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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho rokovania 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 12.5.2014 číslo: 28/2014 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie majetkových prevodov 


a odporúča 


Mestskému zastupiteľstvu v Pr!jÄove 


zrušit' 

1. 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 IO 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 dfžky 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 €lbm. 
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schváliť 

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

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 1 254 € (66 €1m2

). 

neschváliť 

3. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9310/637, ostatoá plocha o výmere 717 mZ, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Bajkalská, spôsobom obcbodnej verejnej 
sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prilohe tohto uznesenia. 

r. Pavel Hagyari 

primátor mesta 
1S. OS. 2014 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdel'ovníka JUDr. René Pucher 

PhDr. Mikuláš Komanický 

Ing. Andrea Turčanová 
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Prfloha k bodu é.3 
MlSTO PREŠOV 

Mestský úŕad v Prešove, Hliivná 73, 080 01 Prešov 

vyhlasuje 

padľa §§ 281 až 268 Obchodného zákonníka 

OI!lCHODNO VEREJNÚ sOfAž 

na odpredaj nehnuteľnosti: 

potemku parc. č. KNC 9310/637, ostatná plocha o výmere 717 m', LV č. 6492, k. ú. 
prešov, lokalita Ul. Bajkalská, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NAVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVA: 

1. 	 predmetom návrhu zmluvy bude nehnutérnosf identilikováná vyššie; 
2. 	 súťážiaci predloži návrh kúpnej ceny za nehnutefnosť, pričom ponúkne kúpnu cenu 

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

na vklad do Katastra nehnuteľnosti 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. 	 súfažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využitf tohto prává:-Odstúpenim od 

. zmluvy zmluva zaniká a na úhradu zmluvnej pokuty s tým spojenej sa použije zložená 
zábezpeka; 

OSTATNÉ SÚtAžNÉ PODMIENKY: 

5. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) 	 do konca lehoty na podávanie návrhov zloži na účet vyhlasovateľa 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 termlne do 
30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % Zábezpeky 
prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovatefa a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy: 

h) 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 nehnuteľnosti 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 "MsU - OMM -
Obchodná verejná súťaž č. XXl2014 - nehnutefnost' XX - neotvárat"'. . 
Zalepená obálka bude ďalej obsahoval': identifikačné údaje súfažiaceho (pfi 
právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO, pri fyzicke] osobe meno. 



priezvisko,adresa, rodné člslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o solventnosti, doklad o zloženi zábezpeky, nt\vm kúpnej zmluvy .podpisanej 
navrhovatefom a pod.; 

7. 	 lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámeni o vyhláseni 
obchodnej verejnej súťaže, teda XX.Xlt2014, doXX.XX hod.; 

8. 	 vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovater uskutoční do 15 kalendámych 
dní po uplynutí leon!nu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže 
bude oznámený úča$~níkom plsomnou spr.ť!vou Qdo$lanou najneskÔr do 7 
kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ 
vráti zložené zábezpeky súťažiaeim, ktorl v sÚťaži n!!!uspeli; 

9. 	 návrh zmluvy je UŽ po jeho predloženi neodvolateľný; 
10. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dop/ňaf len v pr/pade, ak je nový návrh 

z pohľadU vyhlasovateľa výhodnejäi ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; v rovnlilkej lehote je možné predloíené návrhy vziať späť; 

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

12. vyhlasovatef môže 	v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti, pr/padne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom 
rozsahu; 

13. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 
zastupiterstvom v Prešove. Oznámenie o prijati najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná pfsomnou správou odoslanou vlťazovi najneskôr do 15 kalendán;ych dní..odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom doslo k pflJatlu 
najvýhodnejšieho návrhu. 
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