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Stranac;;~ Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z LIU. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 16.6.2014 číslo: 551/2014 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

zrušuje 

l. Uznesenie MsZ v Prdove č. 440/2013 zo dňa 23.9.2013 

v časti schvaľuje 


bod 11 

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 maBŽ. Ing. Ivete Dolnej, rod. Mačákovej, Zimná 5, 080 01 Prdov 

- za cenu 4 470 € (53,85 €/m 2

). 


schval'uje 

22. Predaj pozemkov parc. č. KNC 14835/137, orná pôda o výmere JOJ m a parc. č. KNC 
214835/136, orná pôda o výmere 41 m , spolu o výmere J42 ml, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 


lokalita Ku Škáre, priamym predajom Ing. Antonovi Boháčovi, Ďumbierska 7, 080 01 

Prešov 

- za cenu 7 100 € (50,07 €/m 2

). 


3. Predaj nehnuteľností: 


- spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na pozemku parc. č. KNC 148351147, orná pôda 

o výmere 310m2 (na podiel 2/8 pripadá výmera 77,5 m2

), 

- spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 2/8 na pozemku parc. č. KNC 14835/1 51, 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 €/m 2

). 
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4. 	Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad bodný osobitného 
zretel'a z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J. A. Reimana 
Prešov, a to pozemku parc. č. KNC 969812, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1646 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, 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, Honého 14, 081 81 Prešov, IČO: 
00610577 - správca majetku štátu 
- za cenu 1,00 €frok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 
a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie s obojstrannými 

cbodníkmi pre pristup pešich a obnovu vysokej sprievodnej zelene umiestnenej vo 
výsadbovýcb 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. 

~/, 

23. oe. 2014 rnDr. Pavel HA G Y A R I 

primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka 	 PhDr. Mikuláš Komanický 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Stanislav Kahanec 
'---
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