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

U ZNESE NIE 


zo XLIX. riadneho zasadnutia 


Mestského zastupitel'stva v Prešove 


dňa: 28.4.2014 číslo: 52312014 


k návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zretel'a 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

schval'uje 

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

6492 14993/4 C 1/1 407 1938 1936 3,534 6852.43 I020-00 
6492 14988/1 C I/l 406 3292 3292 3.534 11633,93 020-00 
6492 14992/1 C 111 409 417 417 3,534 1473,68 1115-00 
6492 14997 C 1/1 410 1042 1042 3,534 3682.43 115-00 
6492 14993/3 C 1/1 411 1862 1862 3,534 6580.31 115-00 
6492 14996/4 C I/l 412 299 299 3.534 1056.67 115-00 
7250 3465/7 E 111 427 127 127 4,314 547.88 110-00 
7250 3465/2 E 111 430 74 74 4,314 319,24 110-00 
7250 3465/8 E 111 433 15 15 4,314 64,71 110-00 
6492 14996/3 C I/l I 833 633 4,314 2730,76 115-00

4426492 14995/2 C I/l 443 493 493 4,314 2126,8 1115-00, 
6492 874011 C I/l 446 3881 3881 3,972 15415,33 106-06! 
6492 8737/1 C I/l 447 401 401 1592,77 108-08 

2457/102 E 1/2 ' 451 236 118 3,972 468,7 108-08 
6492114982 C 1/1 452 406 406 4,8 1948,8 020-00 ! 
6492 14839/2 C I/I 453 4164 4164 4,8 19987,2 020-00 1 
6492 14839/1 C I/I 454 2994 2994 4,8 14371,2 020-00tJ 

vytvorených GP č, 313222000-1a/2013, GP č, 31322000-lb/2013, GP č, 31322000
lei20l3, GP č, 31322000-1d/2013, GP č, 31322000"le/201 a GP č, 31322000-1f/2013, 
vyhotovenými Dopravoprojekt, a, s" Divízia Bratislava L, Kominárska 2-4, 832 03 
Bratislava, pre Národnú dial'ničnú spoločnosť, a, s" Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, 
IČO: 35919001 
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- za cenu 90852,84 €Iročne a za ďalšieh podmienok stanovených v návrhu Nájomnej 
zmluvy, ktorý je v prilohe tohto uznesenia. 

2. 	Prenájom nelmuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu realizácie 
stavby "Dial'nica Dl Prešov západ - Prešov juh", a to nasledovných pozemkov v k. ú. 
Prešov: 

9468/1 C 111 511 690 690 4,314 2976,66 603-00 
9468/2 C 111 512 674 674 4,314 2907,64 603-00 
946811 C 111 523 249 249 4,314 1074,19 606-00 
15003 C 111 530 239 239 4,314 1031,05 232-00 

1499512 C 111 531 165 165 4,314 711,81 232-00 
9467 C 1/1 574 35 35 4,314 150,99 603-00 

946811 C 1/1 575 22 22 4,314 94,91 603-00 
958811 C 111 604 46 46 6,545 314,16 603-00 
9063/2 C 111 605 132 132 6,545 863,94 603-00 

C 111 608 7 7 6.545 45,82 603-00 
C 1/1 622 34 34 6,545 222,53 603.{lO 
C 111 625 46 46 6,545 301.07 603-00 

vytvorených GP č, 3 I 3222000-1a/2013, GP č, 31322000-1 b/2013, GP Č. 31322000
1c/2013, GP Č. 31 322000-1d/2013, GP Č. 31322000-1e/2013 aGP Č. 31322000-lf/2013, 
vyhotovenými Dopravoprojekt, a. S., Divízia Bratislava 1., Kominárska 2-4, 832 03 
Bratislava, pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, 
IČO: 35919001 
- za cenu 10694,77 €/ročne a za ďalších podmienok stanovených v návrhu Nájomnej 
zmlu'\'Y. ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

3. 	 Prenájom nelmutel'ností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu realizácie 
stavby "Dial'nica Dl Prešov západ - Prešov juh", a to nasledovných pozemkov 
v k. Ú. Solivar: 

','litSlo ~,l!ÍIlstel' ~!l~i.wI"stAli.Jw Dí,,1 Vyme,. VýÍner.a 11 ",2 l Výška výška K : 
"~;,' ' ''KM, 	 ,fr. '!!Ielu I'l'fI;Ii:lliJ/lcllla . .. nóJwu v . nájmu z,a 12 objektu IW;rq$ly' <,Tl:.<ltliél ' ,-,dri}~'.' 	 "poIUvla~!nl~1<Y 'j>09íéi , €Tm'lrok mesiacov ~í.l" 
2065 313711 C 111 263 310 370 5.767 2133,19 010-00 : 
2065 313113 C 111 200 2 2 5,767 11,53 010.-00 !I 119-00 I2065 313713 C 111 204 18 18 5,767 103,81 
2065 3302/2 C 1/1 202 13 13 5,767 74,97 
2065 3302/2 C 111 201 3 3 5,767 17,30 ~;~:~~ I 
2065 3302/48 C I/l 207 31 31 5,767 178,78 OlD-OOI
2065 3302/48 C 111 218 57 57 5,767 328,72 OlD-OO i 

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. $" 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. 
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4. 	Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu realizácie 
stavby "Dial'nica Dl Prešov západ - Prešov juh", a to nasledovných pozemkov 
vk. ú. Solivar: 

2065 3133143 C 111 406 531 531 6,601 3505,13 680-00 
2065 3133/57 C 1/1 377 158 158 6,601 l 042,96 660-00 
2065 3133/58 C 1/1 301 l l 6,601 6,60 680-00 
2065 3137/3 C 111 304 2 2 5.767 11,53 615-00 
2065 313713 C 1/1 367 137 137 5.767 790,06 615-00 
2065 313713 C 1/1 356 101 101 5,767 582,47 612-00 
2065 3294/5 C I/l 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 330212 C 111 326 35 35 5.767 201,85 615-00 
2065 330212 C 111 330 36 36 5,767 207,61 615-00 
2065 330212 C I/I 329 35 35 5,767 201,65 612-00 

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

zmluvy, ktorý je v prllohe tohto uznesenia. 

5. 	 Predaj nehnutel'nosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu rozslrenia 
technológie kotolne na biomasu a súvisiacej skládky, a to pozemku parc. č. KNC 

214289/152, ostatná plocha o vÝmere 4640 m , LV Č. 6492, k. ú. Prešov, pre 
SPRAVBYTKOMFORT, a. s.: Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov, IČO: 
31718523 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku. t. j. 230 144 € (49,60 €/m2

). 


6. 	 Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
investovania do majetku mesta Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 561,36 m2

, 

nachádzajúcich sa na L NP a Il. NP v objekte so súp. Č. 6525 na lil. Bernolákovej č. 17, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre ŠK Universal Prešov, Matice slovenskej 
4762/5,080 ol Prešov, IČO: 37788558 
- za cenu 4 658,40 €fročne + úbrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov, s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo 
výške minimálne 4 000 €Jročne bez nároku na refundáciu od prcnajímatel'a 
a zachovania účelu nájmu počas celej doby nájmu. 

F -	 MsÚ/SP-01l27/1 
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JUDr. Pavel H A G Y A R I 

07. 05. 2014 primätor mesta 

Dostanú: Overovatelia: 


podľa rozdeľovníka PhDr. Radovan Bačík, PhD., M~~ . 


Ing. Richard Drutarov:ricý ( 
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Nájomná zmluva 	 Priloha k bodu č. 1 
č. 30803/NZ·197/2013/Pre~ovI0786/0ndKa 


uzatvorená podra § 663 zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v zneni neskoršIch predpisov 


Článok I 
Zmluvné strany 

Prenajímatal': 

Mesto Prešov 
Sídlo: Hlavná 73, 08001 Prešov, SR 
Štatutárny orgán: JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta 
Právna forma: Právnicka osoba - samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 

é. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v znenI neskoršIch predpisov 

IČO 327646 

DiČ: 2021225679 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov 

Číslo účtu: 4008549274/7500 


(ďalej len ako _prenajímateľ" v prísluSnom gramatickom tvare) 

a 

Nájomca: 

Obchodné meno: Národná dial'ničná spoločnosť, a. s. 

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

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


Ing. Viktória Chomová - podpredsednlčka predstavenstva 

Právna forma' akciová spoločnost" zapísaná v Obchodnom registri Okresnéllo súdu 


Bratíslava I. oddiel: Sa. vložka Č. 3518/8 

IČO 35919001 

DiČ: 2021937775 

IČ DPH: SK2021937775 

Bankôvé spoJenie: UniCredit Bank Slóvakia, a.s. 

Číslo účtu: 6624859013/1111 


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

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

prehlasujú, že sú plne spôsobili k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovenim § 663 
zákona Č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonnika v znení neskorších zmien a doplnkov, túto zmluvu 
o najme nehnutel"nosti (ďalej len "zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Diaťnica D1 Prešov západ Prešov juh" a následne úplného majetkovoprávner·o 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove. 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestneni líniovej stavby Č. 2009-730/3005
ll/SP-KG, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predfženi platnosti 
územ1ého rozhodn:Jtia é. 2012-559/2325-14/SP-KC. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom zaujme. 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 


2.1 	 PrenaJíma te!" Je viastnik/spoJuvlastnik nehnute!"nosti - pozemkov, nachádzajúcich sa v 
katastrálnom územ; Prešov. obec Prešov. okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuteľnosti 
vedenom Okresnym úradorr Prešov. v regist'l katastrál1eho odboru takto 
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6492 14993/4 C 1938 l 111 lesné pozemky 
6492 1498811 C 91815 l 1/1 lesné pozemky 
6492 1499211 C 417 l 111 lesné pozemky 
6492 14997 C 1042 l 111 lesné pozemky 
6492 14993/3 C 24841 l 111 lesné pozemky 
6492 14996/4 C 299 l 1/1 lesné pozemky 
7250 346517 E 127 l I/I zastavané plochy a nádvoria 
7250 3465/2 E 155 l I/l zastavané plochy a nádvoria 
7250 3465/8 E 15 l 1/1 zastavané plochy a nádvoria 
6492 14996/3 C 633 1 111 lesné pozemky 
6492 1499512 C 48812 I I/I lesné pozemky 
6492 8740/1 C 6586 I I/I zastavané plOChy a nádvoria 
6492 873711 C 663 l 1/1 ostatná plocha 
14392 24571102 E 237 1 1/2 oma pôda 
6492 14962 C 123078 l I/I lesné pozemky 
6492 i 1483912 C 13565 1 1/1 lesné pozemky 
~L483911 C 118312 l 1/1 lesné pozemky 

(ďalej aj ako pozemky) 

2.2 	 Nájom nehnuteľnosti špecifikovaných v článku IV., ods. 4,1.1 tejto zmluvy bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uznesenlm č, ......../2014 zo dňa ........ 2014 ako 
prlpad hodný osobitného zreteľa z dOvodu realizácie stavby .Diarnica 01 Prešov západ -
Prešov juh". 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

3,1 	 Prenajlmatel' prenajíma časti nehnuteľností špecifikované v článku IV., ods. 4.1.1 tejto zmluvy 
nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s" Mlynské Nivy 45, 821 09 8ratislava pre účel 
realizácie stavby diaľnice D1 Prešov západ - Prešov Juh, ktorej majetkovoprávne 
vysporiadanie je v kompetencií Investičného odboru Prešov (plnomocenstvo Ing, 
Ladislava 8ačenka; reg, zn< NOS: 66/2600/10701/2013 zo dňa 16.1,2013, bod dl, 

32 	 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku II. ods, 2.1 je zameraný Geometrickými 
plánmi Č. ~31322000-1a/2013, č. 313220PO-lb/2013, č, 31322000-1c/2013, ~. 31322000
ld/2013, č, 31322000-1e/2013 a Č 31322000-1fI2013 (ďalej len "geometrický plán") 
vypracovanými spoločnosťou Dopravoprojekt a<s<, Divlzia Bratislava 1., Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava z 8/2013 

3,3 	 Prenajímate! prenecháva časti nehnuternostl podľa čl. IV., ods. 4.1.1 tejto zmluvy do najmu 
v zmysle § 9a 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 nehnutel'nosli - pozemky uvedené v ods. 4,1.1 tohto članku je stanovená 
Znaleckým posudkom č, 84/2013 zo dňa 10,10,2013 (ďalej len "znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuternosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom Č. 18/1 996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky Č. 492/2004 Z.z o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v znenI 
neskorších predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranamI. 

4.1 1 Do.čas n'Í ~áb()r ~.a_~I:!..~:::'Í.sl~!:L'P'_'~_'~'~ ____'_Y-'___~_''"__~''~~''''_ 
I l! I výmer. vm2 ' V'ško ! Výšk. ' K , 

Číslo Register 'Spoluvlastnícky ED" J • 1 Výmera 1 pripadajúca na!.ľ l najmu za 1objektu ' 
; L V é. parcely KN ! podiel 	 ! le c. i dielu v m2 l spoluvla~tnícky I ~~~~o~ I 1.2 I číslo ~ 

, I podiel !mesl~COV : : ., ,~"~.t,, ... , _____ '["<.._'''.''....__' ~_~c"_._"".,,...... ~_.• _~."."". " 
5492, 14993/4 c Vl i 407 l 1938.. 1938 i 3,534 ! 6852.43 l 020·00 
5492 . 1498811 c 1/1 408 l 3292 3292 3,534! 11633,93 i 020·00 
6492 i ti992/~ c 1/1 409 417 417 3.534 i 1473.68 i 115·00 , 
6492 1.:1997 c 1/1 410 1042 1042 3,534 3682.43 115·00 
6492 14993:3 c 111 411 1862 1862 3,534 5580.31 115·00 
6492 14996/4 C 1!1 412 299 299 3,534 1056,67" 115·00 
7250 3465.'7 E 1/i 427 12i 127 4.314 547.88 110·00 
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72150 346512 E I/I 430 74 74 4,314 319,24 110-00 
72150 346518 E I/I 433 15 15 4,314 64,71 110-00 
6492 14996/3 C 1/1 442 633 633 4.314 2730,76 115-00 
6492 14995/2 C I/I 443 493 493 4,314 2126.8 115.{)0 
6492 8740/1 C I/I 446 3881 3881 3,972 15415,33 108.{)6 
6492 8737/1 C I/I 447 401 401 . 3,972 1592,77 108.{)! 
14392 2457/102 E 1/2 451 236 118 3,972 468,7 106.{)8 
6492 14962 C I/I 452 406 406 4,8 1948.8 020-00 
6492 14839/2 C I/I 453 4164 4164 4,8 19987,2 020-00 
6492 14839/1 C 1/1 454 2994 2994 4,8 14371,2 020.{)O 

Výška nájomného za rok je vypočftaná podra vzorca: 

Výmera pripadajúca na spoluvlastnfcky podiel lC nájomná v €Im21rok '" nájomné v €Irok 

Cena nájmu je schválená MsZ v Prešove uznesen fm Č• ........12014 zo dňa ................. 2014. 


Nájomné za 12 mesiacov spolu čln!: 90852,84 €. 

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

ČlánokV. 
Platobné podmienky 

5.1 	 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za prlslušný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajlmatefovi prostrednlctvom peňažného ústavu uvedeného v záhlavl tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry. ktorá musi obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršich predpisov. 

5.2 	 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočltané z ročného nájomného za prlslullný počet 
mesiacov so zaokróhlenlm na celý mesiac. najneskôr do 90 dni od skončenia 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 začlna plynúť odo dňa 
protokolámeho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviterovi stavby. Doba nájmu uplynie 
dňom podpfsania protokolu o odovzdan I a prevzati verejnej práce (stavebného objektu). 

6.3 	 Nájomca sa zavilzuje do 10 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska 
nájomcom zhotoviterovi stavby odovzda!' prenajlmaterovi kópiu podplsaného protokolu 
o odovzdani a prevzati staveniska. Zároveň sa zavazuje nájomca do 10 pracovných dni odo 
dňa pOdpfsania protokolu o odovzdan! a prevzatf verejnej práce (stavebného objektu) 
odovzdať prenajlmaterovi kópiu podplsaného protokolu o odovzdani a prevzati verejnej práce 
(stavebného objektu). 

Článok VII. 

Zánik nájomného vzt'ahu 


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

7.2 	 Prenajímateľ je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynutím doby nájmu. ak 
nájomca nevyutiva predmet nájmu na dohodnutý účet 
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7.3 	 Nájomca je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynutrm doby nájmu ak: 

al účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objekUvnych prfčln; 

bl 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 boia plsomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

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

Článok VII/. 

Ostatné ustanovenia 


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

8.2 	 Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajlmaterovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spOsobilom na pOVodné u~fvanle. 

8.3 	 Nájomca je povinný oznámiť prenaJlmatefovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prlpade hrozby vzniku škody tejto !lkode zabrániť. 

6.4 	 Prenajlmatef berie na vedomie a súhlasi s tým, že v rámci spresňovania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie mOže nastaľ čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prlpadná zmena rozsahu dočasného záberu na 
dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

6.5 	 Pŕenajfmatef dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi. aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podra prlslušného 
geometrického plánu dočasné vyňatie prenajatých nehnutefnosU z pofnohospodárskeho 
pôdneho fondu a/alebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajlmater súhlasi so' vstupom, stavebnými prácami, -ak'o aj s vykonanim opatreni 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnenfŕn iných 
úkonov, ktoré možno dOvodne predpokladať za účelom výslavby stavby defínovanej v lejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dňom právoplatnosti stavebného povolenia. 

8.6 	 T~to zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebnlkom stavby uvedenej v článku I. tejto zmluvy, 

dokladom k pozemkom uvedených v článku lV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy ako Iné právo podra § 

58, ods. 2 a § 139, ods. 1, plsm. aj zákona Č. 50/1976 Zb. II znenI neskor§lch predpisov. 


6.7 	 Prenajlmater vyhlasuje, :te má plnú spôsobilosť na právne úkony, že k nehnuternostlam, ktoré 

sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, prIpadne na Inom 

orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlaslnictve sú správne a 

pravdivé. Prenajfmatef vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemOže predložiľ doklad o tom, aby 

mohla deklarovať jej vlaslnlctvo, resp. spoluvfastnlctvo k prenajlmaným pozemkom. Inak sa 

finančné nároky tretieh osOb vyplývajúce z titulu vlastnIetva, resp. spoluvfastnlctva k 

predmetným nehnuternostiam prenajlmater zaväzuje uspokojit' výlučne sám, bez účasti 


nájomcu. 


8.8 	 Prenajlmater prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podpisani tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkol\tek inú 
zmluvu zakladajúcu akékorvek práva tretieh osOb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek 
návrh na povolenie vkladu vlastniekeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 
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Článok IX. 
Závere6ná ustanovenia 

9.1 Prenajlmateľ je povInný doručiť nájomcovi spolu s podpfsanou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Pr~v. 

9.2 	 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy mOtu byt' 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 tllto zmluvu prečitali. Jej obsahu porozumeli. že bola uzavretá 
na základe Ich slobodnej vOle. nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ich 
prejavy sú dostatOčne určité. vážne a zrozumíterné. Ich zmluvná vornosť nie Je obmedzená a 
na znak svojho sIlhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisaII. 

9.4 	 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prislušnými ustanoveniami ObOianskeho zákonnika vzneni neskoršich predpisov. 

9.5 	 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s 
určenlm dvoch vyhotoveni pre prenajimatera a troch vyhotoveni pre nájomcu. 

9.6 	 Zmluva nadobclda platnosť dňom Jej podpisu obidVoma zmluvnými stranami. 

9.7 	 V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v zneni neskoršich predpisov v spojeni s 
ustanoveniami § 5a zákona Č. 211/2000 Z. z. v zneni neskorälch predpisov zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dnj jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv prIčom 
nájomca Je povinný doručif prenajlmalerovi potvrdenie o zverejneni zmluvy najneskOr do 7 dni 
od zverejnenia. 

9.8 	 Zmluvné strany prehlasujú. že pred podpisom lejto zmluvy bol prenajlmater Infonmovaný v 
zmysle § 10 ods. 3 pism. b) zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov o spracúvan i osobných Údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na ačel uzatvorenia a plnenia tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve. 
pripadne spoločnost'ou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu. na základe na to udelenej plnej moci. . •.. 

9. il PrenaJlmatef vyhlasuje, že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu. sú 
pravdivé a správne. 

V ........................... , dlla ...................... . V Bratislave, dňa ............................ . 

Prenajfmatef: Nájomca: 

Mesto Pretov Národná dlarnlčná spoločnosť, a.s., 

V zast.: Vzast: 


podpis prenajfmater: pečiatka a podpis nájomcu: 
JUDr. Pavel Hagyari Ing. Milan Gajdoš 
prImátor mesta predseda predstavenstva 

a generálny riadlter 

pečiatka a podpis nájomcu: 
Ing. Viktória Chomová 
podpredsednfčka predstavenstva 
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Nájomná zmluva a Prnoha k bodu č. 2 
zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 


č.30803/NZaZoVB-176/2013IPreiovI0786/0ndKa 


uzatvorená podra § 663 v spojenI s § 50a zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonnIka v znenI 


Článok I 
Zmluvné strany 

Prenajlmateľ: 

. Mesto Preiov 
Sldlo: Hlavná 73, 08001 Prešov, SR 
$tatutárny orgán: JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta 
Právna forma: Právnická osoba - samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 

Č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadenI v znenI neskoršich predpisov 
ICO: 327646 
OIC: 2021225679 
Bankové spojenie: CSOB, a.s., pobočka Prešov 
Clslo účtu: 4008549274/7500 

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

a 

Nájomca: 

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Sldlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
$tatutárny orgán: Ing. M"an Gajdoš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Viktória Chornová - podpredsednlčka predstavenstva 
Osoba oprávnená 
uzavriet' zmluvu: Ing. Ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe plnej 

moci zo dňa 16.1.2013 reg. zn. NOS: 66/2600/10701/2013 
Právna forma: akciová spoločnos!' zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vložka Č. 3.518/B 
ICO: 35919001 
OIC: 2021937775 
IC DPH: SK2021937775 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Clslo účtu: 6624859013/1111 

(ďalej len ako "nájomca" v prlslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany") 

prehlasujú, že sú plne spôsobili k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovenlm § 663 a nasl. 
v spojenI s § 50a zákona Č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonnika v znenI neskoršIch zmien a 
doplnkov, túto zmluvu o najme nehnuteľnosti a o budúcom zriadeni vecného bremena (ďalej len 
"zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej pripravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Diaľnica Dl Prešov západ - Prešov juh" a následne úplnéhO majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestneni "niovej stavby Č. 2009·730/3005
11/SP·KC, ktoré nadobudlo právoplatnos!' dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predlženl platnosti 
územného rozhodnutia Č. 2012-559/2325·14/SP·KC, ktoré nadobudlo právoplatnos!' dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 
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Článok" 
Ovodn' ustanovenIa 

2.1 	 Prenajlmatel' je vlastnIk nehnuternostl - pozemkov, nachádzaJOclch sa v katastrálnom Ozeml 
Preäov, obec Pre~ov, okres Prešov, zaplsaných v katastri nehnute/nosti vedenom Okresn~m 
úradom Prešov, v registri katastrálneho odboru takto: 

6492 946611 C 4968 1 111 osllllnä plocha 
6492 946812 C 674 1 1/1 osIaIná plocha 
6492 9466/1 C 4968 1 1/1 osIaIná plocha 
6492 15003 C 19681 1 1fl lesné pozemky 
6492 14995/2 C 48812 1 l" le.ná pozeml<y
6492 9467 C 9681 1 1/1 ostaIná plocha 
6492 9468/1 C 4968 1 1/1 ostatná plocha 
6492 9588/1 C 6473 1 1/1 ""stavaná plochy. nádvoria 
6492 9063/2 C 2883 1 1/1 za.tavané plochy a nádvoria 
6492 90421788 C 60 1 1/1 zastavaná plOchy a nádvoria 
6492 9593/1 C 4456 l 1/1 zaslavané plochy. nádvoria 
6492 9593/58 C 208 1 1/1 zastavaná plOchy" nádvoria 

(ďalej aj ako pozemky) 

2.2 	 Nájom nehnuteľnosti ~peclfíkovan~ch v článku IV., ods. 4.1,1 tejto zmluvy bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uznesenlm Č... ,.....12014 zo dňa ........ 2014 ako 
prlpad hodný osobitného zreteľa z dôvodu realizácie stavby .Dlarnica Dl Prešov západ-
Prešov juh". i 

Čast' A: Nájomná zmluva 

Článok nr. 

Predmet nájomnej zmluvy 


3.1 	 Prenajlmater prenajlma časti nehnuteľnosti ~pecifikované v článku IV., ods. 4.1,1 tejto zmluvy 
nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy_45, 821 09 Bratislava pre účel 
realizácie stavby diaľnice Dl Preiov západ - Prešov Juh, ktorej majetkovoprávne 
vysporiadanIe Je v kompetenelf 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, 31322000-1a12013, Č. 31322000-1bl2013, č, 31322000-1c/2013, č. 31322000
1d12013, Č. 31322oo0-1e12013 a Č. 31322000-1f12013 (ďalej len .geometrický plán") 
vypracovanými spoločnOSťou Dopravoprojekt a.s" Dlvlzla Bratislava 1., Kominárska 2,4, 832 
03 Bratislava z 8/2013. 

3.3 	 Prenajfmateľ prenecháva časti nehnuteľnosti podra čl. IV. ods. 4,1.1 tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR Č. 138/1991 Zb, o majetku obci v zneni neskorälch 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 	 Cena nájmu za nehnuteľnosti - pozemky uvedené vods. 4.1.1 tohto článku je stanovená 
Znaleckým posudkom č, 8412013 zo dlla 10.10.2013 (ďalej len .znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z, o cenách v zneni neskorälch 
predpisov a Vyhlášky č, 49212004 Z. z. o stanovenI všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskor~lch predpisov, Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami 
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6492 9468/1 C 111 511 690 890 4,314 2976,68 6Q3.OO 
6492 9468/2 C I/I 512 674 674 4,314 2907,64 603.00 
6492 646811 C 1/1 523 .249 249 4,314 1074,19 606.00 
6492 16003 C 1/1 530 239 239 4,314 1031,05 232.00 
6492 14995/2 C 1/1 531 165 165 4,314 711,61 232.00 
6492 9467 C 111 574 35 35 4,314 150,99 603.()0 
6492 946811 C I/I 575 22 22 4,314 64,91 603.00 
6492 .9568/1 C I/I 604 48 48 6,645 314,16 6Q3.OO 
6492 9063/2 C I/I 605 132 132 6,545 683,94 603.()O 
6492 9042/788 C 1/1 605 7 7 6,545 45,82 603·00 
6492 9593/1 C I/I 622 34 34 6,545 222,53 603.00 
6492 9593/68 C 1/1 625 46 46 6,545 301,07 603.00 

-

Výäka nájomného za rok je vypočlmná podla vzorca: 

Výmera pripadajúca na spolulllastnlcky podiel x nájomné v €lm2/rok = nájomné v €Irak 

Cena nájmu je schválená MsZ v Prešove uznesen Im Č.........12014 zo dňa .............. : ..2014. 


Nájomné za 12 mesiacov spolu člnl: 10694,77 E. 

4.2 	 Prenajlmater vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom Je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1 m2 dočasne zaberaných IInjovou 
stavbou. Geometrický plán, ako aj Znalecký posudOk Č. 8412013 zo dl'\a 10.10.2013 (resp. 
odborné vyjadrenie znalca) vypracovaný znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľností Ing. Petrom Repčákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Pre!ov 
zabezpečujúcej majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 

Článok V, 

Platobné podmienky 


5.1 	 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za prlslušný kalend'árny rok trvania nájmu 
prenajlmatelovi prostrednlctvom pel'\ažného ústavu uvedeného v záhlavl tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musi obsahovať obligatórne náležitosti pod ra §71.zákona Č. 
22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenI neskoršich predpisov. 

5.2 	 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočltané z ročného nájomného za prlslušný počet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na celý mesiac, najneskôr 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 uzatvára na dobu určitťi, na 
1 rok. Doba nájmu záberu do 1 roka začlna plynú!' odo dl'\a skutočného začatia stavebných 
prác na objekte - preložke inžinierskych slell. 

6.3 	 Nájomca sa zavazuje do 10 pracovných dnI odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska 

nájomcom zhotoviteľovi stavby odovzdal' prenajlmaterovi kópiu podplsaného protokolu 

o odovzdan! a prevzali staveniska. Zároveň sa zavazuje nájomca do 10 pracovných dn! odo 

dňa podplsania protokolu o odovzdan i a prevzali verejnej práce (stavebného objektu) 

odovzdať prenajlmalerovi kópiu podplsaného protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce 

(stavebného objektu). 


Článok VII. 

Zánik nájomného vzt'ahu 


7.1 	 Nájomný vzťah podra tejto zmluvy sa móže skončil': 

01 Pre~ov západ Pre~ov juh. 30803INZ·176120131Pre~ovI07S610ndKa 	 Strana 3 t 6 



al uplynutfm dohodnutej doby nájmu, 

b l plsomnou dohodou zmluvných strán o zrulenl tejto zmluvy, 

cl odstúpenIm od tejto zmluvy. . 


7.2 Prenajlmatef je oprávnený' zmluVu plsómne vypovedať pred uplynut1m doby nájmu, 
nájomca nevyužlva predmet nájmu na dOhodnutý účel. 

ak 

7.3 Nájomca je oprávnený zmluvu plsomne vypovedať pred uplynut1m doby nájmu ak: 
al účel nájmu pominul, resp. účel nájmu nevznikne z objektfvnych prIčin; 
b) nájomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesaČllá a zač lna plynúť prvým dllom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci v klorom bola plsomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 

7.5 V prlpade, že v dOsledku skutočnej realizácie cestného lelesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku II. ods, 2,1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 

Článok VU!. 
Ostatné ustanovenia k nájomnej zmluve 

8,1 'Nájomca Je povinný prenajaté pozemky užIval' na dohodnutý účel, a to pre realizáciu stavby 
uvedenej v článku I. tejto zmluvy. 

8,2 Po skončení nájmu odovzdá nájomca prenaJlmatefovi pozemky uvedené v článku IV. ods, 
, 4.1.1 lejto zmluvy v stave spOsobilom na pôvodné užIvanie. 

8.3 Nájomca je povinný oznámiť prenajrmaterovi !lkedu, ktorá 
v prípade hrozby vzniku !lkody tejto škode zabrániť. 

vznikne na predmete nájmu a 

8.4 Prenajímateľ berle na vedomie a súhlasI s tým, Ze v rámci spresňovania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie mOle nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parceluly a výmeru Záberu/ov, Prlpadná zmena rozsahu dočasného záberu do 1 
roka alalebo dočasného Záberu na dobu výstaVby bude riešená dodatkom k tejto zmluve, 

8.5 Prenajlmaleľ dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podra prlslušnél10 
geometrického plánu dočasné vyňatie prenajatých nehnuteľnosti z polnohospodárskeho 
pôdneho fondu alalebo dočasné vyliatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
PrenaJfmateľ súhlasI so vstupom, stavebnými prácami. ako aj s vykonanrm opatreni 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnenlm iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom výstavby stavby definova ne] v tejto 
zmluve na uvedených pozemkOCh dňom právoplatnosti 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. 1, plsm. a) Zákona Č. 50/1976 Zb, v znenI neskoršIch predpisov. 

8,7 Prenajímateľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilost' na právne úkony, že k nehnutelnostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, prfpadne na inom 
orgáne štátnej správy, že údaje v predložených dokladoch o vlastnIcive sú správne a 
pravdivé, Prenajlmater vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemOže predložiť doklad o lom, aby 
mohla deklaroval' jej vlastníctvo, resp, spoluvlastnlctvo k prenajfmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky treUch osôb vyplývajúce z titulu vlastnielva, resp, spoluvlastnlclva k 
predmetným nehnuteľnostiam prenajlmateľ zaväzuje uspokojil' výlučne sám, bez'účasti 
nájomcu. 

8.8 Prenajlmatel prehlasuje 	 a zaručuje nájomcovi, že po obojstrannom podpIsani tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu, alebo akúkoľvek inú zmluvu 
zakladajúcu akékoľvek práva tretieh osôb k predmetu nájmu a nepodá akýkoľvek návrh na 
povolenie vkladu vlastníckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech tretej osoby, 
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Čast' B: Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto podstatn~ch obsahových náležitostiach zmluvy o 
budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena: 

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

9.1 	 Predmetom budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena bude odplatné zriadenie vecného 
bremena in rem - práva tlvalého umiestnenia a uloženia inžinierskeJlych sietelI a práva 
vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprav a údrtby preložky 
Inžlnlerskej/ych sieteli a to k zaraženej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 
územi Solivar, obec Preliov, okres preäov, zaplsaných v katastri nehnuternostf vedenom 
Okresným úradom Preäov, katastrálnym odborom. 

Čl6nokX. 
Výika Jednorazovej náhrady 

10.1 	 Výška jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vecného bremena bude určená 
znaleckým posudkom vypracovan~ znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie Odhad hodnoty 
nehnuteľnosti zabezpečeným nájomcom na jeho náklady. Jednorazová náhrada za zriadenie 
vecného bremena bude prenajlmaterovi uhradená do 60 dni odo dňa plsomného doručenia 
rozhodnutia prlsluäného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povoleni vkladu vecného 
bremena nájomccvi, a to prostrednlctvom peňažného ústavu po plsomnom oznámeni jeho 
člsla účtu, alebo poštovou poukážkou na adresu a meno prenajlmatera. 

10.2 	 Geometrický plán s poraalizačným zameranIm stavby bude vypracovaný tak, že rozsah 
vecného bremena bude určený plochou v m' vymedzenou d/tkou vedenia a lilrkou 
ochranného pásma, zasahujúcich na budúce slúžiace pozemky. 

Článok XI. 
Doba trvania vecného bremena 

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

Článok XI/, 
Ostatné ustanovenia ku zmluve o o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

12.1 	 Za účelom skutočného zamerania umiestnenia a uloženia preložky inžinierskej!ych siete/l 
bude po jej realizácii vyhotovený porealizačný geometrický plán (ďalej len "PorealIzačný 
geometrický plán"). Vyhotovenie Porealizačného geometrického plánu zabezpeči na svoje 
náklady nájomca. V prfpade, že v dôsledku skutočného umiestnenia vecného bremena in 
rem. nebude na pozemkoch uvedených v článku II. ods. 2.1 tejto zmluvy, táto zmluva o 
budúcej zmluve o zriadenI vecného bremena zanikne dňom nasledujúcim po dni overenia 
Porealizačného geometrickéhO plánu v rámci dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. 

12.2 	 Nájomca sa zaväzuje doručiť prenajlmatefovi najneskôr do 90 pracovných dni odo dňa 

úradného overenia Porealizačného geometrického plánu výzvu na uzavretie zmluvy o zriadeni 

vecného bremena spolu s prI slušným počtom vyhotoveni zmluvy o zriadeni vecného 

bremena. Prenajlmater sa zavilzuje. že najneskôr do 30 pracovných dni od doručenia výzvy v 

zmysle predchádzajúcej vety prejavi súhlas so zmluvou o zriadeni vecného bremena svojIm 

podpisom na zmluve o zriadenI vecného bremena, ktorého pravosť bude úradne osvedčená. 


12.3 	 Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so stavbou "dialnice 01 Pretlov západ. Prešov juh" 
podľa priloženej grafickej situácie Ak sa v tejto zmluve spomína slovo "stavba". má sa na 
mysli stavba podla tohto bodu zmluvy. 

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

12.5 	 Zmluva o budúcej zmluve zriadeni vecného bremena medzi uvedenými zmluVnými stranami 
bola uzatvorená v zmysle' Všeobecne závazného nariadenia mesta Prešov č. 912011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zneni Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov Č. 112012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č 612013, schválené uznesenim Č. 37112013 zo dňa 6.5.2013. 

12.6 	 Ostatné náležitosti budúcej zmluvy o zriadenI vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa 
riadia prlslu§nými ustanoveniami Občianskeho zákonnIka v zneni neskor§lch predpisov. 

Článok XIII. 

Spoločné záverečné ustanovenia 


13.1 	 Prenajfmateľ je povinný doručiť nájomcovi spolu s pOdpIsenou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

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

13.3 	 Zmluvné strany vyhlasujú. že sl túto zmluvu prečItaIi, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vOle, nie v tiesni ani za nápadne neVýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiteľné, ich zmluvná vornosI' nie je obmedzená a 
na znak svojho sÚhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisaIi. 

13.4 	 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokial táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prlsJušnými ustanoveniami Občianskeho zákonnfka v zneni neskoršfch predpisov. 

13.5 	 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu.s 
urč.enfm dvoch vyhotovenI pre prena)fmatera a troch vyhotovenI pre nájomcu, 

13.6 	 Zmluva nadobúda platnosf dňOm jej podpisu obldvoma~ýml stranami. 

13.7 	 V zmysle ustanovenia § 47a Zákona č. 40/1964 Zb. v znenI neskoršlch predpisov v spojeni s 
ustanoveniami § Sa zákona Č. 211/2000 Z. z. v zneni neskor§lch predpisov zmluva nadobúda 
účinnosť dllom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. pričom 
nájomca je povinný doručiť prenajlmaterovl potvrdenie o zverejnenI zmluvy najneskÔr do 7 
dnI od zverejnenia. 

13.8. 	 Zmluvné strany prehlasujú, te pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmatel Informovaný v 
zmysle § 10 ods. 3 plsm. b) zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov o spracúvanI 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. 

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

V Prešove, dlla.................. V P reäove, dlla ......................... .. 
Za prenajlmatera: Za nájomcu: 
Mesto Prešov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
V zast.: V zast.: 

JUDr. Pavel Hagyari Ing. Ladislav Bačenko 
primátor mesta vedúci Investičného odboru Prešov 
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Nájomná zmluva Pffloha k bodu ~ 3 
č.308031NZ.185120131SoI/varI0786/Kort.u 

uzatvorená podra § 663 dkona čo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonn/ka 
v zneni neskor§fch predpisov 

Článok I 
Zmluvné strany 

PrenaJ/mater: 

Mesto preiov 
Sldlo: Hlavná 73, 080 01 preäov, SR 
$tatutárny orgán: JUDr. Pavel Hagyar/- primátor mesta 
Právna forma: Právnická osoba - samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 

Č. 36911990 ZB. o obecnom zriadeni v zneni neskorälch predpisov 
IČO: 327646 
DiČ: 2021225679 
Bankové spojenie: ČSOB. a.s.• pobočka Prešov 
Člslo účtu: 400854927417500 

(ďalej len ako ,prenajlmatel" v prislušnom gramatickom tvare) 

a 

Nájomca: 

Obchodné meno: Národná dIaľničná spoločnOSť, a. s. 
SIdIo: Mlynské Nivy 45. 821 09 Bratislava 
$tatutárny orgán: Ing. Milan Gajdo! - predseda predstavenstva a generálny riaditel 

Ing. Viktória Chomová - podpredsednlčka predstavenstva 
Osoba oprávnená Ing. Ladislav Bačenko. vedúci Investičného odboru Prešov na základe 
uzavrieť zmluvu: plnej moci zo dlla 1601.2013 reg. zn. NDS: 66/2600/1070112013 
Právna forma: akciová spoločnosť zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I. oddiel: Sa, vložka Č. 3518/B 
IČO: 35919001 
DiČ: 2021937775 
IČOPH: SK2021937775 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.S. 
Člslo účtu: 6624859013/1111 

(daleJ len ako .nájomca' v pr/slušnom gramatickom tvare) 

(dalej spolu aj ako ,zmluvné strany") 

prehlasujú. že sú plne spôsobili k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovenlm § 663 
zákona Č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonnIka v zneni neskorš rch zmien a doplnkov. túto zmluvu 
o najme nehnuternosti (dalej len .zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prlpravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Diaľnica 01 Preäov západ - Preäov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove. 
odbor ~tátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestnenI nniovej stavby č. 2009-73013005
ll/SP-Ke, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predfženl platnosti 
územného rozhodnutia Č. 2012-559/2325-14/SP-KC, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok /I 
Úvodné ustanovenia 

2.1 	 Prenajlmater je výlučným vlastnikom nehnuternosti - pozemkov. nachádzajúcich sa v 
katastrálnom územI Solivar. obec Prešov, okres Prešov, zaplsaných v katastri nehnuternostl 
vedenom Okresným úradom Prešov. v registri katastrálneho odboru takto: 
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2065 3137/1 C 2681 1 I/l Ostatná plocha 
2085 3137/3 C 688 • 1 111 Ostatná plocha 
2065 330212 C 389 l I/l Ostatná plocha 
2065 3302148 C 409 1 111 Ostatná plocha 

'(ďalej aj ako pozemky) 

2.2 	 Nájom nehnuternostl /ipecifikovaných včlánku IV., ods. 4.1.1 tejto zmluvy bol schválený 
Mestským zastupiterstvom v Prešove uznesenlm Č•••..••../2014 zo dňa .........2014 ako 
prJpad hodný osobitného zretera z dOvodu realizácie stavby .Diarnica 01 Prešov západ -
Prešov juh". 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

3.1 	 Prenajlmater prenajJma časo nehnuteInostI špecifikované v elánku IV., ods. 4.1.1 tejto zmluvy 
nájomcovi Národnej diarničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel 
realizácie stavby diarnice 01 Preiov západ - Preiov Juh, ktorej majetkovoprávne 
vysporiadanIe je v kompetencII Investičného odboru Preiov (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 Geometrickým 
plánom č. 31322000-2a,b,c,d12013 (ďalej len ,geometrický plán") vypracovaným spoločnost'ou 
Dopravoprojekt a.s., Div/zia Bratislava 1., Kominárska 2,4,83203 Bratislava z 0912013. 

3.3 	 PrenajJmater prenecháva časti nehnutefnostl v čl. IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR Č. 138/1991 Zb. o majetku obCI v zneni neskorš/ch 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

4.1 	 Cena nájmu za nehnutelnosti - pozemky uvedené vods. 4. U tohto článku je stanovená 
Znaleckým posudkom Č. 89/2013 zo dňa 15.10.2013 (ďalej len ,znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebn/ctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnulelnosti Ing. 
Petrom Repčákom. v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskoršich 
predpisov a Vyhlášky Č. 492/2004 Z. z. o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v zneni 
neskoršfch predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranamI. 

313711 2133,79 
3137/3 11,53 
313713 103,81 
330212 74,97 
330212 17,30 

3302148 178.78 

3302148 328,72 


VýSka nájomného za rok je vypočftaná podra vzorca: 

Výmera pripadajúca na spoluvlastnfcky podiel x nájomné v €lm2/rok =nájomné v €lrok 

Cena nájmu je schválená MsZ v Prešove uznesenim Č. ......12014 zo dňa ................. 2014, 


Nájomné za 12 mesiacov spolu č/ni: 2848,90 €, 

4.2 	 Prenajímateľ vyhlasuje, že mal možnosť sa oboznámiť s geometrickým plánom uvedeným v 
tejto zmluve, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1 m2 dočasne zaberaných líniovou 

Dl Pre~ov západ Prešov juh, 30a03/NZ·16512013iSolivar/0786/Kort.u 	 Strana 2 z 5 



· 
, 


stavbou. GeomeIriek9 plén, ako aj Znalecký posudok Č. 8912013 zo dna 15.10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebnlclvo, odvetvie odhad hodnoty nehnutarnostl Ing. 
Petrom Repčákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej dlarnlčnej spoločnosti, 8.5., 
InvestiOn~ odbor Preilov, Námestie mládeže 3. 080 01 Prellov zabezpeOujúcej 
majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11. za prfslušný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajlmaterovl prostrednlctvom peňažného ústavu uvedeného v záhlavf tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musi obsahovať obligatórne naležítosli pod ra §71 zákona č. 
22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršich predpisov. 

5.2 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočflané z ročného nájomného za prlslullný počet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na celý mesiac. najneskôr do 90 dni od skončenia 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 začlna plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotovlterovl stavby, Doba nájmu uplynie 
dllom pOdplsanla protokolu o odovzdanf a prevzati verejnej práce (stavebného objektu). 

6.3 Nájomca sa zavazuje do 10 pracovných dnI odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska 
nájomcom zhotovIteIovi stavby odovl!:daľ prenajfmaterovi kópiu podpfsaného protokolu 
o odovzdan/ a prevzati staveniska, Zaroveň sa l!:avázuje nájomca do 10 pracovných dni odo 
dňa podpfsania protokolu o odovzdanf a prevzati verejnej práce (stavebného objektu) 
odovzdať prenajlmaterovi kópiu podpfsaného protokolu o odovzdan I a prevzati verejnej práce 
(stavebného objektu). 

Článok Vit. 
Zánik nájomného vzťahu 

7.1 Nájomný vzťah podra tejto zmluvy sa mOže skončiľ: 
a} uplynulfm dohodnutej doby nájmu, 
b) plsomnou dohodou zmluvných strán o zrušeni tejto zmluvy, 
ej odstúpenlm od tejto zmluvy, 

7,2 Prenajlmater je oprávnený zmluvu pfsomne vypovedať pred uplynut1m doby nájmu, 
nájomca nevyužrva predmet nájmu na dohodnutý úče/. 

ak 

7,3 Nájomca je oprávnený l!:mluvu plsomne vypovedať pred uplynutfm doby nájmu ak: 
a) účel nájmu pominul, resp, účel nájmu nevznikne z objektfvnych prrčin; 
bJ nájomca nevyužfva predmet nájmu na dOhodnutý účel, 

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

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

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

8.2 	 Po skončen/ nájmu odovzdá nájomca prenajlmarerovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spOsob~om na pOvodné užIvanie. 

8.3 	 Nájomca je povinn~ oznámiť prenajlmaterovi škodu, ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prlpade hrozby vzniku škody tejto tkode zabrániť. 

8.4 	 PrenaJlmatel berie na vedomie a súhlasI s tým. že v rámci spresňovania situovania stavby v 
teréne a ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie mOže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parceluly a ~eru záberulov. Prlpadná zmena rozsahu dočasného záberu na 
dobu výstavby bude riešená dodatkom k tejto zmluve. 

8.5 	 Prenajlmater dáva dňom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi, aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podra pr/slutného 
geometrického plánu dočasné vyňatie prenajatých nehnuternostl z pornohospodárskeho 
pOdného tondu alalebo dočasné vyňatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa. 
Prenajlmater súhlasI so vstupom, stavebnými prácami, ako aj s vykonan Im 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 právoplatnosti stavebného povolenia. 

8.6 	 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebnfkom stavby uvedenej v článku 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, pfsm. a) zákona Č. 50/1976 Zb. v znenI neskoršich predpisov. 

8.7 	 Prenajlmater vyhlasuje, že má plnú spOsobilost' na právne úkony, že k nehnuternostiam, ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, pripadne na inom 
orgáne štátnej správy. že údaje v predložených dokladoch o vlastn/clve sú správne a 
pravdivé. Prenajlmater vyhlasuje, že už ďalšia osoba nemôže predložiť doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastnlctvo, resp. spoluvlastnlctvo k prenajfmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nároky tretieh osOb vyplývajúce z titulu vlastnictva, resp. spoluvlastn/clva k 
predmetným nehnuternostiam prenajfmater zavazuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 
nájomcu. 

8.8 	 PrenaJlmatef prehlasuje a zaručuje nájomcovi, 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 a~korvek 
návrh na povolenie vkladu vlastniekeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 


9.1 	 Prenajlmater je povinný doručH' nájomcovi spolu s podpisenou nájomnou zmluvou obidvoma 

zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiterstva mesta Prešov. 


9.2 	 Zmeny alebo doplnky tejto 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 Wto zmluvu preďtali, jej obsahu porozumeli, že bola uzavretá 
na základe Ich slobodnej vOle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiterné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisaii. 

9.4 	 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiar táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskoršich predpisov. 

9.5 	 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu s 
urč&nlm dvoch vyhotoveni pre prenajímateľa a troch vyhotoveni pre nájomcu. 
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9.6 	 Zmluva nadobllda platnosť dllom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranamI. 

9.7 	 V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v znenI neskoliich predpisov v spojeni s 
ustanoveniami § 5a zákona č. 21112000 Z. z. v ;ulenl neskoliich predpisov zmluva nadobúda 
(!čInnosť dllom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom 
nájomca je povlnn~ doručiť prenajfmaterovi potvrdenie o zverejneni zmluvy najneskôr do 7 dnI 
od zverejnenia. 

9.8 	 Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenaJlmatel informovan~ v 
zmysle § 10 ods. 3 plsm. b) zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobn~ch údajov a o zmene 
a doplnenI niektorých zákonov o spracúvan I osobn~ údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu na účel uZ<;ltvorenla a plnenIa tejto zmluvy a to nájomcom uvedeným v tejto zmluve, 
prIpadne spoločnosfou, ktorá zabezpečuje majetkovoprávne vysporiadanie v prospech 
nájomcu, na základe na to udelenej plnej moci. 

9.9 	 Prena/lmale! vyhlasuje. že údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú 
pravdivé a spráV/1e. 

V Pre!love, dr'la .......................... . 

V Pretove, dlla ................ .. 
 Za nájomcu: 
Za prenajrmatera: Národná dIaľničná spoločnosť, a.s. 
Mesto Preliov Vzast.: 
Vzast: 

JUDr. Pavel HagyarI Ing. Ladislav Bačenko 
.primátor mesta vedúci Investičného odboru Preäov 

Jo( I_ 
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Nájomná zmluva a 	 PrHoha k bodu č. 4 
zmluva o budúcej zmluve o zrladenf vecného bremena 


č. 30803/NZaZoVB-16612013/Sollvar/07861KorLu 

uzatvorená podla § 663 v spojenI s § 50a zákona Č. 4011964 Zb. Občianskeho zákonnfka v znenI 


Článok I 
Zmluvné strany 

Prenajímale/': 

Mesto Prešov 
Sldlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov, SR 
$tatutárnyorgán: JUDr. Pavel Hagyari - primátor mesta 
Právna forma: Právnická osoba - samostatný samosprávny územný celOk SR podľa zákona 

Č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadeni v zneni neskoršfch predpisov 
IČO: 327646 
DiČ: 2021225679 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: 4008549274/7500 

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

a 

Nájomca: 

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnost', a. s. 
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
$tatutárny orgán: Ing. MUan Gajdoš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

Ing. Viktória Chomová - podpredsedníčka predstavenstva 
Osoba oprávnená 
uzavrie!' zmluvu: Jng. ladislav Bačenko, vedúci Investičného odboru Prešov na základe plnej 

mocí zo dňa 16.1.2013 reg. zn. NOS: 66/2600/10701/2013 
Právna forma: akciová spoločnost' zaplsaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava I. oddiel: Sa, vložka Č. 35181B 
ICO: 35919001 
DiČ: 2021937775 
IČ DPH: SK2021937775 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
Člslo účtu: 6624859013/1111 

(ďalej len ako "náJomca" v prlslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu aj ako .zrnluvné strany") 

prehlasujú, že sú plne spôsobili k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovením § 663 a nasl. 
v spojeni s § 50a zákona Č. 4011964 Zb. - Občianskeho zákonníka v zneni neskorších zmien a 
doplnkov, túto zmluvu o najme nehnutelnosti a o budúcom zriadeni vecného bremena (ďalej len 
"zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby "Dial'nica 01 Prešov západ - Prešov juh" a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove, 
odbor štátnej stavebnej správy vydané rozhodnutie o umiestneni IIniovej stavby Č. 2009-730/3005
11/SP-KG, ktoré nadobudlo právoplatnos!' dňa 21.11.2009 a rozhodnutie o predlžení platností 
územného rozhodnutia é. 2012·559/2325-14ISP-KC, ktoré nadobudlo pravoplatnosl' dňa 31.8.2012. 
Realizácia stavby je vo verejnom záujme. 

Článok II 
Úvodné ustanovenia 

2.1 	 Prenajímate!' je výlučným vlastn/kom nehnute/'nosti - pozemkov, nachádzajúcich sa v 
kalastráinom území Solivar, obec Prešov, okres Prešov, zapísaných v katastri nehnuteľnosti 
vedenom Okresným úradom Prešov. v registri kalastrálneho odboru takto 
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OmápOda 
Orná pOda 
Omá pOda 

OsIaIné plochy 
Ostatné 

(ďalej aj ako pozemky) 

2.2 	 Nájom nehnuternostl špecifikovaných v článku IV., ods. 4.1.1 tejto zmluvy bol schválený 
Mestským zastupiterstvom v Prešove uznesenlm Č........./2014 zo dňa ........ 2014 ako 
prlpad hodný osobilného zreteľa z dôvodu realizácie stavby "Dialnica Dl Prešov západ -
PreMv juh". . 

Čast' A: Nájomná zmluva 

Článok III. 

Predmet nájomnej zmluvy 


3.1 	 Prenajímateľ prenajlma časIl nehnuteľnosti uvedené v článku IV., ods. 4.1.1 tejto zmluvy 
nájomcovi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava pre účel 
realizácie stavby diarnice 01 Prešov západ. Prešov Juh, ktorej majetkovoprávne 
vysporiadanie je v kompetencII Investičného odboru Prešov (plnomocenstvo Ing. 

- Ladislava Bačenka; reg. zn. NOS: 66/2600/1070112013 zo dňa 16.1.2013, bod dl. 

3.2 	 Rozsah nájmu na pozemkoch uvedených v článku II. ods. 2.1 je zameraný Geometrickým 
plánom č. 31322000-2a,b,c,d/2013 (ďalej len ,geometrický plán") vypracovaným spoločnost'ou 
Dopravoprojekt a.s .• Divlzia Bratislava 1., Kominárska 2,4, 83203 Bratislava z 0912013. 

3.3 	 Prenajlmatef prenecháva nehnuternosti podra čl. IV. ods. 4.1.1 tejto zmluvy do nájmu 
v zmysle § 9a odsek 9 zákona SNR Č. 13811991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 
predpisov formou priameho prenájmu. 

Článok IV. 
Cena nájmu 

41 	 Cena nájmu za nehnutel'nosti - pozemky uvedené v ods. 4.1.1 tohto článku je stanovená 
Znaleckým posudkom Č. 89/2013 zo d~a 15.10.2013 ďalej len "znalecký posudok") 
vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnutel'nosti Ing. 
Petrom Repčákom, v súlade so zákonom t. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a Vyhlášky Č. 49212004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov. Táto cena nájmu je zároveň cenou dohodnutou zmluvnými stranami 

4.1.1 	 Dočasný záber do 1 roka 

r-""T---'~r--'r""""'- .~.\ ....... 'Wniiirä'Vrilf ,".' r.-.-"':~--1~K~~1 

. 	 '. I .. ..,." ...........". ška ška na mu· ,

: LV I 	C,slo ,Register I SpOluvl,slmc~.y... Die' Vymer. .·Pl'!I'@<laJ.ucan.a, ..V.ili.""'VY.;;"'12JoPjektui 
,_. • , ď I Č'I < 2 . Iuv! m(k naJmuv... čl' 
J c, f parcely ~ KN i' pc) .1&. '.- '. dl_e, u v ~ :.$PO ," .: ~~:,_., ,~y. '€m2ir'Ok "m~siacov t sIo I 

)206;J,;,,,;,;;r- --i----,;;- J, ~;:el 6.601·r 350Š:;'3-'T6iíô~ó'ol531 

12065 j 3133157 '.... C 111 1377 158 156 6.601 I 1042.96 i 680·00 i 
12065j3133158 : C 111 301 l 1 1 6,601 6,60 i 680-00 j 

:2065 3137/3. C 111 1304 j 2 2 5,767 I 11,53 1615,00 i 
'2065! 3137/3' C 1/1 13671' 137 137 5.767' 790,08 ; 615-00 
2065 313713 C 111 1356 101 101 5.767 582.47 1612-00 

·2065 3294'5 C 111 1411 l 736 738 5.767 4256.05 inO-Ol; 
2065 329417 C 111' 401: 359 359 5,767 2070.35: 130·01 

.2065 330212 C 1/1 328 j 35 35 5.767 201.85! 615-00 

.2065 330212 C 111 i 330 i 36 36 5.767 207.61' 615-00 
2065 3302/2 C 111: 329: 35 35 5,767 201.85 i 612-00 

c 
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v9ika nájomného za rok je vypoeltaná podla vzorca: 

výmefa pripadaJtlca na spoluvlastnlcky podiel x nájomné v €Im2lrok =nájomné v €Irak 

Cena nájmu je schválená MsZ v Pre~ove uznesenIm č, .....,,12014 zo dlla .. " ............. 2014, 


Nájomné za 12 mesiacov spolu člnl: 12816,41 €o 

4,2 	 Prenajlmatel vyhlasuje, že mal možnost' sa oboznámiť s geometrickým plánom lJVedeným v 
tejto zmlwe, v ktorom je zakreslený rozsah nájmu na predmetných pozemkoch, a že mu je 
známy postup pri výpočte ceny nájmu pozemkov za 1 m2 dočasne zaberan ých Ifniovou 
stavbou, Geometrický plán, ako aj Znalecký posudok č, 8912013 zo dňa 15,10.2013 
vypracovaný znalcom v odbore stavebnlchro, odvetvie odhad hodnoty nehnuternosti Ing. 
Petrom Repčákom sa nachádzajú k nahliadnutiu na Národnej dialničnej spoločnosti, a,s., 
Investičný odbor Preoov, Námestie mládeže 3, 080 01 Pr~ov zabezpečujúcej 
majetkovoprávne vysporiadanie predmetnej stavby pre nájomcu. 

Článok V. 

Platobné podmienky 


5.1 	 Nájomné bude uhradené vždy do 15.11, za prrslu~ný kalendárny rok trvania nájmu 
prenajlmaterovl prostrednfctvom pe~ažného ústavu uvedeného v záhlavi tejto zmluvy na 
základe vystavenej faktúry, ktorá musI obsahovať obligatóme náležitosti podra §71 zákona č, 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenI neskorš/ch predpisov. 

5.2 	 Nájomné za posledný rok nájmu bude vypočltané z ročného nájomného za prI slušný počet 
mesiacov so zaokrúhlenlm na celý mesiac, najneskôr clo 90 dnI ocl skončenia nájmu. 

Článok VI. 
Doba nájmu 

6.1 	 Táto nájomná zmluva sa uzatvára na clobu určitú. 

6.2 	 Nájomná zmluva na pozemky uvedené v článku IV. ods. 4.1.1 sa uzatvára na dobu určlttl, na 
1 rok. Doba nájmu záberu do 1 roka začlna plynúť odo d~a skutočného začatia stavebných 
prác na objekte - preložke inžinierskych sietI. 

6.3 	 Nájomca sa zavazuje do 10 pracovnych dni odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska 
nájomcom zhotovlterovi stavby odovzdal' prenajlmaterovi kópiu podplsaného protokolu 
o Odovzdan' a prevzati staveniska. Zárove~ sa zavazuje nájomca do 10 pracovných dn' odo 
dňa podplsania protokolu o odOVZdan' a prevzali verejnej práce (stavebného objektu) 
odovzdať prenajlmatelovl kópiu podplsaného protokolu o odovzdan! a prevzati verejnej práce 
(stavebného objektu). . 

Článok VII. 

Zánik nájomného vzťahu 


7.1 	 'Nájomnývzťah podra tejto zmluvy sa mOže skončiť: 


a) uplynutlm dohodnutej doby nájmu, 

b) plsomnou dohodou zmluvných strán o zrušeni tejto zmluvy, 

cl odstúpenim od tejto zmluvy. 


7.2 	 Prenajlmater je oprávnený zmluvu plsomne vypovedal' pred uplynut1m doby nájmu, ak 

nájomca nevyužlva predmet nájmu na dohodnutý účel. 


7.3 	 Nájomca je oprávnený zmluvu písomne vypovedal' pred uplynut1m doby nájmu ak: 
al účel nájmu pominul. resp účel nájmu nevznikne z objektívnych prlčin; 
b) nájomca nevyužíva predmet nájmu na dohodnutý účel. 

7.4 	 Výpovedná lehota je pre obidve zmluvné strany trojmesačná a zatlna plynú!' prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci V ktorom bola pfsomne doručená výpoveď 
druhou zmluvnou stranou. 
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7.5 V prfpade, te v dOsledku skutočnej realizácie cestného telesa, sa nebude na pozemkoch 
uvedených v článku II. ods. 2.1 tejto zmluvy, stavba realizovať, táto zmluva zanikne. 

Článok VIII. 

Ostatné ustanovenIa k nájomnej zmluve 


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

8.2 	 Po skončeni nájmu odovzdá nájomca prenajimatarovi pozemky uvedené v článku IV. ods. 
4.1.1 tejto zmluvy v stave spôsobilom na pôvodné uživanie. 

8.3 	 Nájomca je povinný oznámiť prenajlmatelovi ~kodu. ktorá vznikne na predmete nájmu a 
v prlpade hrozby vzniku škody tejto ilkode zabrániť. 

8.4 	 prenaJlmatel berle na vedomie a súhlasi s tým. že v rámci spreSňovania situovania stavby v 
teréne a ďal~ieho stupna projektovej dokumentácie môže nastať čiastočný posun záberu s 
dopadom na parcelu/y a výmeru záberu/ov. Prlpadná zmena rozsahu dočasného záberu do 1 
roka alalebo dočasného záberu na dobu výstavby bude rie~ená dodatkom k tejto zmluve. . 

8.5 	 Prenajlmater dáva dnom podpisu tejto zmluvy súčasne súhlas nájomcovi. aby na základe tejto 
zmluvy zabezpečil pre predmetnú stavbu stavebné povolenie a podla prlslu§ného 
geometrického plánu dočasné vyi\atle prenajatých nehnuternostl z pornohospodárskeho 
pôdneho fondu alalebo dočasné vynatie lesného pozemku z plnenia funkcie lesa, 
Prenajlmater súhlasI so vstupom. stavebnými prácami, ako aj s vykonanIm opatreni 
súvisiacich so stavebnými prácami na prenajatých pozemkoch, ako aj s uskutočnenlm iných 
úkonov, ktoré možno dôvodne predpokladať za účelom ,výstavby stavby definovanej v tejto 
zmluve na uvedených pozemkoch dnom právoplatnosti stavebného povolenia. 

8.6 	 Táto zmluva je pre nájomcu, ktorý je stavebnlkom stavby uvedenej v článku J. tejto zmluvy, 
dokladom k pozemkom uvedených v článku IV, ods, 4,1.1 tejto zmluvy ako iné právo pod ra § 
58, ods, 2 a § 139, odš. 1, prsm. al zákona Č. 50/1976 Zb. v'znenl neskor~lch predpisov. 

8.7 	 Prenajlmater vyhlasuje, že má plnd spôsobilosť na právne úkony, že k nehnutefnostiam. ktoré 
sú predmetom tejto zmluvy neprebieha žiadne konanie u notára, na súde, prIpadne na inom 
orgáne ~tátnej správy, že údaje v predložených dokladoch ,o vlastnlctve sú správne a 
pravdivé. Prenajlmater vyhlasuje, že už ďalIlIa osoba nemôže predložiť doklad o tom, aby 
mohla deklarovať jej vlastnlctvo, resp. spoluvlastnlctvo k prenajrmaným pozemkom. Inak sa 
finančné nárOky treIIch osôb vyplývajúce z titulu vlastnletva, resp, spoluvlastnlctva k 
predmetným nehnuternostlam prenajlmater zavilZuje uspokojiť výlučne sám, bez účasti 
nájomcu, 

8.8 	 Prenajlmater prehlasuje a zaručuje nájomcovi, že po obOjstrannom podpIsani tejto zmluvy 
neuzavrie žiadnu inú kúpnu, darovaciu, záložnú, nájomnú, budúcu. alebo akúkorvek inú 
zmluvu zakladajúcu akékorvek práva Iretrch osOb k predmetu nájmu a nepodá akýkorvek 
návrh na povolenie vkladu vJastnlckeho, alebo iného práva k predmetu nájmu v prospech 
tretej osoby. 

Časf 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 bremena: 

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

9,1 	 Predmetom budúcej zmluvy o zriadeni vacného bremena bude odplatné zriadenie vecného 
bremena in rem - práva trvalého umiestnenia a uloženia inžinierskejlych siete/l a práva 
vstupu. prechodu a prejazdu za účelom vykonávania opráv, úprava údržby preložky 
inžinierskej/ych siete/! a to k zaťaženej časti pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom 
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územi Soflvar, obec Pretov, okres Pre!ov, zaplsaných v katastri nehnutefnostl vedenom 
Okresným úl'lldom Prešov, katastrálnym odborom. 

Článok X. 
VýikaJednorazoveJ náhrady 

10.1 	 Vý$ka jednorazovej náhrady za zriadenie budúceho vecného bremena bude určená 
znaleckým posudkom vypracovaným znalcom v odbore stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnutelnostl zabezpečen~m nájomcom na Jeho náklady. Jednorazová náhrada za zriadenie 
vecného bremena bude prenajlmatelovi uhradená do 60 dni odo dňa plsomného doručenia 
rozhodnutia prlslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povoleni I/kladu vecného 
bremena náJorncOl/i, a to prostredn/ctvom peňažného ústavu po plsomnom oznámenI jeho 
člsla účtu, alebo poštovou pouká~kou na adresu a meno prenajlmatera. 

10.2 	 Geometrický plán sporealizačným zameranIm stal/by bude vypracol/aný tak, ~e rozsah 
vecného bremena bude určený plochou v m2 yYmedzenou df~kou vedenia a šlrkou 
ochranného pásma, zasahujúcich na budúce slúžiace pozemky. 

Článok XI. 
Doba tNanla vecného bremena 

11.1 	 Vecné bremeno podra budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena bude zriadené na dobu 
neurčitá, 

Článok XII. 
Ostatné ustanol/enla ku zmlul/e o o budúcej zmluve o zriadeni vecného bremena 

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

12,2 	 Nájomca sa zavázuje doručiľ prenajlmaterovi naj neskOr do 90 pracovných dni odo dňa 
úradného overenia PorealizačnéhO geometrického plánu výzvu na uzavretie zmluvy o zriadeni 
vecného bremena spolu s prlslušným počtom yYhotoveni zmluyY o zriadeni vecného 
bremena. Prenajlmatel sa zavazuje, že najneskÔr do 30 pracovných dni od doručenia výzvy v 
zmysle predchádzajúcej vety prejaVi súhlas so zmluvou o zriadeni vecného bremena svojim 
podpisom na zmluve o zriadeni vecného bremena, ktorého pravosť bude úrádne osvedčená. 

12,3 	 Vecné bremeno sa zriadi v súvislosti so slavbou .diaľnice 01 Prešov západ· Prešov Juh" 

podľa priloženej grafickej situácie, Ak sa v tejto zmluve spomina slovo "stavba", má sa na 

mysli stavba podla tohto bodu zmluvy. 


12,4 	 Budúci povinný vyhlasuje, že nie je obmedzený v nakladanI s budúcimi slúžiacimi pozemkami 
okrem tiarch uvedených na LV Č. 6492, LV č, 7250 a LV Č. 14392, k,ú: Prešov zaplsaných v 
katastri nehnuteľnosti vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom a súhlasi, 
aby bolo vecné bremeno podla zmluvy o zriadení vecného bremena, yYpracovaneJ na základe 
tejto zmluvy zaplsané v katastri nehnuteľnosti v prospech budúceho oprávneného. 

12,5 	 Zmluva o budúcej zmluve zriadeni vecného bremena medzi uvedenými zmluvnými stranami 
bola uzatvorená v zmysle Všeobecne záv.:lzného nariadenia mesta Prešov č, 9/2011, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zneni Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov č. 112012 a Všeobecne závazného nariadenia mesIa 
Prešov č 612013, schválené uznesením Č. 371/2013 zo dňa 6,5,2013. 
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12.6 	 Ostatné náletitosti budúcej zmluvy o zriadeni vecného bremena v tejto zmluve neupravené sa 
riadia prlsluAn9mi ustanoveniami Občianskeho zákonnJka v zneni neskOliIch predpisov. 

Článok XIII. 

Spoločné záverečné ustanovenia 


13.1 	 Prenajlmatef je povinn9 doručiť nájomcovi spolu s podpisanou nájomnou zmluvou obidvoma 
zmluvnými stranami výpis z uznesenia mestského zastupiterstva mesta Pre,Šov, 

13.2 	 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných 
strán plsomn9m dodatkom k zmluve, ktor9 musi byť podplsan9 obomi zmluvnými stranami. 

13,3 	 Zmluvné strany vyhlasujú, te sl túto zmluvu prečItali, jej obsahu porozumeli, te bola uzavretá 
na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, Ich 
prejavy sú dostatočne určité, vážne a zrozumiterné, ich zmluvná vornost' nie Je obmedzená a 
na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisaIi. 

13.4 	 Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiar táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia 
prlslu'šnými ustanoveniami Občianskeho zákonnIka v znenI neskor.šlch predpisov. 

13,5 	 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktor9ch každé vyhotovenie má platnosť originálu s 
určenlm dvoch vyhotoveni pre prenajlmatera a troch vyhotovenI pre nájomcu. 

13,6 	 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

13.7 	 V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. v zneni neskor'šlch predpisov v spojeni s 
ustanoveniami § 5a zákona Č. 21112000 Z, z. v zneni neskor§lch predpisov zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom ragistri zmlúv pričom 
nájomca je povinný doruči!' prenajlmaterovi potvrdenie o zverejneni zmluvy najneskôr do 7 dni 
od zverejnenia. 

13.8. 	 Zmluvné strany prehlasujO, že pred podpisom tejto zmluvy bol prenajlmater informovaný II 
zmysle § 10 ods. 3 plsm. b) zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov o spracúvanf osobných Údajov v zákonom stanovenom 
rozsahu Ila 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. 

13.9. 	 Prenajlmater vyhlasuje, te údaje v tejto zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sO 
pravdivé a správne, 

V Prešove, dňa......... " .." ... V Pre'šove, dňa ........................... 

Za prenajlmatera: Za nájomcu: 

Mesto Prešov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

V zast.: V zast.: 


JUDr. Pavel Hagyari Ing. Ladislav Ba/!enko 
primátor mesta vedúci InvestičnéhO odboru Prešov 
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