta Prešov Č. 112012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov Č 6/2013, schválené uznesenlm t. 371/2013 ZO dňa 6.52013. 

12.6 	 Ostatné naležitosti budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa 
riadia prlslu~nými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v zneni neskorších predpisov. 

Čl;\nok XIII, 

Spoločné z;!verečné ustanovenia 


13.1 	 Prenajfmatel je povinný dorutiť nájomcovi spolu s podpisanou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiterstva mesta Prešov 

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

~ 3.3 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pretitaii, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na záklace ich slobodnej vole, nie v tiesn, ani za nápadne nevýhOdných podmienok, Ich 
prejavy sú dostatočne urtilé, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a 
na znak svojho suhlasu s jej obsahom JU vlastnoručne podpisaii 

13,\ 	 Práva a povinnosti zmluvných sIrán, pokial táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prlsluSnými ustanoveniami Obtianskeho zákonnika v zneni neskor~;ch predpisev 
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13.5 	 Zmluva Je vyllotovená v 5 rovnopisoch. z ktorých každé vyhotovenie má platnost' originálu s ~~'~f 

uroenlm dvOCh vyhotoveni pre prenaJlmatera a troch vyhotoveni pre nájomcu. ';' ::: t 	..: 
(,.';. '-..; ~ 
t--< .L, <.:.13.6 	 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
04 ..... ~: 

" ~!13.7 	 V zmysle ustanovenia § 47a zákona Č. 40/1964 Zb. v zneni neskoršich predpisov v spojeni s :.. '" 
ustanoveniami § 5a zákona č. 21112000 Z. z. v zneni neskoršich predpiSOV zmluva nadobúda 

\l. 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv pričom " 
nájomca je povinný doručiť prenajlmatefovi potvrdenie o zverejneni zmluvy najneskôr do 7 dni 
od zverejnenia. 

13.8. 	 Zmluvné strany prehlasujú. te pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmater informovaný v 
zmysle § 10 ods. 3 plsm. b) zakona 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 spoločnosťou. ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu. na zaklade 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 prenajlmatefa: 
Mesto Prriov 
V zas\.: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesia 

o!I -Il· 1013 
V Pre$ove, dl\a .......... . 

za nájomcu: 

Národná dlafničná spoločnosť, a.s. 

V zast.: 


',C..;.ilÚrmc..<j,;,th1tÍrod' 	 A.$. f .•. ,)!-'ult·"""".A 
1Y.I'51:é ld",,'5 ..'/ .. 

,.,_. 09 Bli.' I/SL ~I ., 

](JII1lJL' ' ~
 
........................... "" ... 

Ing. ladíslav Bačenko 
vedúci Investičného odboru PreSov 
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