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8 
Mesto Prešov 

dňa:16.6.2014 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z Llll. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

zrušuje 

l. Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod ll 

Vydanie: 

číslo: .. ./2014 

Predaj pozemku parc. č. KNC 14792/14 o výmere 83m2
, zastavané plochy a nádvoria, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Zimná, priamym predajom Ing. Radoslavovi Dolnému, 
PhD. a manž. Ing. Ivete Dolnej, rod. Mačákovej, Zimná 5, 080 Ol Prešov 

- za cenu 4 470 € (53,85 €/m2
). 

schvaľuje 

2. Predaj pozemkov parc. č. KNC 14835/137, orná pôda o výmere 101m2 a parc. č. KNC 14835/136, 
orná pôda o výmere 41m2

, spolu o výmere 142m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ku Škáre, 

priamym predajom Ing. Antonovi Boháčovi, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov 
- za cenu 7 100 € (50,07 €/m2

). 

3. Predaj nehnuteľností: 
- spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na pozemku parc. č. KNC 14835/147, orná pôda 

o výmere 31Om2 (na podiel 2/8 pripadá výmera 77,5 m2
), 

- spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na pozemku parc. č. KNC 14835/151, orná pôda 
o výmere 290 m2 (na podiel 2/8 pripadá výmera 72,5 m2

), 

všetko na LV č. 14406, k. ú. Prešov, lokalita Ku Škáre, priamym predajom Ing. Antonovi Boháčovi, 
Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov 
- za cenu 7 500 € (50,07 €/m2

). 

F- MsÚ/SP-01/19/1 Strana 1/2 



9 Návrh Vydanie: 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

neschval'uje 

4. Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti 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 646m2

, ktorý bol 
vytvorený GP č. 9112013 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 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 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 
a) nájomca zabezpečí 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 zabezpečí prevádzkovanie prenajatej časti Sládkovičovej ulice tak, aby boli 
vytvorené podmienky pre jej riadne užívanie pacientmi a verejnost'ou. 

F- MsÚ/SP-O I/19/1 Strana 2/2 
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š Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 1/2 

Mesto Prešov 

výpis 

z uznesenia č. 8/2014, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva 
v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 7. riadnom zasadnutí 

dňa 21.5.2014 

Komisia Mestského zastupitel'stlfa 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. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod ll 
Predaj pozemku parc. č. KNC 14792/14 o výmere 83m2, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Zimná, priamym predajom Ing. Radoslavovi Dolnému, PhD. a manž. 
Ing. Ivete Dolnej, rod. Mačákovej, Zimná 5, 080 Ol Prešov 
- za cenu 4 470 € (53,85 €/m2

). 

Bod č. 2 
Predaj pozemkov parc. č. KNC 148351137, orná ľôdao výmere 101m2 a parc. č. KNC 14835/136, 
orná pôda o výmere 41 m2

, spolu o výmere 142 m , L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ku Škáre, 
priamym predajom Ing. Antonovi Boháčovi, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov 
- za cenu 7 100 € (50,07 €1m2

). 

Bod č. 3 
Predaj nehnuteľností: 

spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na pozemku parc. č. KNC 14835/147, orná pôda 
o výmere 31Om2 (na podiel 2/8 pripadá výmera 77,5 m2

), 



š Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 2/2 

Mesto Prešov 

-spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na pozemku parc. č. KNC 14835/151, orná pôda 
o výmere 290m2 (na podiel 2/8 pripadá výmera 72,5 m2), 

všetko na LV č. 14406, k. ú. Prešov, lokalita Ku Škáre, priamym predajom Ing. Antonovi Boháčovi, 
Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov 
-1za cenu 7 500 € (50,07 €/m2

). 

JUDr. Katarína Juricová, v. r. 
sekretár komisie 

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

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

Overovatelia zápisnice: 

MUDr. Miroslav Lukáč, v. r. 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 



9 Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta ll l 

Mesto Prešov 

výpis 

z uznesenia č. 6/2014, ktoré prijala komisia Mestského zastupiteľstva 
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 

neschválit' 

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 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 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 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 

a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie s obojstrannými chodníkmi 
chodníkmi 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. 

JUDr. Katarína :Juricová, v. r. 
sekretár komisie 

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

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

Overovatelia zápisnice: 

Ing. /:udovít Malaga, v. r. 

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 



1:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupitel'stvu v Prešove návrh na schválenie majetkových prevodov. 
Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 
24. 4. 2014 a 21. 5. 2014, ktorej výpisy z uznesení sú súčasťou materiálu. 

Strana 1/1 
F- MsÚ/SP-01123/1 



1;:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 115 

P. č. l /Bod č. l - Výpis z uznesenia č. 8/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2014 zo dňa 21. 5. 2014/ 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod ll 
Predaj pozemku parc. č. KNC 14792/14 o výmere 83 m•, zastavané plochy a nádvoria, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Zimná, priamym predajom Ing. Radoslavovi Dolnému, PhD. 
a manž. Ing. Ivete Dolnej, rod. Mačákovej, Zimná 5, 080 Ol Prešov 

- za cenu 4 470 € (53,85 €/m2
). 

Dôvod: Napriek viacerým urgenciám nedošlo k podpísaniu kúpnej zmluvy na pozemok, ktorý je 
predmetom tohto uznesenia, zo strany kupujúceho, ktorý sa práv k tomuto pozemku chce 
domáhať súdnou cestou. 

B/ Stanovisko komisíe MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 21. 5. 2014: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie. 

Cl Príloha: 
Ol/l Snímka z katastrálnej mapy 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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1;_;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 2/5 

P. č. 2 /Bod č. 2 - Výpis z uznesenia č. 8/2014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2014 zo dňa 21. 5. 2014/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemky parc. č. KNC 14835/137, orná pôda o výmere 101 m2 a parc. č. KNC 14835/136, orná 
pôda o výmere 41 m2

, spolu o výmere 142m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ku Škáre, 

Ing. Antonovi Boháčovi, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Predaj predmetných pozemkov, ktoré bezprostredne susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadatel'a, 
na ktorých má zámer výstavby obchodnej prevádzky. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 25. 3. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 4. 3. 2013: 
VMČ č. 4 súhlasí s odpredajom za komerčnú cenu. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 bod č. 14, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 6. 2. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na 
www.stránke mesta v dňoch 14. l. 2014 až 31. l. 2014 predložená ako jediná, a to 
záujemcom Ing. Antonom Boháčom, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 21. 5. 2014: 
Komisia odporúča predaj pozemkov za cenu 7 100 € (50,07 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 122/2013 zo dňa 8. ll. 2013 a znaleckej doložky č. 47/2014 
zo dňa 7. 5. 2014 vypracovaných Ing. Dušanom Kvaskom je stanovená vo výške 7 100 €. 
Jednotková cena je 50,07 €/m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 7 100 €, t.j. 50,07 €/m2
. 

Navrhovaná cena komisiou: 7 100 € (50,07 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
02/1 Žiadosť zo dňa 29. l. 2013 
02/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 25. 3. 2013 
02/3 Kópia kat. mapy 
02/4 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 3 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Anton Boháč, Ing., Ďumbierska 7, 080 09 Prešov 

Mestský úrad Prešov 

Sekcia majetková a ekonomická 

Odd. mestského majetku 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

V Prešove 28.01.2013 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemkov 

PRÍLOHA 6.02.)1 

Týmto predkladám návrh na odkúpenie pozemkov parcelné číslo 14835/137 

a 14835/136 v katastrálnom území Prešov, pokial' je mesto Prešov výlučným vlastníkom vyššie 

uvedených nehnuteľnosti za cenu 30,00€/m2
• 

S pozdravom a úctou 
/ 

Ing. Anton Boháč . 1?1 k)i1 

/l +a?t\ . 
/ \\ 



Váš list číslo l zo dňa: Naše člslo: 

PRÍLOHA Č. OZ(2. 

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

Vybavuje /linka Prešov: 

M/1305/2013 8/3445/2013 lng.arch. Jacova 25.3.2013 
é.z.13244/2013 ev.č.14128/2013 !!'! 051/3100 273 

VEC 
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 2/8 pozemkov parc. č. KN-C 14835/147 k. ú. Prešov s vý
merou 310 m2

, orná pôda, parc. č. KN-C 14835/151 k.ú. Prešov s výmerou 290 m2
, orná pôda 

a pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 14835/136 k.ú Prešov s výmerou 41 m2
, 

parc.č. KN-C 14835/137 k.ú. Prešov s výmerou 101 m2
, orná pôda v lokalite ul. Ku Škáre Ing. 

Antonovi Boháčovi, bytom Ďumbierska 7 v Prešove za účelom rozšírenia pozemku pre 
výstavbu 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 
ods.2 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov ako orgán územného plánovania dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov · zmeny a doplnky 201 O, schváleného 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 25/2011 dňa 30.3.2011, pozemky parc. č. KN-C 
14835/147,14835/151,14835/136,14835/137 k.ú.Prešov. v lokalite ul. Ku Š kare sa nachádzajú na 
ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná občianská vybavenosť+ výroba. 

21 Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršlch predpisov po 
posúdeni žiadosti Ing. Antona Boháča, bytom Ďumbierska 7 v Prešove od por ú č a odpredať 
spoluvlastnícky podiel 2/8 pozemkov parc. č. KN-C 14835/147 k.ú. Prešov s výmerou 310 m2

, 

orná pôda, parc. č. KN-C 14835/151 k.ú. Prešov s výmerou 290 m2
, orná pôda a pozemky vo 

vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 14835/136 k.ú Prešov s výmerou 41 m2
, 14835/137 k.ú. 

Prešov s výmerou 101 m2, orná pôda v lôokalite ul. Ku Škáre Ing. Antonovi Boháčovi, bytom 
Óumbierska 7 v Prešove za účelom rozšírenia pozemku pre výstavbu. 

S pozdravom 
.l'llfESTO P:R.!EŠO'Iil 

ll/ie~1si<<"- tjť';J(:~ 

SEKCi~ STt1V~BNÉHG (Jfi,~.D~J .. kiJF;BAN\STH\Y 

1"/.' /J;/) --/ u., l 

':""i 
.J 

Ing. Mari n H a r č a r í k 
riadite~ Sekcie 

stavebného dradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 J 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51 )3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l w..vw.presov.sk 
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IZJ Zápis č. 3/2014 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj - Uznesenie č. 440/2013 bod 14 z XLII. 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 6. 2. 2014 komisia v zložení: MUDr. Karol Kyslan PhD. 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie pozemkov: 

-parc. č. KNC 14835/137, orná pôda o výmere 101m2
, 

-parc. č. KNC 14835/136, orná pôda o výmere 41 m2
, 

spolu o výmere 142 m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ku Škáre, 

PRÍl-OHA Č. 02./ tr 

Strana 

riadneho 111 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 440/2013 bod 14 zo dňa 
23. 9. 2013, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov 
v dňoch 14. l. 2014 až 31. l. 2014. 

Minimálna cena stanovená podl'a znaleckého posudku: 7 100 € 

Záujemca: Ing. Anton Boháč, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: 7 100 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške 
znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu 
Ing. Antona Bo;?Zmbierska 7, 080 Ol Prešov, vo výške 7 100 €. 

MUDr. Karol Kyslan PhD. .d ...................... .. 
Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

JUDr. Katarína Juricová 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dňa 6. 2. 2013 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 315 

P. č. 3 /Bod č. 3 - Výpis z uznesenia č. 812014 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 712014 zo dňa 21. 5. 20141 

Al Mesto Prešov predáva nehnuteľnosti: 
-spoluvlastnícky podiel o veľkosti 218 na pozemku parc. č. KNC 14835/147, orná pôda o výmere 

31 O m2 (na podiel 218 pripadá výmera 77,5 m2
), 

-spoluvlastnícky podiel o veľkosti 218 na pozemku parc. č. KNC 148351151, orná pôda o výmere 
290 m2 (na podiel 218 pripadá výmera 72,5 m2

), 

spolu o výmere pripadajúcej na spoluvlastnícke podiely 150 m2
, L V č. 14406, k. ú. Prešov, lokalita 

Ku Škáre, Ing. Antonovi Boháčovi, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov. 

BI Predmet žiadosti a účel majetkového prevodu: 
O usporiadanie spoluvlastníckych vzťahov požiadal Ing. Anton Boháč, Ďumbierska 7, 080 Ol 
Prešov, ktorý je spoluvlastníkom pozemkov špecifikovaných v bode Al tohto materiálu v podiele 
16132, formou odkúpenia spoluvlastníckych podielov mesta Prešov. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 25. 3. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 4. 3. 2013: 
VMČ č. 4 súhlasí s odpredajom za komerčnú cenu. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 44012013 zo dňa 23. 9. 2013 bod č. 13, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 6. 2. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na 
www.stránke mesta v dňoch 14. l. 2014 až 31. l. 2014 predložená ako jediná, a to 
záujemcom Ing. Antonom Boháčom, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov. Ostatní spoluvlastníci si na 
základe výzvy mesta zákonné predkupné právo k predmetným nehnuteľnostiam v zákonom 
stanovenej lehote neuplatnili, preto OMM odporúča ich predaj žiadateľovi. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 21. 5. 2014: 
Komisia odporúča predaj nehnuteľností (spol. podielov) za cenu 7 500 € (S0,07 €1m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 12012013 zo dňa 7. ll. 2013 a znaleckej doložky 
č. 4612014 zo dňa 7. S. 2014 vypracovaných Ing. Dušanom Kvaskom je stanovená vo výške 
7 SOO €. Jednotková cena je 50,07 €1m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 7 SOO €, t.j. S0,07 €1m2
. 

Navrhovaná cena komisiou: 7 500 € (50,07 €1m2
). 

Hl Prílohy: 
0311 Žiadosť zo dňa 8. l. 2013 
0312 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 2S. 3. 2013 
0313 Kópia kat. mapy 
0314 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 4 

F- MsÚISP-0111211 



Anton Boháč, Ing., Ďumbierska 7, 080 09 Prešov 

Mestský úrad Prešov 

Sekcia majetková a ekonomická 

Odd. mestského. majetku 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

V Prešove 07.01.2013 

Vaše číslo: M/16396/2011 zo dňa 12.06.2012 

. ' 
Vec: Žiadosť o zrušenie a vyrovnanie spoluvlastníctva odkúpením ll 

PRÍLOHA Č. m/1 

Moja pôvodná žiadosť o zrušenie a vyrovnanie spoluvlastníctva bola návrhom 

o odkúpenie vášho spoluvlastníckeho podielu parc. č. KNC: 14835/147 o výmere 310m2 

a 14835/151 o výmere 290m 2 zapísaných na LV 14281 v k. ú. Prešov, kde mesto Pre~ov je 

spoluvlastníkom predmetných pozemkov v podiele 2/8, za cenu 30,00€/m2
• 

Mesto Prešov si nechalo vypracovať znalecký posudok na predmetné parcely, kde 

základnú cenu nehnutel'nosti 26,95 €/m 2 znalec navýšil o koeficient inžinierskych sieti na 

pozemku hodnotou cca 1,2 násobku pôvodnej ceny a o koeficient cca 2,1 násobku pôvodnej 

ceny z dôvodu zvýšeného záujmu o parcely. 

Zrejme nerozumiem pohnútkam a postupom znalca, nakol'ko éena sa mi vidí 

nadhodnotená bezdôvodne, a tak som sa nezúčastnil na predkladaní ponúk z nasledujúcich 

dôvodov: 

siete nie sú na pozemku, čo je fakt 

záujem o odkúpenie pozemkov, okrem môjho, sa rovná nule, tiež preukázaný fakt. 

Na záver chcem zdôrazniť, že mám záujem a žiadam o odkúpenie vášho 

spoluvlastníckeho podielu 2/8 k parc. č. 14835/147 a 14835/151 v cene 30,00 €/m2nakol'ko je to 

cena vvššia ako základná cena 26,95 €/m 2
• 

S pozdravom a úctou 

Ing. Anton Boháč l ~ 
Fb e ~.;t 



Váš list čfslo l zo dňa: Naše čfslo: 

PR.Íl.DHA Č.o~j2. 

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

Vybavuje l linka Prešov: 

M/1305/2013 8/3445/2013 lng.arch. Jacová 25.3.2013 
č.z.13244/2013 ev.č.14128/2013 ~ 051/3100 273 

VEC 
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 218 pozemkov parc. č. KN-C 14835/147 k.ú. Prešov s vý
merou 310 m 2

, orná pôda, parc. č. KN-C 14835/151 k.ú. Prešov s výmerou 290 m2
, orná pôda 

a pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 14835/136 k.ú Prešov s výme~ou 41 m2
, 

parc.č. KN-C 14835/137 k. ú. Prešov s výmerou 101 m2
, orná pôda v lokalite ul. Ku Skáre Ing. 

Antonovi Boháčovi, bytom Ďumbierska 7 v Prešove za účelom rozšírenia pozemku pre 
výstavbu 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 
ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni neskorších predpisov ako orgán územného plánovania dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov - zmeny a doplnky 201 O, schváleného 
Mestským zastupiteJ'stvom v Prešove uzn. č. 25/2011 dňa 30.3.2011, pozemky parc. č. KN-c 
14835/147,14835/151,14835/136,14835/137 k.ú.Prešov v lokalite ul. Ku $kare sa nachádzajú na 
ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná občianské vybavenost'+ výroba. 

21 Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršlch predpisov po 
posúdeni žiadosti Ing. Antona Boháča, bytom Ďumbierska 7 v Prešove od por ú č a odpredať 
spoluvlastnícky podiel 2/8 pozemkov parc. č. KN-C 14835/147 k. ú. Prešov s výmerou 31 O m2

, 

orná pôda, parc. č. KN-C 14835/151 k.ú. Prešov s výmerou 290m2
, orná pôda a pozemky vo 

vlastníctve Mesta Prešov oarc. č. KN-C 14835/136 k.ú Prešov s výmerou 41 m2
, 14835/137 k.ú. 

Prešov s výmerou 101 m': orná pôda v lôokalite ul. Ku Škáre Ing. Antonovi Boháčovi, bytom 
Ďumbierska 7 v Prešove za účelom rozšírenia pozemku pre výstavbu. 

S pozdravom 
MJE§TO 1\"ľfi:.IE§Hl}\, 

!v'1 e_..;:Wsi:_ ,q.r ad 
SEKCU, STk~ .. 8ľ1Ér\G Uflt~D'J lVR~'JJWST!Y.I 

;-1 o 9 .;;.• 

c;,---
lng. Mari n H a r č a rl k 

riadite Sekcie 
stavebného dradu a urbanistiky 

MestskY Urad v Prešove l Hlavné 73 1 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 





!i! Zápis č. 4/2014 z vyhodnotenia ponúk 
. 

"--.../ Priamy predaj - Uznesenie č. 440/2013 bod 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dľía 6. 2. 2014 komisia v zložení: MUDr. Karol Kyslan PhD. 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie pozemkov: 

13 z XLII. 

Strana 

riadneho 1/1 

-parc. č. KNC 14835/147, orná pôda o výmere 310m2
, (na podiel2/8 pripadá výmera 77,5 m2

), 

-parc. č. KNC 14835/151, orná pôda o výmere 290m2
, (na podiel 2/8 pripadá výmera 72,5 m2

), 

spolu o výmere 600 m2 (na podiel 2/8 pripadá výmera 150 m2
), LV č. 14406, k. ú. Prešov, 

lokalita Ku Škáre, 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 440/2013 bod 13 zo dňa 
23. 9. 2013, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov 
v dňoch 14. l. 2014 až 31. l. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 7 SOO € 

Záujemca: Ing. Anton Boháč, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: 7 SOO € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške 
znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu 
Ing. Antona Boháča, Ďumbierska 7, 080 Ol Prešov, vo výške 7 500 €, 
ak si ostatní spoluvlastníci neuplatnia zákonné predkupné právo, ktoré 
im prislúcha. 

MUDr. Karol Kyslan PhD. 

Ing. Juraj Basala 

JUDr. Katarína Juricová 

Ing Miroslav Hudák 

Ing. František Šarišský 

V Prešove dľ!a 6. 2. 2014 

)71-
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Mesto Prešov 

P. č. 4 /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 
4/5 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti 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. 9112013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným 
GEOPLAN 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. 

B/ Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' chce dobudovať infraštruktúru svojho areálu, v rámci ktorej plánuje vystavať na predmetnej 
nehnutel'nosti 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, rokovať so žiadate!'om o ponuke nájmu iných mestských pozemkov v areáli FNsP J.A. 
Reimana Prešov a doplniť návrh na uznesenie o podmienky uvedené v stanovisku OHAMaÚP. 
(Stanoviská žiadate l' a 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 nehnutel'nosti špecifikovanej v 
bode Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 13 8/1991 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 nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zrete!' a. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadate!' om: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

1/ Prílohy: 
04/1-2 Žiadosť zo dňa 28. 5. 2013 
04/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 7. 8. 2013 
04/3 Geometrický plán 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



~ Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

04/4-2 Stanovisko FNsP J.A. Reimana Prešov zo dňa 14. l. 2014 
04/5-2 Stanovisko FNsP J.A. Reimana Prešov zo dňa 13. 3. 2014 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Váš list značky/zo dňa 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 
). A. REIMANA PREŠOV ,PR~L0\1~ C:1l_~)H 

~~·$~~~ 
"''' JIGS ~~, .Jl:GS, 

Naša značka 
(/3c -141/2013 

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

Vybavuje 
WDr, 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 LV 
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 Prešov (ďalej len 
"FNsP Prešov") a k niektorým jej oddeleniam, ktorých vstup sa nachádza na menovanej ulici. 
Zárovel'í z uvedenej ulice vedie prístupová komunikácia aj k novovybudovanému 
Internistickému monobloku nachádzajúcemu sa taktiež v areáli FNsP Prešov. Práve 
v súvislosti s výstavbou Intemistického 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 koncov)• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Prešovskom 
samosprávnom kraji k dispozícii, je alarmujúci a mnohokrát medializovaný. 

V tejto súvislosti FNsP Prešov dodáva, že v rámci dobudovania infraštruktúry areálu 
FNsP Prešov zároveň 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 shalitnenie parkovacích služieb FNsP Prešov 
plánuje umiestniť na nelmuteľnosti 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 Reimana Pre)O\. Hollého 14, OS l S l Pr~10\·. tel.. +421-51-70 l ll ll, fax .. +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fnsppresov.sk. W\VW.fnsppresov.sk, JCO: 0061 0577, l Č: DPH: SK 2021281559. Bankové spojeme: 700280091/8180 
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o nájme nehnuteľností, a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 91/2013 zo dňa 
16.04.2013, vyhotoveným obchodnou spoločnosťou GEOPLAN Prešov, s.r.o., so sídlom 
K6nštantínova 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 
zdravotníctva 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 níkdy nevyužívalo pre svoju činnosť. Z hľadiska zabezpečenia vzájomnej 
vyváženosti právneho vzťahu založeného nájonmou zmluvou podľa uvedených podmienok 
FNsP Prešov dodáva, že počas trvania 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 poslaním FNsP 
Prešov ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň si Vás týmto FNsP Prešov 
.ciovoľuje požiadať o stanovisko k tejto žiadosti v čo najkratšom možnom čase. 

S úctou 

Prílohy: 

FNsP . A. Reimana Prešov 
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 

riaditeľ 

fik. Geometrického plánu č. 9112013 

Fakultnä nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSo\'. Hollého 14. 081 81 PreSov. teL +.:J21-5 i -70 ll ll ! , fax .. +421-51-7722247 
e-mail: nemocmca glilsppre'>ov .sk, www fnsppresrwsk. IČO: 00610577, l Č' DPE· SK 2021281559, Banl-o\'é spo1enJe 70028009118180 



Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

l; 0 J MESTO PRE0ov 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list čfslo !zo dňa: 
M/8939/2013 

Cz.101234/2013 
VEC 

~f!ľ&~~Ž013 
ev.č.1029512013 

'·· 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

Vvbavcle(,linka lng.arc . Jacová 
!!'!051/31 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 architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16,ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. 
v zneni neskorši ch predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení 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 pristupovej 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 vŕmerou 367m2

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

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

a) nájomca zabezpeči komplexnú obnovu prijazdovej komunikácie s obojstrannými 
chodníkmi pre prístup pešich 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 uživanie pacientmi a verejnosťou. 

S pozdravom 

SEKCII, STA 
o 

Ing. Mari 
riadil Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Váš list značky/zo dňa 

PRÍLOHA Č.O~tl't-1 
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

J. A. REIMANA PREŠOV ,. li) 
'"", SGll, ~...sGS_ 

Naša značka 
11~141/2014 

Ti ti. 
Mestský úrad v Prešove 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková24 
080 O l Prešov 

Vybavuje Prešov dňa 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 14.01.2014 

Vec: Stanovisko- prenájom pozemkov 

Vo veci dlhodobého prenájmu nehnuteľností vo vlastnictve 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. 91/2013 
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 18.04.2013pod č. 01-526/2013, ktorým je vytvorená parcela registra C č. 9698/2 
o výmere 1646 m2 (ďalej 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, 9732117 a 973_2/18, 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 uzavriet' 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, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fr.sppresov.sk, www.fnsppresov.sk, !CO: 00610577, IC DPH: SK 20.!1281559, Bankové spojenie: 70028009118180 
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PRÍLOHA Č. 04!1f.-2. 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

]. A. REIMANA PREŠOV @@ 

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 
nachádzajúcim 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 aj 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 vzhľadom 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 

,,;, 

_~-;6 -,· ;'-::::1-stvo 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421·51·7011111, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fnsppresov.sk, www.fnsppresov.sk, IČO: 00610577. IČ DPH: SK 2021281559, Bankové sooienie· 70n?$1:M01JR1on 



, PRÍLOHA Č. O~tls-1 
FAKULTNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

J. A. REIMANA PREŠOV t~ li'\ 
''4>, .. SGS ~_56$. 

fM'E'sW'Pi;i]ov Mestský úrad v Prešove l 2 

Znak a lehola E.pisu: l Regislr. zna~ka: 

Duilo: ') 0 -03- ZQ~4 uloženia: 

Váš list značky/zo dňa 
M/8939/2013 

Naša značka 
YJ'~ 14112014 

Vec: Stanovisko- prenájom pozemkov 

Titl. 
Mestský úrad v Prešove 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková24 
080 O l Prešov 

Vybavuje Prešov dňa 
TIJDr. Tomáš Goga, MBA 13.03.2014 

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. 129114 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. 91/2013 
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'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 vzájonmej 
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 
dňa14.01.2014, hlavným cieľom prenájmu nehnuteľností je dobudovanie dopravnej 
infraštruktúry areálu FNsP Prešóv vzhl'adom na dokončenie Intemistického monobloku a 
vybudovanie ďalšieho vstupu do svojho areálu, ktorý by mal byť situovaný práve na 
Sládkovičovej ulici tak, aby zabezpečoval plnohodnotný obojstram1ý 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 
Intemistickom monobloku. 

Fnkultná 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, IČO: 00610577, !Č DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 70028009118180 
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PRÍLOHA Č. 04)5" -2 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

J. A. REIMANA PREŠOV (i) (Ô\ 
'lo, .SGS ~_SGS. 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vám týmto FNsP Prešov v nadv!lznosti na 
Vašu žiadosť oznamuje, že FNsP Prešov nemá k dispozícii projekt výstavby parkovacích 
miest, nakol'ko nové parkovacie miesta neplánuje na predmetných nehnutel'nostiach 
vybudovať. 

S pozdravom rar.uJina nemocmca s poiiklmikou 
J. A. Reimana Prešov 
riaditeľstvo 

zL;' 
FNsP J. A. Reimana Prešov 

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
riaditel' · 

Fakultnä nemocnica s poliklinikou J. A Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421·51-701111 l, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fusppresov.sk, www.fnsppresov.sk. IČO: 00610577, IČ DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie; 700280091/8180 



Návrh na schválenie majetkových prevodov - Mestské zastupiteľstvo v Prešove - 16. 6. 2014 

IP.č.l účel1 Predávajúci Kupujúci 
i cena 

~· l č. 1J zo dňa 23. 9. 2013, bod 11- predaj pozemku priamym predajom, UL Zimná (Ing. R. Dolný, PhD. a manž.lng. 
IL. mestoDredáva Mesto Prešov Ul. Ku Skáre) lnQ. A. Boháč 7 100,00 € l 7100,00 • 
l:' mesto predáva Mesto Prešov {Ul. Ku Skáre Ing. A. Boháč 7 500,00 € -J.- 7 500,00 • 

~eq~renájmu (PHOZ)_ Mesto Prešov (Ul. Sladkovicova) SR- FNsP J. A. Reimana Prešov 1 ,OO €/rok -- ·--
(SPOLU_ _ ____ =---__1 

* PHOZ. návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zretera 
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V
• 2 1 Mesto kupuje l Mesto predáva 
ymera v m v€ v€ 

Dolná, rod. 
142 

15o 
1 646 

7100,00 
7 500,00 

14 600,00 
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