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1:;1 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa:12.5.2014 číslo: ... /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 

l. Uznesenie MsZ v Prešove č. 74/2011 zo dňa 29. 6. 2011 
v časti schvaľuje 
bod 15 
Zriadenie vecného bremena pre uloženie kanalizačnej prípojky cez pozemky: 
-parc. č. KNE 1120/101, záhrada, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, v rozsahu cca 46 bm, 
-parc. č. KNC 5378/10, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 

v rozsahu cca l O bm, 
- parc. č. KNC 53 78/11, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na L V č. 6492, 

v rozsahu cca 22 bm, 
-parc. č. KNC 5378/12, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 

v rozsahu cca 43 bm, 
-parc. č. KNC 977017, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 

v rozsahu cca 9 bm, 
spolu v rozsahu cca 130 bm (presné dÍžky budú určené po vyhotovení porealizačného 
geometrického zamerania) v prospech oprávneného: SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Volgograd~ská 
88, 080 Ol Prešov, IČO: 31718523 
-za jednorazovú náhradu v zmysle VZN č. 142/2005 - 9,63 €Ibm. (/ll 
F- MsÚ/SP-01/20/1 Strana 1/2 



1;;_;1 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

schváliť 

2. Predaj pozemku parc. č. KNC 12225/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2
, LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mirka Nešpora, Vojtechovi Maníkovi, A. Prídavka 20, 080 Ol Prešov, ako 
vlastníkovi stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu l 254 € (66 €1m2

). 

neschváliť 

3. Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 1010, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 086 m2

, 

-parc. č. KNC 1011, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935m2
, 

-parc. č. KNC 1012, zastavané plochy a nádvoria o výmere 589m2
, 

-parc. č. KNC 1013/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811m2
, 

-parc. č. KNC 1014, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 852m2 

a 
stavby- kaštieľa so súp. č. 2492, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1010, 
všetko zapísané na L V č. 750, k. ú. Nižná Šebastová, 
od spoločnosti OLYMPIA MM, s.r.o., Svätoplukova 4, 080 Ol Prešov, IČO: 36477796 
-za cenu 495 567 €. 

4. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9310/637, ostatná plocha o výmere 717m2
, LVč. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Ul. Bajkalská, spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú 
stanovené v prílohe tohto uznesenia. 

5. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J. A. Reimana Prešov, a to 
pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 646 m2

, ktorý bol 
vytvorený GP č. 91/2013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1256/1, zastavané plochy a 
nádvoria a KNE 129114, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Sládkovičova, na dobu 30 rokov pre SR- Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu 
- za cenu l ,OO €/rok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 
a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie s obojstrannými chodníkmi pre 

pre prístup peších a obnovu vysokej sprievodnej zelene umiestnenej vo výsadbových misách 
v rámci plochy chodníkov, 

b) nájomca zabezpečí prevádzkovanie prenajatej časti Sládkovičovej ulice tak, aby boli vytvorené 
podmienky pre jej riadne užívanie pacientmi a verejnosťou. 
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MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov 

vyhlasuje 

podl'a §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj nehnuteľnosti: 

Príloha k bodu č. 4 

pozemku parc. č. KNC 9310/637, ostatná plocha o výmere 717 m2
, LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Bajkalská, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NAVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRVA: 

1. predmetom návrhu zmluvy bude nehnuteľnosť identifikovaná vyššie; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť, 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 do Katastra nehnutel'ností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy a nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške zábezpeky zloženej súťažiacim v zmysle odseku 5; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovatel'a o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká a na úhradu zmluvnej pokuty s tým spojenej sa použije zložená 
zábezpeka; 

OSTATNÉ SÚŤAžNÉ PODMIENKY: 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovatel'a zábezpeku vo 

výške minimálne xxxx € na účet č. SK38 0200 0000 3500 0042 3572, BIC: 
SUBASKBX, VS xxxx, inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po 
uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého 
ponuka bola prijatá podľa odseku 13, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 
30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky 
prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy; 

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

6. informácie o nehnutel'nosti poskytne oddelenie mestského majetku Msú v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100212. Návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne 
v zalepenej obálke poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský 
úrad v Preiíove, Sekcia majetková a ekonomická, oddelenie mestského 
majetku, Hlavná 73, 080 01 Preiíov, s výrazným označením "Msú - OMM -
Obchodná verejná súťaž č. XX/2014- nehnutefnosť XX- neotváral"'. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, 



priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o solventnosti, doklad o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej 
navrhovatel'om a pod.; 

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

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

9. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
10. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopfňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; v rovnakej lehote je možné predložené návrhy vziať späť; 

11. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť 
súťaž; 

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

13. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 
zastupitel'stvom v Prešove. Oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu. 

• 2 



1:;1 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Strana 

pre disponovanie s majetkom mesta 1/2 

Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 6/2014, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 6. riadnom zasadnutí 

dňa 24.4.2014 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

schváliť 

Bod č. l 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 74/2011 zo dňa 29. 6. 2011 
v časti schvaľuje 
bod 15 
Zriadenie vecného bremena pre uloženie kanalizačnej prípojky cez pozemky: 
-parc. č. KNE 1120/101, záhrada, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, v rozsahu cca 46 bm, 
-parc. č. KNC 5378/10, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 

v rozsahu cca l O bm, 
-parc. č. KNC 5378/11, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 
v rozsahu cca 22 bm, 

-parc. č. KNC 5378/12, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 
v rozsahu cca 43 bm, 

-parc. č. KNC 9770/7, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 
v rozsahu cca 9 bm, 

spolu v rozsahu cca 130 bm (presné dÍžky budú určené po vyhotovení porealizačného 
geometrického zamerania) v prospech oprávneného: SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Volgogradská 
88, 080 Ol Prešov, IČO: 31718523 
-za jednorazovú náhradu v zmysle VZN č. 142/2005-9,63 €/bm. 

Bod č. 3 
Predaj pozemku parc. č. KNC 12225/49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita UL Mirka Nešpora, Vojtechovi Maníkovi, A. Prídavka 20, 080 Ol Prešov, ako 
vlastníkovi stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu l 254 € (66 €/m2

). 



9 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Mesto Prešov 

neschváliť 

Bod č. 2 
Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 1010, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 086 m2

, 

-parc. č. KNC l O ll, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935 m2
, 

-parc. č. KNC 1012, zastavané plochy a nádvoria o výmere 589m2
, 

-parc. č. KNC 1013/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811m2
, 

-parc. č. KNC 1014, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 852m2 

a 
stavby- kaštieľa so súp. č. 2492, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1010, 
všetko zapísané na L V č. 750, k. ú. Nižná Šebastová, 
od spoločnosti OLYMPIA MM, s.r.o., Svätoplukova 4, 080 Ol Prešov, IČO: 36477796 
-za cenu 495 567 €. 

Bod č. 6 

Strana 
2/2 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9310/637, ostatná plocha o výmere 717m2
, LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita UL Bajkalská, spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú 
stanovené v prílohe tohto uznesenia. 

Bod č. 8 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J. A. Reimana Prešov, a to 
pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere I 646m2

, ktorý bol 
vytvorený GP č. 91/2013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 
3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 125611, zastavané plochy a nádvoria a 
KNE 1291/4, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Sládkovičova, na 
dobu 30 rokov pre SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 
14, 081 81 Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu 
- za cenu l ,OO €/rok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 

a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie s obojstrannými chodníkmi pre 
pre prístup peších a obnovu vysokej sprievodnej zelene umiestnenej vo výsadbových misách 
v rámci plochy chodníkov, 

b) nájomca zabezpečí prevádzkovaníe prenajatej časti Sládkovičovej ulice tak, aby boli vytvorené 
podmienky pre jej riadne užívaníe pacientmi a verejnosťou. 

JUDr. Katarína 3uricová, v. r. 
sekretár komisie 

''"'"~'~ """" (JL /) JUDr. Katarma Juncova P 
vedúca oddelenia mestského majetku 

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

Overovatelia zápisnice: 

Ing. eudovít Malaga, v. r. 

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 



1;:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

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

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 24. 4. 2014, ktorej výpis z uznesenia je súčasťou materiálu. 

Strana 1/1 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1/5 

P. č. l /Bod č. l - Výpis z uznesenia č. 6/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 5/2014 zo dňa 24. 4. 2014/ 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 74/2011 zo dňa 29. 6. 2011 
v časti schvaľuje 
bod 15 
Zriadenie vecného bremena pre uloženie kanalizačnej prípojky cez pozemky: 
-parc. č. KNE 1120/101, záhrada, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, v rozsahu cca 46 bm, 
-parc. č. KNC 5378/10, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 

v rozsahu cca l O bm, 
-parc. č. KNC 5378/11, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 

v rozsahu cca 22 bm, 
-parc. č. KNC 5378/12, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 6492, 

v rozsahu cca 4 3 bm 
-parc. č. KNC 977017, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísaného na L V č. 6492, 

v rozsahu cca 9 bm, 
spolu v rozsahu cca 130 bm (presné dÍžky budú určené po vyhotovení porealizačného geometrického 
zamerania) v prospech oprávneného: SPRA VBYTKOMFORT, a. s., Volgogradská 88, 080 Ol 
Prešov, IČO: 31718523 
-za jednorazovú náhradu v zmysle VZN č. 142/2005 - 9,63 €Ibm. 

Dôvod: Žiadateľ stavbu kanalizačnej prípojky nezrealizoval. 

B/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 24. 4. 2014: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie. 

C/Pnloha: 
Olli Žiadosť o zriadenie vecného bremena- zrušenie zo dňa 27. 2. 2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRíLDHA Č. 01j1 

a SPRAVBYTKOMFORT® 
Energeffcký, bytový a objektový. manažment O. S . 

"iiESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove \ 2 

Čl sl o ·~liu: l Registr. značka; 
Znak a lehota 

Dollo: . 2 7 ·02- 2014 ulolenia: 

Prnohy: j Vybavuje: 
'" Evidenčr.éčislo došlej po!ty: /' 5, f f/J L///-;/ 7__ 

Mestský úrad v Prešove 
Ing. Martina Benčíková 
sekcia majetková a ekonomická 
Jarkova 24 
080 Ol Prešov 

Prešov, 24.2.2014 
Ing. Hrinko/676 /2014/FM/2014 
Tel. 051/7567 745 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - zrušenie 

Dňa 15.3.2011 podala spoločnosť SPAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov ako správca 
bytového domu naul. Námestie l. mája č. 1-5 v Prešove v mene vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov v dome žiadosť o zriadenie vecného bremena na 
parcelách 1120/101, 5378/11, 5378/10, 5378/12 a 9770/7, · z dôvodu 
plánovaného investičného zámeru obnovy bytového domu na ul. Nám. l.mája č. 
l až č. S. 

Z dôvodu osobných námietok jednotlivých vlastníkov bytov proti obnove 
bytového domu, ktoré boli podané na stavebnom úrade, nebolo pre tento projekt 
vydané stavebné povolenie a teda sa nezačali realizovať ani práce, pre ktoré 
sme podali žiadosť o zriadenie vecného breména. 

Z uvedeného dôvodu sa naša žiadosť stáva bezpredmetnou. 

S pozdr vom 

•0"'/ Q.t 

""''""""
1"dsk ' 88 

c -._-i-OV 

Ing. Alfréd~Leitner 
riaditeľ úseku Facility manažmentu 

....{, 

•.-,.< 

il . 
. 

. 
. 

. 
R SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 01 Prašovti te!.: +421/51/7567 777fi,;. fax: +421/51nS57 703Cinfo@spravbytkomfort.skGi www.spravbytkomfort.sk 
B!liCO: 31718523 Ct DIČ: 2020520645 G IC: DPH: SK20205206451l UniCredit Bank a.s. Prešov 1481188001/1111 IIZaplsaný v OR OS Prešov v odd. Sa vložka č. 249/P 



1;:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 215 

P. č. 2 /Bod č. 3 - Výpis z uznesenia č. 612014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 512014 zo dňa 24. 4. 20141 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 12225149, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
Vojtechovi Maníkovi, A. Prídavka 20, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Uvedený pozemok žiada odkúpiť vlastm'k garáže, ktorá je postavená na predmetnom pozemku. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 29. ll. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. ll. 2013: 
VMČ č. l odporúča majetkový prevod pozemku parc. č. KNC 12225149 o výmere 19m2

• 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM navrhovaný predaj pozemku odporúča schváliť pnamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona o majetku obcí, ktorý 
prípady predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod postupu 
stanoveného týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu v zmysle 
znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 24. 4. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l 254 € (66 €1m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 13212013 zo dňa 16. 12. 2013 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je l 000 € (52,63 €1m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: l 254 € (66 €1m2
). 

Hl Prflohy: 
0211 Žiadosť dňa 10. 9. 2013 
0212 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 29. ll. 2013 
0213 Kópia mapy z GIS 
0214 L V č. 13220 

F- MsÚISP-0111211 



PRÍLOHA Č. 02./1 

MESTO PREŠOV 1 Q 

Znak a lehota 
\ 0 -09· 2013 uloženia: 

Žiadateľ: Vojtech Manik 
Celkom: 

.. 
Dátum narodenia: · Evidenčné číslo došlej pošty: 

Adresa: Antona Prídavka 20,08001 Prešov 

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o odkúpenie nehnuteľnosti: 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Hlavná 73,08001 Prešov 

Pozemok pod garážou súpisné č.l731 o výmere 19m2, parc. č. 12225/49 v kat. územi mesta 
Prešov. 

Dôvod odkúpenia nehnuteľnosti: 

Majetkové vysporiadanie pozemku. 

Za skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

V Prešove dňa 10.9.2013 

podpis 



MESTO !>REŠOV PRÍLOHA. Č. 02./2. 

Sekcia stavebného. úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: Naše čfslo: 

M/15502/20 13 B/2013/17894 

MsÚPrešov . 
sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje" /linka: Pľešov: 

Ing. arch. Katarína štofanová 29.11.2013 . 
. !!! 051/3100230 

katarina.S:tofanova@presov.sk 

Vec . . 
Prešov, Sídlisko 111., ulica Mirka Nešpora, garážový areál, odpredaj pozemku parc. č. 
KNC 12225/49 k. ú. Prešov, Vojtech Maník 
- stanovisko 

Na zaklade Vašej žiadosti č. M/15502/2013 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je pozemok parc. č. KNC 12225/49 k.ú. Prešov určený ako 
obytná plocha bytových ·ctomov. 

V súčasnej dobe je na pozemku parc. č. 12225/49 k. ú. Prešov postavená radová 
garáž ako súčasť areálu radových garáží. 

Nemáme námietky k odpredaju pozemku parc. č .. 12225/49 k.ú. Prešov 
. zastavaného radovou garážou vlastníkovi tejto garáže "žiadateľovi. 

c;;~,o ': -. ;.>r.--_-, 

Ing. Marián Har. arík 
riaditeľ Sekcie st ebného 

úradu a urbanistiky 

Mestský Clrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01_ Prešov 1 l Tel.: +4~-1{51)3100111 1 Fax: +421(51)7733665 l-E-mail: mesto.r<~driica@presov.sk l www.presov.sk 
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PRtiOHA ~. 02.)4-

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Č;:;s vyhot.ovenia 

VÝPIS Z L I ST U V L A STN Í CT V A č. 13220 

StavbY 

Popis 
čLslo .stavby st.avby 

370 garáž 

Iné \Jdaje: 

Parcela 1222~ 1 4g pori stavno~ J8 evidovaná na LV ~- 6492. 

Legenda: 

Kód dr'.JLU Std'.'ti'/ 

~7( - Samostatne s~cjaca garáž 

Kbd umlestnenla stavb~· 

- Stavby postavané na zemsko:-.- oovrchu 

~JSŤ B: VLAST~1CI A INt GPRAVNENt OSOBY 
--------- --------- -· 

Druh 
chr.n. 

UmiesL. 
st:avl)y 

f-or. 
-~-í~io 

Priez·J:l.sV=::, meno ~ná:c·.ov), ~odné priezvi;oko, dét:1m r.arodeni.a, rodné číslo (IČO) 

)častnik prév~enG vzťahu: Vlostnik 

Mani K Vo::;t_.ech, .Z\. P:rLiavku 20, Prešov, 2-R 
D~~um narodenia: 09.J2.lQ~3 

SpcJ.~vlastni~ky podie} 

Ti t: ul nadcbuôrn;:: _id 
Z ~89~/20DS-Potvr~er.ie o IJr~e~~ s~.DK 331/173J./Or, 
~upna zmlL:va ~ ?~~6/~0~~ 

----~ ----------- -----~~ 

:..e? zápisu. 

}_/J 

--------- --- ·----~~---------·--------------------------· 

:né úde.~e 
---. --------------

í :_' ó .') i '~-' _: dn ~c. 
/]-:S·~- .... ; 

._ .... 



1;;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 315 

P. č. 3 /Bod č. 2 - Výpis z uznesenia č. 612014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 512014 zo dňa 24. 4. 20141 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky -parc. č. KNC 1010, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 086 m2

, 

-parc. č. KNC 1011, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935m2
, 

-parc. č. KNC 1012, zastavané plochy a nádvoria o výmere 589m2
, 

-parc. č. KNC 101311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811m2
, 

-parc. č. KNC 1014, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 852m2 

a stavbu- kaštieľ so súp. č. 2492, umiestnenú na pozemku parc. č. KNC 1010, 
všetko zapísané na LV č. 750, k. ú. Nižná Šebastová, 
od spoločnosti OLYMPIA MM, s. r. o., Svätoplukova 4, 080 Ol Prešov, IČO: 36477796. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ ponúka mestu Prešov kaštieľ v Nižnej Šebastovej za účelom jeho vyuz1vania ako 
reprezentačného mestského zámku na kultúrne a rekreačné účely, spolu s priľahlou záhradou, ktorá je 
vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vzhľadom na to, že stavba špecifikovaná v bode Al tohto materiálu je národnou kultúrnou pamiatkou, 
mesto Prešov v prípade schválenia kúpy predmetných nehnuteľností uzavrie na tieto nehnuteľnosti 
kúpnu zmluvu až za predpokladu, že si predkupné právo v zmysle osobitného zákona neuplatní štát 
v zastúpení Ministerstvom kultúry SR. 

Dl Stanovisko sekcie strategického rozvoja zo dňa 18. 6. 2013 a 6. 11. 2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 9. 2013: 
VMČ č. 3 súhlasí s odkúpením stavby kaštieľa v Nižnej Šebastovej. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 24. 4. 2014: 
Komisia neodporúča odkúpenie pozemkov a stavby za cenu 495 567 €. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 495 567 €. 

Hl Prflohy: · 
0311 Žiadosť zo dňa 21. 3. 2014 
0312 L V č. 750 
0313 Kópia z kat. mapy 
0314 Kópia mapy z GIS 
0315-3 Fotodokumentácia 
0316 Stanovisko sekcie strategického rozvoja zo dňa 18. 6. 2013 
03/7 Stanovisko sekcie strategického rozvoja zo dňa 6. l l. 2013 
0318 Stanovisko oddelenia podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a mestského informačného 

centra zo dňa 17. 12.2013 

F- MsÚISP-0111211 



OLYMPIA MM, s.r.o. 

. 

ME.STO PRE.ŠOV M~sis\cy úrnd V Prešove l 2 

Číslo spisu: 11J Oj lot) l fteg\slr znatka { 

Doilu: 2 1 -03· 201~ ulo!enia: 
Znak a lehot. i 

Préohy: l Vybavuje: 

Evl::onl.lll f!slo do!lt! po!ty: /;,L-#6 7/?~A 
·; 

Vec: 

PR.ÍLOHf\ Č. O?J/1 
Svätoplukova 4 
080 O l Prešov 

Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 13305/P 

Mesto Prešov 
JUDr. Pavel Hagyari 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

V Prešove 21.03. 2014 

Znížená ponuka na odkúpenie kašticl'a v Nižnej Šebastovcj č. 18 

Spoločnosť Olympia MM, s. r. o., ktorá je vlastníkom kaštiel'a v Nižnej Šebastovcj. ponúka 
na odpredaj všetky predmetné nelmuteľnosti zapísané na LV č. 750 v k. ú. Nižná Šcbastovú. 

Pozemky: 

pc. !O lO- 2086m', 

pc. !Oli- 935 m1
, 

------------------------------
Spolu 6273 m', a taktiež stavbu so súpisným číslom 2492 na parcele č. JOJO-· kaštieľ. 

Všetky predmetné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 750 som ochotný oclprcdaľ /.a cc;;•\ 
pozemkov o celkovej v:)'mere 6273 m'. trhová cena predmetných pozemkov je v tejto lokalite 
79 Eur fm', co je po prepočte 495 567 Eur. 

Naša spoločnosť je ochotná sa dohodnúť na prípadnom splátkovom kalendári a ku kúpn~J 
cene si nebude účtovať DPH. 

Prílohou listu je kópia LV č. 750. 

S pozdravom 

E-mail: olympiamm@orangemail.sk 

JozefPodsedlý 

konateľ 

i 

TeL: 0905 327 787 



PRÍLOHA Č. Oô/2. 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres. Prešov 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 20.01.2014 

Katastrálne uzemie: Nižná Šebastová čas vyhotovenia: 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 750 
ČASŤ A MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

18:51:59 
------~--- -

Parcelné číslo Výmera v m2 

1010 2086 
Druh pozemku 

Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 
Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh chn. 

16 

1 011 935 17 

1012 589 17 

10131 1 811 18 

1014 1852 18 

Legenda 
Spôsob vyuZivania pozemku: 

18- Pozemok, na ktorom je dvor 
17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 
1- Poz emo!< je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

2492 1010 
Legenda 
Orvh stavby 

20- Iná budova 

Druh chránenej nehnutetnosti: 

20 Kaštiel' 

201 - Nehnutel'ná kultúrna pam1atka (närodná kultúrna pamiatka} 

Kôd umiestnenia stavby 
1 -Stavba postava ná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiesi. stavby 

201 

Por. čislo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu Vlastník 

1 OLYMPIA MM, s.r.o., Svatoplukova 4, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

1 /1 

Titul nadobudnutia 

ČASŤ C ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Informatívny výpis 

Z 2250/07-Uznesenie OS Prešov č.23Er 8545/00-138, Ex 933/00 o príklepe pri dražbe, Z 
2781/07-Žiadosť o zápis GP 

----------- -- ----~~~--~~~-

112 Aktualizácia katastrálneh'J portálu: 17.01.2f)14 
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Autorské práva 

• Adresy: (c) Weste Prešov 
• Ulice: (c) Mesto Prešov 
• Zosuvné územia: (c) Mesto Prešov 
• Polohopis: (c) 11/esto Pr~· >J 
• Ortofotomapa: (c) Eurosense s.r.o., www eurosense.sk 
• ISKN: Vektorová katastrálna mapa (\n(M) (c)Úrad geodézie 

kartografie a katastra SR. Mapa má informatívny charak1er, 
neslúži na právne účely. Aktuálnost' 'v1<M 01/2014. 

• územné členenie: (c) úGKK a Mesto Prešov 
• územný plán: (c) Mesto Prešov 

Legenda 

http://webgis. presov.sk/ 
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PRÍLOHA Č. 0)15-1 

kaštieľ sč. 2492 na KN 1010, Prešov ul. S/án ska 
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PRÍLOHA o. 0JI5"-2. 

Prístavby k kaštieľu -sklady administratívna budova k. u. Nižná Šebastová 
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l; 0 ;l MESTO PRE.OV 
PRÍLOI-iA e. 03/S // 

./ 

VáJ list člslo l zo dňa: 

M/20 13/90670 
17.05.2013 

v 

Naie čfslo: 
Spis: R-4221/2013-Vr 
Záz.: R-102664/2013-Vr 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. Jana Vrteľová 18.06.2013 
jana. vrtelova@presov .sk 
051/3100124 

Vec: Ziadosť o stanovisko k ponuke odkúpenia nehnutel'nosti- odpoveď 

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko č. M/2013/90670, č.z.92622/2013 zo 
dňa 17.05.2013, Vám uvádzame nasledovné: 

Mesto Prešov sa môže uchádzať o nenávratný finančný príspevok (NFP) na výstavbu, 
rekonštrukciu, modernizáciu, prípadne iné na nehnuteľné kultúrne pamiatky, ak 
spÍňajú minimálne tieto požiadavky: 

1. sú vo vlastníctve mesta, prípadne v dlhodobom prenájme; 
2. majú spracovanú projektovú dokumentáciu s vydaným právoplatným stavebným 

povolením; 
3. ďalšie podmienky získania NFP stanovuje donor, ktorý zverejni výzvu na podanie 

žiadosti o NFP. 
4. pre verejnú správu je predpoklad zverejnenia výzvy na podanie žiadosti o NFP 

v rámci: 
- Regionálneho operačného programu 2007-2013, ako aj v nasledujúcom 

programovacom období 2014- 2020; 
- Dotačného systému MK SR, program Obnov si svoj dom; 
- am. 

S pozdravom l'UESTO I"UEŠOV 
Mestský úrad 

SEI(CiA STRATEGICKÉHO ROZVOJA 

..... Ct;;;!? .... CD 
PfiJ?;. P.~:~;· ht;~ský 

poverený riaaením sekcie strategického rozvoja 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 r 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51 )3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



1; OJ MES>OPREOOV 

Sekcia strategického rozvoja 

Véš list els\o l zo dňa: 

M/2013n190 

C.z. 12980212013-30.10.2013 

· Naäe člslo: 

čz 13135412013 

čs 1143712010 

I'RÍLOI1A Č. OJj'T 

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

Vybavuje /linka 

D. Pavúková 

+421 513100124 

Prešov: 

06.1 1.2013 

Vec: Odpoved' k žiadosti o zaujatie stanoviska- k ponuke odkúpenia nehnuteľnosti 

Na základe listu zo dňa 30.10.2013 si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné: 

Kaštieľ, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Nižná Šebastová, je možné využiť na 
reprezentatívne účely mesta, napr. rôzne prezentácie, výstavy, stretnutia, zasadnutia komisií, 
školenia a pod .. Uvedené priestory je ~ožné rekonštruovať prostredníctvom štrukturálnych 
fondov EU za pomoci financovania SR a vlastného spoluflnancovanía, prostredníctvom 
výzvy relevantnej k obnove kultúrnych pamiatok. Samozrejme, ak takáto výzva bude 
vyhlásená. 
Odhadovaná výška nákladov na rekonštrukciu bude známa až po vypracovaní projektovej 
dokumentácie podľa požiadaviek a možností výzvy. 
Výšku finančných prostriedkov na následnú prevádzku nie je možné v tomto čase odhadnúť, 
keďže pri prípadnej rekonštrukcii bude vypracovaná aj štúdia nákladovosti, prípadne 
energetický audit. 
Vzhľadom k náročnosti rekonštrukcie máme za to, že finančné prostriedky vyčlenené na kúpu 
objektu (čo predstavuje zhruba 25% možnej dotácie), by neboli vynaložené efektívne 
a racionálne. 

S pozdravom 

MESTO PR.E~OV 
Mestský úrad 

SEKCIA STRATEGICKEHO ROZVOJA 
Oddelenie projek:ovéha m&nst~rs.tva 

080 01 Prešov (Íl 

t/ 

ffiatm' 
Mgr. Ivana Iliašová 

riaditeľ Sekcie strategického rozvoja 
MsÚ Prešov 
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Gáborová Denisa JUDr. 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Kópia: 
Predmet: 

Prílohy: 

Kaštieľ Nižná 
Šebastova.pdf (4 ... 

Javorský Peter PaedDr. [peter.javorsky@presov.sk] 
17. decembra 2013 8:45 
Gáborová Denisa JUDr. 
ivana.iliasova@presov.sk 
Kaštieľ OLYMPIA 

Kaštieľ Nižná $ebastova.pdf 

Stanovisko odd.PČCRaMIC a OPM: 

PRÍLOHA ~. o;;j ~ 

Nakoľko nepoznáme súčasný stavebno-technický stav kaštieľa a jeho zázemia, rovnako tak 
doterajší účel využitia či iné podrobnosti, môžeme len konštatovať, že možnosti na 
jeho využitie sú širokospektrálne. Žiadame preto, aby sa výjazdovej komisie mohol 
zúčastniť aj zástupca SSR. · 
Prípadná rekonštrukcia formou využitia eurofondov modelom 5% spolufinancovania z 
vlastných zdrojov bude mať za následok nielen hľadanie finančných rezerv v rozpočte 
mesta Prešov, ale aj následné náklady spojené s prevádzkou. 

PaedDr. Peter Javorský,PhD. 
vedúci oddelenia projektového manažérstva sekcia strategického rozvoja 

Mestský úrad Prešov 
Hlavná 73 
08001 Prešov 
tel:051/3100161 
fax: 051/7733665 
www.presov.sk 

-----Original Message-----
From: Gáborová Denisa JUDr. [mailto:denisa.gaborova@presov.sk] 
Sent: Monday, December 16, 2013 1:38 PM 
To: peter.javorsky@presov.sk 
Subject: 

Dobrý deň 

V prílohe vám zasielam žiadosť o stanovisko + záznam z komisie. 
Ďakujem za odpoveď. 

S pozdravom 

JUDr. Denisa Gáborová 
odborný referent 
oddelenie mestského majetku 
sekcia majetková a ekonomická 

Mestský úrad v Prešove 
Jarkova 24, 4. posch. 
080 Ol Prešov l 

051/3100229 
denisa.gaborova@presov.sk 
www.presov.sk 

l 
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P. č. 4 /Bod č. 6 - Výpis z uznesenia č. 6/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 5/2014 zo dňa 24. 4. 2014/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 9310/637, ostatná plocha o výmere 717 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
UL Bajkalská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj uvedeného pozemku žiadateľovi, ktorý má záujem na ňom zriadiť prevádzku - požičovňu 
prívesných vozíkov. O odkúpenie predmetnej nehnuteľnosti žiadateľ požiadal už v roku 2012, kedy 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove uznesením č. 182/2012 zo dňa 28. 3. 2012 neschválilo zámer 
predaja tejto nehnuteľnosti. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
V prípade záujmu mesta Prešov na predaji pozemku špecifikovaného v bode AJ tohto materiálu OMM 
odporúča schváliť zámer predaja tohto pozemku v zmysle§ 9a ods. l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom 
k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku presiahne 40 000 €. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 13. ll. 2013: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. ll. 2013: 
VMČ č. l neodporúča majetkový prevod. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 24. 4. 2014: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemku spôsobom obchodnej verejnej súťaže. 

G/Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

Hl Prílohy: 
04/l Žiadosť zo dňa 8. 8. 2013 
04/2 Žiadosť zo dňa 3. IO. 2013 
04/3 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 13. ll. 2013 
04/4 Kópia mapy z GIS 
04/5-2 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01112/l 



PRíLOHA ~.O~j~ 
Jaroslav Gibeľ, Jesenského 59 , 080 Ol Prešov · .... 

Prešov : 01.07.2013 Mesto Prešov 

Odbor správy mestského majetku 

Vec :Odkúpenie parcely KNC 9310/637 LV. 6492 

Dobrý deň mam záujem o odkúpenie hore uvedenej parcely .Parcelu chcem využívať na 

podnikateľské účely. Ponukám za odkúpenie v celku 85 € l m2. Vašu odpoveď očakávam na hore 

uvedenej adrese. 

S pozdravom Gibeľ 

Mestský ,úrad v Prešove 11 

Či sl o sp i s u: ~::;..J o.-"''I<J"-/..::~'----T'::'--:---."7"':"'-l 
Došlo: Znak a lehota 

uloženia: 

- 8. JÚL 2013 

Celkom: 

Evidenčne číslo došlej pošty: . 



PRÍLOHA e. 0~12 

Jaroslav Gibel' l Jesenského 59 l OBO 01 Prešov 

r~'"-'"'·'"'"''"''=~·7~";:'.::r;:: r7;·i~~--- (:~·- '.~-~-!'""''" 
•' :;_ --·· !•. ,_·.,, .-_.>,>'•• 

~---·: -- :.·::~:i.~::~:-j~~?;~J~3·:~-~·_:-~~::~~B~-~:~;-~:=-~~-~::. 

27.9.2013 Mesto Prešov 

Vec: Doplnenie údajov M/11830/2013 č.záz 119662/2013 p.lichvárova 

Menovaný pozemok chcem využívať na podnikateľské účely- konkrétne požičovňa prívesných 

vozíkov ,nakoľko oproti je zberný dvor TSMP a ľudia nemajú na čom priviesť odpad do zberného 

dvora. 

S pozdravom Jaroslav Giber 



'' 

MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanis\iky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

B/2013/1?543 

. MsÚ Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

. Ing. arch. Katarina štofanová 13.11.2013 
' ' ~ 051/3100230 
, kat~;s\ltiti~presov.sk -Prešov: Vé! llst.čfslo l zo di'i8: Naše čfslo; 

Vec 
Prešov, Bajkalská ulica, odpredaj pozemku parc. č. KNC 9310/637 k.ú. Prešov za 
účelom zriadenia požičovne prívesných vozíkov, Jaroslav Gi beľ 

stanovisko · · 

Na základe Vašej žiadosti č. M/11830/2013 a po jéj prehodnotení zaujíma oddelenie 
. hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: · 

1 .. podľa ÚPN mesta Prešov je pozemok parc. č. KNC 9310/637 k. ú. Prešov určený ako 
obytná plocha bytových domov. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013, platí pre 
danú plochu regulatív RL 8.5. · 

2. V súčasnej dobe je pozemok parc. č. KNC 9310/637 k. ú. Prešov nezastavaný, tvorí 
plochu sprievodnej zelene pozdlž komunikácie Bajkalskej ulice a zo severu susedí 
s chodníkom a zastávkovou nikou zastávky ·MHD ,Veterinárna nemocnica" smer 
Sabinovská. · · ·· 

3. Nesúhlasíme s odpredajom pozemku parc. č. 9310/637 k. ú. Prešov na Bajkalskej 
ulici za účelom zriadenia požičovne prívesných vozíkov z dôvodu, že predmetný 
pozemok sa nachádza pred stavebnou čiarou predmetnej lokality a v priamom 
kontakte so zastávkovou nikou MHD, kde z urbanistického hľadiska nie je vhodné 
umiestňovať prevádzkový objekt. 

1~1tUi·~~~]\:"~ 
f\/i~::::.t~;~ .c. l::r.:;o.d 

nf n .. -, ·: ::; r ,_:, _.",. c- ·, 

.· .· 4_ 0/ 
ft '7 /l'- / 

{ng. M~rián Haŕ-č'arík 
riaditel' Sekcie stavebného 

úradu a urbanistiky 

Mestslq úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 _l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)n33665.1 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.yresov.sk 



9310/617 ---'---1 

9310/618 

D 
93640 

9402/1 

N parcely C 
N vnlitorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
AJ dôležité ulice a cesty 
bt:? významné ulice a na mest la 
IA? u~rce a cesty 
:•.· Iné komunlkckle a chodnrky 



MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov 

vyhlasuje 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj nehnuteľnosti: 

PRÍLOHA Č. 0~15-1 

pozemku parc. č. KNC 9310/637, ostatná plocha o výmere 717 m2
, LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Bajkalská, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NAVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRVA: 

1. predmetom návrhu zmluvy bude nehnuteľnosť identifikovaná vyššie; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť, 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 do Katastra nehnuteľností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy a nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške zábezpeky zloženej súťažiacim v zmysle odseku 5; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovatefa o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká a na úhradu zmluvnej pokuty s tým spojenej sa použije zložená 
zábezpeka; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovatefa zábezpeku vo 

výške minimálne xxxx € na účet č. SK38 0200 0000 3500 0042 3572, BIC: 
SU BASKBX, VS xxxx, inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po 
uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého 
ponuka bola prijatá podľa odseku 13, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 
30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky 
prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy; 

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

6. informácie o nehnutel'nosti poskytne oddelenie mestského majetku Msú v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100212. Návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne 
v zalepenej obálke poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský 
úrad v Prešove, Sekcia majetková a ekonomická, oddelenie mestského 
majetku, Hlavná 73, 080 01 Prešov, s výrazným označením "Msú - OMM -
Obchodná verejná súťaž č. XX/2014- nehnuteľnosť XX- neotváral"'. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, 



PRii.ol-lA Č. O~/ !;-2 

priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o solventnosti, doklad o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej 
navrhovateľom a pod.; 

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

8. 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 sút'aže; zároveň vyhlasovatel' 
vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

9. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
10. predložené návrhy môže súťažiaci menil' a dopfňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovatel'a výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; v rovnakej lehote je možné predložené návrhy vzia!' spät'; 

11. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a 
zrušiť sút'až; 

12. vyhlasovater môže v prijatom návrhu zmluvy opravil' zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti, prípadne urobil' drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom 
rozsahu; 

13. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove. Oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná písomnou správou odoslanou vít'azovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu. 



'::' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 5 /Bod č. 8 - Výpis z uznesenia č. 6/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 5/2014 zo dňa 24. 4. 2014/ 

Strana 
5/5 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J. A. 
Reimana Prešov, a to pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1646 m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 91/2013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEO PLAN Prešov, 
s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1256/1, zastavaná 
plocha a nádvorie a KNE 1291/4, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 
Sládkovičova, na dobu 30 rokov pre SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ chce dobudovať infraštruktúru svojho areálu, v rámci ktorej plánuje vystavať na predmetnej 
nehnuteľnosti na vlastné náklady vstupný a výstupný terminál tak, aby zabezpečoval plnohodnotný 
obojstranný prejazd do areálu FNsP J. A. Reimana Prešov zo Sládkovičovej ulice. 

Cl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 10. 12. 2013: 
Komisia odporúča dopracovať žiadosť o projekt výstavby parkovacích miest a následné vyjadrenie 
OHAMaÚP, rokovat' so žiadateľom o ponuke nájmu iných mestských pozemkov v areáli FNsP J. A. 
Reimana Prešov a doplniť návrh na uznesenie o podmienky uvedené v stanovisku O HAMa ÚP. 
(Stanoviská žiadateľa k uvedeným požiadavkám sú súčasťou tohto materiálu.) 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 7. 8. 2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 10. 2013: 
VMČ č. 4 berie na vedomie a vyjadruje súhlasné stanovisko s uvedením podmienky v zmluve, že 
vytvorené parkovacie miesta budú bezplatné. 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J.A. Reimana Prešov. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 24. 4. 2014: 
Komisia neodporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
o so bi tného zreteľ a 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

Il Prílohy: 
0511-2 Žiadosť zo dňa 28. 5. 2013 
0512 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 7. 8. 2013 
05/3 Geometrický plán 
0514-2 Stanovisko FNsP J.A. Reimana Prešov zo dňa 14. l. 2014 
05/5-2 Stanovisko FNsP J.A. Reimana Prešov zo dňa 13. 3. 2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Váš list značky/zo dňa 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

]. A. REIMANA PREŠOV ,_PRíLOH~ Č-:ôb/H 
~~~·'~l 

Naša značka 
(/Ze ·141/2013 

"''' .SGS ' • .s&S, 

Titl. 
Mesto Prešov 
JUDr. Pavel Hagyari -primátor 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 

V Prešove dňa 
28.05.2013 

Vec: Žiadost' o prenájom nehnutel'ností 

Mesto Prešov je o.i. vlastníkom pozemku registra E s parc. č. 125611 o výmere 367 
m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra E s parc. č. 1291/4 
o výmere 1.501 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Prešov, okres Prešov, obec Prešov vedené Správou katastra Prešov na L V 
č. 6492 (ďalej len "nehnuteľnosti"). 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú na Sládkovičovej ulici a slúžia ako prístupová 
komunikácia do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana P.rešov (ďalej len 
"FNsP Prešov") a k niektorým jej oddeleniam, ktorých vstnp sa nachádza na menovanej ulici. 
Zároveú z uvedenej ulice vedie prístnpová komunikácia aj k novovybudovanému 
lnternistickému monobloku nachádzajúcemu sa taktiež v areáli FNsP Prešov. Práve 
v súvislosti s výstavbou Internistického monobloku FNsP Prešov plánuje dobudovať 

komplexnú infraštruktúru svojho areálu v rámci ktorej hlavným cieľom FNsP Prešov je 
reagovať na stúpajúci dopyt tak pacientov ako aj širokej verejnosti po nových parkovacích 
miestach v jej areáli ako aj v jeho blízkosti, nakoľko nedostatok parkovacích miest, ktoré má 
t.č. FNsP Prešov ako koncový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Prešovskom 
samosprávnom kraji k dispozícii, je alammjúci a mnohokrát medializovaný. 

V tejto súvislosti FNsP Prešov dodáva, že v rámci do budovania infraštruktúry areálu 
FNsP Prešov zároveú plánuje vybudovať ďalší vstup do svojho areálu, ktorý by mal byt' 
situovaný práve na Sládkovičovej ulici tak, aby zabezpečoval vchod do všetkých oddelení 
nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici. Na skvalitnenie parkovacích služieb FNsP Prešov 
plánuje umiestniť na nehnuteľnosti vstupný a výstupný terminál a za ním aj nové parkovacie 
miesta. 

Práve z vyššie uvedených dôvodov si Vás touto cestou FNsP Prešov dovoľuje 

požiadať o zahájenie negociačného procesu, vyústením ktorého by bolo uzatvorenie zmluvy 

Fakulmá nemocnica s poliklinikou J. A ReimanCl Prešo\'. Hollého 14, 081 Sl Prdov. tel .. +421-5 J -70 ll l ll, fax .. +421-51-772224 7 
e-mail. nemocnica@fnsppresov.sk. \Vww.fnsppresov .sk, JCO: 00610577. IC DPI-l: SK 2021281559. Bankové spojenie: 700280091/8180 
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o n~me nehnutel'ností, a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 91/2013 ;~'dňa 
16.04.2013, vyhotoveným obchodnou spoločnosťou GEOPLAN Prešov, s.r.o., so sídlom 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, IČO: 36 485 985, úradne overeným Správou katastra Prešov 
dňa 18.04.2013 pod č. Gl-526/2013, ktorého fotokópiu Vám FNsP Prešov zasiela v prílohe 
tohto listu. 

Čo sa týka predbežných podmienok samotnej nájomnej zmluvy, FNsP Prešov by 
z vyššie uvedených dôvodov a najmä s apelom na všeobecne zlú finančnú situáciu v rezorte 
zdravotrúctva ako aj v samotnej FNsP Prešov, ocenila možnosť dlhodobého prenájmu 
nehnuteľností, a to napr. na 30 rokov za symbolické nájomné l Eur ročne. FNsP Prešov svoje 
predbežné podmienky odôvodňuje skutočnosťou, že samotná komunikácia umiestnená na 
nehnuteľnostiach slúži najmä pacientom FNsP Prešov ako občanom Mesta Prešov a okolitých 
miest a obcí v Prešovskom samosprávnom kraji a Mesto Prešov ich t.č. nevyužíva ako ani 
v minulosti rúkdy nevyužívalo pre svoju činnosť. Z hľadiska zabezpečerúa vzájomnej 
vyváženosti právneho vzťahu založeného nájonmou zmluvou podl'a uvedených podmienok 
FNsP Prešov dodáva, že počas trvarúa nájomnej zmluvy sa o predmetné prenajaté 
nehnuteľnosti bude starať a zabezpečovať potrebnú údržbu celej komunikácie tak, aby bolo 
zabezpečené jej riadne užívanie. 

FNsP Prešov verí, že uzatvorením nájomnej zmluvy a zrealizovaním vyššie uvedených 
cieľov FNsP Prešov dôjde k skvalitneniu služieb, ktoré súvisia so základným poslarúm FNsP 
Prešov ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň si Vás týmto FNsP Prešov 
.clovoľuje požiadať o stanovisko k tejto žiadosti v čo najkratšom možnom čase. 

S úctou 

Prílohy: fik Geometrického plánu č. 9112013 
Fak!Jlín&. namJu:Jcfť ~ 

ti, A, R'~im~r;e Pief.:ov 
riao'i.re ··stvo 

- i-

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A Reimana PrešOY. Hollého 14. 081 S l Prešov. tel._ +Ll21-5J-70 Jill 1, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica·~fnsppresov.sk, www fnsppresov.s!\.!Č.~O- 00610577. JC DPH· SK 2021281559. Bank:mé spojenie: i0028009l/81SO 



PRÍLOHA ~. 05)2. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

1; 0 J MESTO PRE0oV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Vá! list člslo l zo dňa: 
M/8939/2013 
čz.1 01234/2013 

VEC 

~~~J':io13 
ev.č.1 029512013 

( 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vrbavu/'e!linka á 
ng.a ch. Jacov 

l'!l051/31 00273 

Prešov: 
7.8.2013 

Dlhodobý prenájom pozemku parc.č. KN-E 1256/1 k.ú. Prešov s výmerou 367 m2
, pozemku 

parc.č. KN-E 1291/4 k. ú. Prešov s výmerou 1279 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov, 
Sládkovičova ulica v Prešove, žiadateľovi Fakultnej nemocnici J. A. Reimana Prešov za 
účelom zriadenia prístupu k areálu FNsP J. A. Reimana a k parkovacím miestam pre 
potreby pacientov a verej nosti 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného archltekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16,ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. 
v zneni neskoršich predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podla platného Územného plánu mesta Prešov v zneni zmien a doplnkov 2012, 
schváleného Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013, pozemky 
parc.č. KN-E 1256/1, KN-E 1291/4 k. ú. Prešov sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako 
plocha občianskej wbavenosti. 

2/ V súčasnosti pozemok parc.č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov tvori plocha novovybudovaného 
pakoviska a pozemok parc. č. KN-E 1291/4 k. ú. Prešov plocha miestnej prlstupovej komunikácie 
s obojstrannými chodnikmi a sprievodnou zeleňou. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta 
mesta a územného plánovania, ako orgán územného plánovania v· zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 
50/76 Zb. v zneni neskoršich predpisov po prehodnoteni zámeru od p o r ú č a prenajať 
pozemok parc. č. KN-E 1256/1 k.ú. Prešov s VJÍmerou 367m2

- plochu parkoviska a poze
mok parc. č. KN-E 1291/4 k.ú. Prešov s výmerou 1279 m2

- plochu prístupovej komunikácie 
s obojstranMmí chodníkmi na Sládkovičovej ulici v Prešove žiadateľovi FNsP J.A. 
Reimana za Wchto podmienok: 

a) nájomca zabezpeči komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie s obojstrannými 
chodníkmi pre prístup peších a obnovu vysokej sprievodnej zelene umiestnenej 
vo výsadbových misách v rámci plochy chodníkov 

b) nájomca zabezpeči prevádzkovanie prenajatej časti Sládkovičovej ulice tak, aby 
boli vytvorené podmienky pre jej riadne užívanie pacientmi a verejnosťou. 

S pozdravom 
•ŠOV 

st rad 
, Úf!Allli.A-IlRBkNISTIKY 

'Prešov @ 

Ing. Mari 
riadil Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Pre§ove l Hlavné 731080 01 Prešav 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-man: mesto.radn\ca@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Váš list značky/zo dňa 

PRÍL.O Hl\ Č. 05!4--1 
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

]. A. REIMANA PREŠOV (i) li) 
''lo, . ~ . 

Naša mačka 
1f'A41/2014 

TitL 
Mestský úrad v Prešove 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková24 
080 Ol Prešov 

SGS, . _a 

Vybavuje Prešov dňa 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 14.01.2014 

Vec: Stanovisko- prenájom pozemkov 

Vo veci dlhodobého prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Prešov, a to: 
pozemku registra E s parc. č. 1256/1 o výmere 367 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria a pozemku registra E s parc. č. 1291/4 o výmere 1.501 m2

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Prešov, okres Prešov, 
obec Prešov vedené na L V č. 6492, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 9112013 
zo dňa 16.04.2013, vyhotoveným obchodnou spoločnosťou GEOPLAN Prešov, s.r.o., so 
sídlom Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, IČO: 36 485 985, úradne overeným Správou katastra 
Prešov dňa 18.04.2013_pod č. Gl-526/2013, ktorým je vytvorená parcela registra C č. 9698/2 
o výmere 1646 m2 (d'alej len "nehnuteľnosti") Vám týmto Fakultná nemocnica s poliklinikou 
J.A. Reimana Prešov (ďalej len "FNsP Prešov") v zmysle Vašej žiadosti zo dňa 03.01.2014 
uvádza nasledovné: 

Z Vašej žiadosti vyplýva, že komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre 
disponovanie s majetkom navrhla, aby FNsP Prešov prenajala aj pozemky nachádzajúce sa na 
ulici Hollého, ktoré tvoria hlavnú prístupovú cestu do areálu FNsP Prešov (ide o pozemky 
registra C č. 9732/15, 9732/16, 9732/17 a 9732/18, druh pozemku zastavané plochy . . 

a nádvoria evidované na L V č. 6492). 

V prvom rade FNsP Prešov ako správca majetku štátu uvádza, že hlavným cieľom 
možného prenájmu predmetných nehnuteľností je dobudovanie dopravnej infraštruktúry 
areálu FNsP Prešov vzhl'adom na dokončenie Intemistického monobloku, pričom zároveň 
plánuje vybudovať ďalší vstup do svojho areálu, ktorý by mal byť situovaný práve na 
Sládkovičovej ulici tak, aby zabezpečoval plnohodnotný obojstranný prejazd do areálu FNsP 
Prešov zo Sládkovičovej ulici. Týmto postupom FNsP Prešov plánuje uzavrie\.' celý areál 
FNsP Prešov z oboch jej prístupových bodov tak, aby v jej areáli boli situované všetky 
oddelenia FNsP Prešov. 

Naopak, v prípade, ak by FNsP Prešov pristúpila k prenájmu aj V arni ponúknutých 
po~emkov, ktoré tvoria hlavnú prístupovú komunikáciu do areálu FNsP Prešov na ulici 
Hollého, nevyriešilo by to celkové uzatvorenie areálu FNsP Prešov. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421·51-7011111, fux.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fhsppresov.sk, www.fnsppresov.sk, !CO: 00610577, IC DPH: SK2021281559, Bankové spojenie: 700280091/8180 
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PR.ÍLOHA Č. 05jlf.-2. ,.,. 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

). A. REIMANA PREŠOV (i) li) 
"';"_sna'\;;--.S.Ga 

Je potrebné upozorniť, že prístupová komunikácia na Hollého ulici je prístupovou 
komunikáciou nie len do areálu FNsP Prešov, ale vedie aj k viacerým rodinným domom 
nachádzajúcirn sa v danej lokalite, ako aj k ďalším objektom, ktoré sú vo vlastníctve tretích 
osôb. V prípade prenájmu týchto pozemkov by sa nenaplnil hlavný cieľ, ktorý FNsP Prešov 
chcela dosiahnuť prenájmom nehnuteľností na Sládkovičovej ulici, naopak, podľa názoru 
FNsP Prešov by sa dopravná situácia značne skomplikovala, a to najmä v súvislosti so 
zabezpečením vstupu vlastníkov ako ~ osôb vstupujúcich do objektov v danej lokalite s ich 
súhlasom alebo vedomím. 

Zároveň FNsP Prešov dodáva, že prípadné investičné náklady na vybudovanie nových 
parkovacích miest vrátane zabezpečenia vstupu do areálu FNsP Prešov z Hollého ulici by boli 
značne vysoké, čo si FNsP Prešov vzhl'adom na svoju dlhodobú nepriaznivú finančnú situáciu 
nemôže dovoliť. 

Na základe vyššie uvedených skutočností tak FNsP Prešov nemôže súhlasiť s návrhom 
komisie s prenájmom vyššie uvedených pozemkov na Hollého ulici a v celom rozsahu 
zotrváva na svojej pôvodnej žiadosti zo dňa 28.05.2013. 

S pozdravom 

F s J. A. Reimana Prešov 
MuDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 

riaditeľ 

ricdiľerstvo 
l-

Fakultnä nemocnica s poliklinikou J_ A Reimana Preäov, Hollého 14, 081 81 Prešov, teL: +421-51-7011111, fax.: +421-51-7722247 
e~mail: nemocnica@fusppresov.sk. www.fusppresov.sk, IČO: 00610577, IČ DPH: SK 2021281559, Bankové snoienipo· 7M'lOnnn,m•"" 



, PRJLOHÄ Č. Oojs-1 
FAKULTNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

]. A. REIMANA PREŠOV (i) (i) 
'lo, _SIJ$ ~-.SGS. 

·---~--·~-
MESTO f'l<tŠOV Mestský urad v Prešove\ 2 
čr, lo spisu: j Reglslr. značka: Titl. 

Znak a lehota Mestský úrad v Prešove 
Dulla: ?O -;]3 .. 20~4 ulolenía: Oddelenie mestského majetku 

Jarková24 
PrHohy: J Vybavuje: 080 O l Prešov 

/ 

c<lcter.čn! cí,lo éoileJ potrt:",Z l' 7/ y //f(t')/ /'Ý 

Váš list značky/zo dňa 
M/8939/2013 

Naša značka 
J'J"-141/2014 

Vec: Stanovisko- prenájom pozemkov 

Vybavuje Prešov dňa 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 13.03.2014 

Vo veci dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Prešov, a to: 
pozemku registra E s parc. č. 1256/1 o výmere 367 m2

, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria a pozemku registra E s parc. č. 129114 o výmere 1.501 m2

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v katastrálnom územi Prešov, okres Prešov, 
obec Prešov vedené na LV č. 6492, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 91/2013 
zo dňa 16.04.2013, vyhotoveným obchodnou spoločnosťou GEOPLAN Prešov, s.r.o., so 
sídlom Konštantinova 3, 080 Ol Prešov, IČO: 36 485 985, úradne overeným Správou katastra 
Prešov dňa 18.04.2013 pod č. G1-526/2013, ktorým je vytvorená parcela registra C č. 9698/2 
o výmere 1646 m2 (d'al~j len "nehnuteľnosti") Vám týmto Fakultná nemocnica s poliklinikou 
J.A. Reimana Prešov (ďalej len ,,FNsP Prešov") v zmysle Vašej žiadosti zo dňa 18.02.2014, 
doručenej dňa 03.03.2014 uvádza nasledovné: 

Z Vašej žiadosti vyplýva, že komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre 
disponovanie s majetkom v rámci prerokovania žiadosti FNsP Prešov konaného dňa 

10.12.2013 žiada doplniť žiadost' FNsP Prešov o projekt výstavby parkovacích miest. 

V súvislosti s predmetnou požiadavkou komisie FNsP Prešov uvádza, že vo vzájomnej 
predchádzajúcej korešpondencii zrejme došlo k určitým nezrovnalostiam týkajúcich sa práve 
plánovania výstavby nových parkovacích miest na nehnuteľnostiach. Tak ako to FNsP Prešov 
deklarovala či už vo svojej pôdnej žiadosti zo dňa 28.05.2013, ako aj v stanovisku zo 
dňal4.01.2014, hlavným cieľom prenájmu nehnuteľnosti je dobudovanie dopravnej , 
infraštruktúry areálu FNsP Prešov vzhl'adom na dokončenie Internistického monobloku a 
vylJUdovanie d'alšieh.o. vstupu do svojho .areálu, :ktorý by mal byť situovaný práve na 
Sládkovičovej ulici tak, aby zabezpečoval plnohodnotný obojstranný prejazd do areálu FNsP 
Prešov zo Sládkovičovej ulici. 

FNsP Prešov neplánuje vybudovať nové parkovacie miesta na nehnuteľnostiach, 
nakoľko nové parkovacie miesta v blízkosti danej lokality už vybudované boli, a to práve pri 
Internistickom monobloku. 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421-51·7011111, fax.: +421·51-7722247 . 
e-mail: nemocnica@fusppresov.sk, www.fusppresov.sk, !CO: 00610577, rC DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 70028009118180 
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PRÍLOHA Č. 05\ o -2. ,., .. 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

]. A. REIMANA PREŠOV (i)~ 
/>~;" -SGS "\.;-.SGS-

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám týmto FNsP Prešov v nadväznosti na 
Vašu žiadosť oznamuje, že FNsP Prešov nemá k dispozícii projekt výstavby parkovacích 
miest, nakoľko nové parkovacie miesta neplánuje na predmetných nehnuteľnostiach 

vybudovať. 

S pozdravom raw1wa nemocnica s po/iklimkou 
J. A. Reimana Prešov 
riaditel'stvo 

L;" 
FNsP J. A. Reimana Prešov 

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
riaditeľ · 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421-51-7011111, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fhsppresov.sk, www.fhsppresov.sk, !CO: 00610577, IC DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 700280091/RUO 



Návrh na schválenie majetkových prevodov· Mestská rada v Prešove -12. 5. 2014 

P. Učel majetkového Predávajúci Kupujúci l Navrhovaná cena l 
prevodu l žiadaterom l komisiou 1 Výmera v m2 

1. zrušenie uznesenia č. 7412011 zo dňa 29. 6. 2011, bod 15- zriaderle vecného bremena ore uloženie kanalizačne( oríoo'kv {SPRAVBYTKOMFORT, a. s. 
2. mesto predáva Mesto Pn>iov (Ul. M. Nešpora) V. Manik ZP 1 000,00 € 
3. mesto kuDUie OLYMPIA MM s. r. o. Mesto Prešov 495 567,00€ 
4. zámer predaja (OVS) Mesto Pn>iov (Ul. Bajkalská) 
s. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Pn>iov (Ul. SládkOVICOVa) SR- FNsP J. A. Reimana Prešov 1,00 €!rok 

SPOLU 

* OVS - obchodná verejná súťaž 
* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
* ZP - Znalecký posudok 
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1254€ 19 
neodoorúča 6 273 + stavba 
neod.,Orúča 717 
neodporúča 1646 

Mesto kupuje Mesto predáva 
v€ v€ 

1 254,00 

1 254,00 


