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Mesto Prešov 

dňa: 19.9.2014 

Návrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov hodných 

osobitného zreteľa 

Návrh na 

UZNESENIE 

z LIV. riadneho zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Vydanie: 

číslo: ... /2014 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 
schvaľuje 

l. Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J.A. Reimana Prešov, a to pozemku 
parc. č . KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 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 verejnosťou. 

2. Uzatvorenie Dodatku č. l k ZMLUVE O NÁJME EKOPARK- HOLÁ HORA zo dňa 
12. 3. 2014, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu záujmu mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti v areáli a využití na rekreačné a športové účely pre obyvateľov mesta 
Prešov. 

F- MsÚ/SP-01/19/1 Strana 1/1 
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PRtLOHA k BODU C. 2 

Mesto Prešov 

k ZMI<JNE O NÁJME EKOPARK-HOLA HORA zo dňa 12. 3. 

2!lH 
(ďalej len Zmluva o nájme) 

uzatvorenej podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonnfka e. 
40/1964 Zb. v zneni neskoňích red isov 

Zmluvné strany 

l. Prenajimatel': Mesto~rešov 
sídlo: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
zastúpený: primátorom mesta JUDr. Pavlom Hagyarim 
lČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
Bankové spojenie: ČSOB Prešov, č. ú.: 400854927417500 
(ďalej len prenajímateľ) 

2. Nájomca: Technické služby mesta Prešov, a. s., zapísaný 
v OR Okresného súdu 
Prešov, odd. Sa, Vložka číslo 252/P 

sídlo: Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 

Vydanie: 

Strana 
1/2 

zastúpený: predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom Kleinom a členom 
Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým 

IČO: 0031718914 
DIČ: 2020520656 
Bankové spojenie: UniCreditBank, č. ú.: 1089828000/1111 
(ďalej len nájomca) 

Článok l 
Predmet dodatku 

Z dôvodu úpravy režimu investovania do predmetu nájmu a následného započítavania týchto 
investícii v zmysle Zmluvy o nájme, prenajímateľ a nájomca uzatvorili tento Dodatok č. l 
k Zmluve o nájme, ktorým sa mení jej znenie nasledovne: 

V Čl. IV Povinnosti zmluvných strán, sa mení bod 4.2, pism. c), bod 4.6, bod 4.7.2 a dopÍňa sa 
bod 4.7.4, ktorých nové znenie je nasledovné: 
4.2 Nájomca sa zaväzuje: 
c) investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € (slovom: 
tridsaťtisíc eur) ročne - v priemere za uplynutú dobu nájmu, s možnosťou ich započítania 
s nájomným podľa bodu 4. 7. 2. 
4.6 Účtovné odpisy technického zhodnotenia fmancovaného nájomcom odpisuje počas doby nájmu 
nájomca. Po ukončení nájmu, ak nebude technické zhodnotenie fmancované nájomcom úplne 
odpísané, nájomca ho odpredá prenajímateľovi za zostatkovú cenu. 
4. 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bude nájomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2 písmeno c) budú započítané voči ročnému nájomnému za lesné 
pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 5. l. 2005 v znení jej 
dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok vyčísli nájomca prenajímateľovi najneskôr do 
15. ll. bežného kalendárneho roka a investície uznané prenajímateľom vyfakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 30. ll. bežného kalendárneho roka; ak nájomca v niektorom kalendárnom 
roku vykoná práce v rozsahu viac ako 30.000 €, je oprávnený ich vyfakturovať prenajímateľovi 
v tomto rozsahu, pričom suma nad 30.000 € sa mu započíta do ďalšieho obdobia (max. do výšky 
30.000 € ročne). Následne bude vystavená dohoda o započítaní vzájomných plnení, najneskôr do 
20. 12. bežného kalendárneho roka. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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NAVRH - Dodatok ~~ J 

k ZMLJNE O NÁJME EKOPARK-HOI.A HORA zo dňa 12, 3. Vydanie: 

l.O.H 
(ďalej len Zmluva o nájme) Strana 

Mesto Prešov uzatvorenej podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonnfka č, 2/2 
40/1964 Zb. v zneni neskoňfch predpisov 

4.7.4 Majetok, ktorý nadobudne prenajímateľ na základe faktúry vystavenej nájomcom podľa bodu 
4.7.2, sa dňom vystavenia faktúry stáva súčasťou predmetu nájmu, a to za podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve o nájme. 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia dodatku 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a 
naďalej v platnosti. 

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
dvoch vyhotoveniach. 

2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2.4 Tento dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia. 
2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol 

uzavretý v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

V Prešove dňa : .......... .. .. .. .......... .. 

Za prenajímatel'a : 

.......................................... 
JUDr, Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01 /12/1 

Za nájomcu: 

. ............................................ . 
MUDr. Peter Klein 

predseda predstavenstva 

.................................................... 
PhDr. Mikuláš Komanický 

člen predstavenstva 



c;' Návrh 
na schválenie majetkových prevodov ako prípadov Vydanie: 

Mesto Prešov hodných osobitného zreteľa 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh na schválenie majetkových 
prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. 

Strana 1/1 
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9 Návrh na schválenie Vydanie: 

majetkových prevodov ako prípadov hodných 
Strana 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 
113 

P. č. l 

Al Mesto Prešov prenecháva do dlhodobého nájmu nehnuteľnosť ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J.A. Reimana Prešov, 
a to pozemok 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 125611, zastavané plochy a 
nádvoria a KNE 1291/4, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Sládkovičova, na dobu 30 rokov pre SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu. 

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

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť dlhodobý prenájom nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 
Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 551 /2014 zo dňa 
16. 6. 2014 a následne zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov a na internetovej stránke mesta 
Prešov v dňoch 10. 7. 2014 - 29. 7. 2014. V zmysle VZN č . 9/2011 , ktorým sa určujú Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo na 
schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
a MsR. 

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 komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 24. 4. 2014: 
Komisia neodporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

GI Cena podľa schváleného a zverejneného zámeru: 
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 verejnosťou. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 Návrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 

Hl Prílohy: 
0111-2 Žiadosť zo dňa 28. 5. 2013 
0112 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 7. 8. 2013 
01/3 GP č. 91/2013 
01 /4-2 Stanovisko FNsP J. A. Reimana Prešov zo dňa 14. l. 2014 
01 /5-2 Stanovisko FNsP J.A. Reimana Prešov zo dňa 13. 3. 2014 

F- MsÚ/SP-0111211 

Vydanie: 

hodných 
Strana 
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Váš list značky/zo dňa 

FAKULTNÁ 'f\jEMOCl\jJCA S P,OliKLINII<OU 

] .. A .. REIMANA PREŠOV 

Naša značka 
1-'P -141/2013 

PRÍLDl-iA Č . 01/1 -1 

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

Vybavuje V Prešove dňa 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 28.05.2013 

Vec: Žiadost' o prenájom nehnutel'ností 

Mesto Prešov je o.i. vlastníkom 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 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 poli!dinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len 
"FNsP Prešov") a k niektorým jej oddeleniam, ktorých vstup sa nachádza na menovanej ulici. 
Zároveň z uvedenej ulice vedie prístupová komunikácia aj k novovybudovanému 
Internistickému monobloku nachádzajúcemu sa taktiež v areáli FNsP Prešov. Práve 
v súvislosti s výstavbou Internistického monobloku FNsP Prešov plánuje dobudovať 

komplexnú infraštruktúru svojho areálu v rámci ktorej hlavným cieľom FNsP Prešov je 
reagovať na stúpajúci dopyt tak pacientov ako aj širokej verejnosti po nových parkovacích 
miestach v jej areáli ako aj v jeho blízkosti, nakoľko nedostatok parkovacích miest, ktoré má 
t.č. FNsP Prešov ako koncový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Prešovskom 
samosprávnom kraji k dispozícii, je 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 skvalitnenie parkovacích služieb FNsP Prešov 
plánuje umiestniť na nehnuteľnosti vstupný a výstupný terminál a za ním aj nové parkovacie 
miesta. 

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

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

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, . Hollého 14,081 81 Pre~ov , tel. : +421-51-7011111 , fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fnsppresov.sk, www.fnsppresov.sk , IČO: 00610577. !Č DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 700280091/8180 
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PR\iDHI\ Č . 01/1-2.. 
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 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, IČO: 36 485 985, úradne overeným Správou katastra Prešov 

dňa 18.04.2013 pod č. Gl-526/2013, ktorého fotokópiu Vám FNsP Prešov zasiela v prílohe 

tohto listu. 

Čo sa týka predbežných podmienok samotnej nájomnej zmluvy, FNsP Prešov by 

z vyššie uvedených dôvodov a najmä s apelom na všeobecne zlú finančnú situáciu v rezorte 
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 odôvodi1uje 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 nikdy nevyužívalo pre svoju činnosť. Z hľadiska zabezpečenia vzájomnej 

vyváženosti právneho vzťahu založeného náj o mnou zmluvou podľa uvedených podmienok 

FNsP Prešov dodáva, že počas trvania nájonmej 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 nájonmej 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 

dovoľuje požiadať o stanovisko k tejto žiadosti v čo najkratšom možnom čase. 

S úctou 

Prílohy: 

~~~ ~imana Prešov -
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPJ:I 

· riaditeľ 

fik. Geometrického plánu č. 91/2013 
Falwltná nernot;rwa , ' •( iii . .. . . 

J_ • ·•f . .;! r,,..." Hn~ dt~ : ... : , .. 

cl. h Retmana Presov 
riaditeľstvo 

.. ·;-

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Holleho 14, 081 81 Prešov, tel. : +421-51-7011111, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fnsppresov.sk, www.fnsppresov.sk, IČO: 00610577, !Č DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 700280091/8180 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
PRľLOHA Č. 01/ Z 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

V áš list č l s lo l zo dňa : 
M/8939/2013 
Čz.1 01234/2013 

VEC 

10/f-iS'f 

Naše číslo: 
' 8/9645/2013 
ev . č. 1 0295{2013 

1.. 

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

Vybavuje l lirlka 
mg.arch . Jacová 
~051 /31 00273 

Prešov : 
7.8.2013 

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

parc.č. KN-E 1291/4 k. ú. Prešov s výmerou 1279 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov, 
Sládkovičova .ulica v Prešove, žiadatel'ovi Fakultnej nemocnici J. A. Reimana Prešov za 
účelom zriadenia prístupu k areálu FNsP J. A. Reimana a k parkovacím miestam pre 
potreby pacientov a verejnosti 
-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 znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a 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 vvbavenosti. 

2/ V súčasnosti pozemok parc . č . KN-E 1256/1 k. ú. Prešov tvorí plocha novovybudovaného 
pakoviska a pozemokparc. č . KN-E 1291/4 k.ú. Prešov plocha miestnej prístupovej komunikácie 
s obojstrannými chodníkmi 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 znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru o d p o r ú č a prenajať 
pozemok parc. č. KN-E 1256/1 k.ú. Prešov s výmerou 367 m2

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

- plochu prístupovej komunikácie 
s obojstrannvmi chodníkmi na Sládkovičovej ulici v Prešove žiadatel'ovi FNsP J.A. 
Reimana za týchto podmienok: · 

a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie s obojstrannými 
chodníkmi pre prístup peších a obnpvu 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 verejno.st'ou. 

S pozdravom 
NlflE§ 'ť® :_t'I<]E~EŠ®V 

r ::stsk; . .Jrad 

SEK~iA STA ''. ·~ MO ÚR~sAglS'i!KY 
0 ' jtf'l'Prešov @ 

Ing. Marian H a r č a r í k 
riadite~' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel .: +421(51 )3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@gresov.sk 1 www.presov.sk 
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Geometrický plán je podkladom naprávne úkony, )<:eď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhod!lé s údajmi ·platných výpisov z katastra nehimteľnostL . 

Vyhotovner. 
Pre.!ov 

Obec Okres KraJ 
Pre.! ov .Pre.!ovský 

JiilGEe?LAN l Kat. 
územie Prdov 

Číslo 
plánu 91/2013 

Mapový 
list č. PREŠOV44/14 

· GEOPLANPrešov, s..r.o. 
Konitaalúlova l. 3, 0.80 Ol PREŠOV 

IČO: 36485985,1Č DPH: SK2Ql0015l93 GEOMETRICKÝ PLÁN na určenie vlastnltkych vzťahov · 

k pozemku KN-C parc. č. 9698/Z 

Vyhotovil 

T Meno: 
l Ľubomfr Skirka 

Dňa: 
16.4.2013 

Dňa: 

Autonzačne overil 

!
Meno: 

1~59013~ Ing. Ľudovít Bakoň 

Nov~ hianice boli v prir_ode označené Nái~6~ainT ~:pre$no~.Ou ~dpovedá predpisom . . ff ~ . . . <;"' ~ 
obrubnfkom, kovovými rúr~ami q ... !~,{~~-O 1 4. __ ~;..~'o...,, \\ 

Zéznam podrobného merania (meračský náčrt) č. (' ,, t l ::-;a \. ~ J~\ \ ' --
511927 \. , . \ 1- :J l ~ :.. l \ . 

,.. "b y-Yv--.J ~ ~ 1 "j\ 
Súradnice bodov Olllačenýcb čfslami a ostatné meračské · \ ~- ~-:.... ""'-. ŕ"/ .$~:· 

0
ti · ~ · 

údaje sú uložené vo v!eobel:nej dokumentácii \y,,, _ _''J '-' e) Peči~i!;~dpis ~ 
-:;~:~· 

Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: iS 04 Z013 lc;;;',_rzc;zú 
úradne overené podľa §9 zókona NR SR č.215/!995 
Z.z. o geodéz;ii a,kartógl)lfii, ,, 

/_,l;...· ·-- .... r. -. · . 
· . ·,)'i" ...... ,.~ c-

/.c.._·~ .~~ .. \ 
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Váš list značky/zo dňa 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

]. A. REIMANA PREŠOV 

Naša značka 
11...-14112014 

.. ."_ -
.,_,, crl'! · SGS 

-------PR(LOHA t. 0 -1/~--1 

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

Vybavuje Prešov dňa 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 14.01.2014 

Vec: Stanovisko- prenájom pozemkov 

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

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

, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Prešov, okres Prešov, 
obec Prešov vedené na L V č. 6492, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 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'alej len ~,nehnuteľnosti") Vám týmto Fakultná nemocnica s poliklinikou 
J. A. Reimana Prešov (ďalej len "FNsP Prešov") v zmysle Vašej žiadosti zo dňa 03.01.2014 
uvádza nasledovné: 

Z Vašej žiadosti vyplýva, že komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre 
.disponovanie s majetkom navrhla, aby FNsP Prešov prenajala aj pozemky nachádzajú,c_e sa na 
ulici Hollého, ktoré tvoria hlavnú prístupovú cestu do areálu FNsP Prešov (ide o pozemky 
registra C č. 9732/15, 9732/16, 9732/17 a 9732/18, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria evidované na L V č. 6492). 

V prvom rade FNsP Prešov ako správca majetku štátu uvádza, že hlavným cieľom 
možného prenájmu predmetných nehnuteľností je dobudovanie dopravnej infraštruktúry 
areálu FNsP Prešov vzhl'adom na dokončenie Internistického 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 uzavrieť 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 Vami ponúknutých 
pozemkov, ktoré tvoria hlavnú · prístupovú komunikáciu do areálu FNsP Prešov na ulici 
Hollého, nevyriešilo by to celkové uzatvorenie areálu FNsP Prešov. 

Fal-.:ultná 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 spojenie: 700280091/8180 
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(...~'> POV.f: 

/@~\ . FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 
1 ~$ ~,;Rišoy ]. A REIMANA PREŠOV _sss: .""__sGst 

PR(LOI-IA Č . 01j4--2 

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 vzhl'adom na svoju dlhodobú nepriaznivú finančnú situáciu 
nemôže dovoliť. 

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

S pozdravom 

// .... ~ 
~J.A. Reimana Prešov 

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
riaditeľ 

:l.; , . _(:·;:!>: :~_: (~~;~: ; if( (~~i 

~.L ;. .; ~ ; rn~~ n~ ~-_ :\t· ~~ov 

ri a ct iters t vo 

FaJ...11ltná nemocnica s poliklinikou J.A Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, teL: +421-51-70111 I 1, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fusppresov.sk, www.fnsppresov.sk, IČO: 00610577, IČ DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 700280091/8180 
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FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

]. A. REIMANA PREŠOV 
% 

Váš list značky /zo dňa 
M/8939/2013 

Naša značka 
Yf'---141/2014 

Vec: Stanovisko- prenájom pozemkov 

"~, ~r,s ·<an. ~GS 
PRJLOl-I A Č .0 1 j5 -1 

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

Vybavuje Prešov dňa 
JUDr. 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 n~ LV č. 6492, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 91/2013 
:zo dňa 16.04.2013, vyhotoveným obchodnou spoločnosťou GEOPLAN Prešov, s.r.o., so 
sídlom Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, IČO: 36 485 985, úradne overeným Správou katastra 
Prešov dňa 18.04.2013 pod č. Gl-526/2013, ktorým je vytvorená parcela registra C č. 9698/2 
o výmere 1646 m2 (d'alej len "nehnuteľnosti") Vám týmto Fakultná nemocnica s poliklinikou 
J.A. Reimana Prešov (ďalej len "FNsP Prešov") v zmysle Vašej žiadosti zo dňa 18.02.2014, 
doručenej dňa 03.03.2014 uvádza nasledovné: 

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

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

V súvislosti s predmetnou požiadavkou komisie FNsP Prešov uvádza, že vo vzájomnej 
predchádzajúcej korešpondencii zrejme došlo k určitým nezrovnalostiam týkajúcich sa práve 
plánovania výstavby nových parkovacích miest na nehnuteľnostiach. Tak ako to FNsP Prešov 
deklarovala či už vo svojej pôdnej žiadosti zo dňa 28.05.2013, ako aj v stanovisku zo 
dňal4.0 1.2014, hlavným cieľom prenájmu nehnuteľností je . dob~.~o:y,:-n~~., ,dopravnej -~ 

iqfraštrukN:ry;. är,eálq ;:FNs~ :Pr~šov ... tzhľadom na dokončenie Internistického monobloku a 
.. ;, 1·-J.- ·,~c;.,, . ...-_:_;.~ ~- · .f~ .,.. __ ·, _-;,<).·. >;,1 •;· .•. -·-... .-.,·- .. '.'·. · · •. '· '-~·>o,;l.-· ·• · • 

YXRP.-~.?~~~i~P·2i~,I,~~~;~;)t~.§!_~p~ ,: ~~ : ~Y~jp.(); ~rf?~lu,_':~ktorý by mal byť situovaný práve na 
Sládkovičovej ulici tak, aby zabezpečoval plnohodnotný obojstranný prejazd do areálu FNsP 
Prešov zo Sládkovičovej ulici. 

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

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, teL : +421-51-7011111, fax. : +421-51-7722247 . 
e-mail: nemocnica@fnsppresov.sk, www.fnsppresov.sk, IČO: 00610577, IČ DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 700280091/8180 
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FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

]. -A~ REIMANA PREŠOV 
_SGS,_ ~<aoa _su$_ 

.. --.. ·----·-------------------------- VRCLQHA Č , 01/5-2 

, .... :::_,,-~ Na základe vyššie uvedených skutočností Vám týmto FNsP Prešov v nadväznosti na 
::.:,.~Vašu :žiadosť oznamuje, že :FNsP Prešov nemá k dispozícii projekt výstavby parkovacích 

miest, nakoľko nové . parkovacie miesta neplánuje na predmetných nehnuteľnostiach 

vybudovať. 

S pozdravom rclr;wtí!ô nemocnica s poiiklinikou 
1!. A. Reimana Prešov 
riaditel'stvo 

zt;_-4- ----..:;.··. 
FNsP J.A. Reimana Prešov 

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
riaditeľ 

Fah.-ultná 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 spojenie: 700280091/8180 
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9 Návrh na schválenie Vydanie: 

majetkových prevodov ako prípadov hodných 
Strana 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 
313 

P. č. 2 

Al Mesto Prešov uzatvára Dodatok č. l k Zmluve o nájme EKOPARK- HOLÁ HORA zo 
dňa 12. 3. 2014, ktorého návrh tvorí prílohu tohto materiálu, a to ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu záujmu mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
v areáli a využití na rekreačné a športové účely pre obyvateľov mesta Prešov. 

BI Predmet žiadosti a účel majetkového prevodu: 
Nájomca (Technické služby mesta Prešov, a. s.) predložil návrh Dodatku č. l k Zmluve o nájme 
EKOPARK - HOLÁ HORA uzatvorenej dňa 12. 3. 2014, ktorého účelom je úprava režimu 
investovania do predmetu nájmu a jeho následného započítavania v zmysle uvedenej Zmluvy 
o nájme. Po prevzatí predmetu nájmu nájomca vykonal podrobnú analýzu jeho stavu s ohľadom 
na schválený účel nájmu, kde zistil viaceré nedostatky, ktoré vyvolávajú akútnu potrebu opravy 
a obnovy infraštruktúry, výstavby nových drobných objektov a rekonštrukcie existujúcich 
objektov. Vzhľadom na nutnosť vynaloženia väčšieho objemu počiatočných investícií do obnovy 
predmetu nájmu v záujme zachovania a ďalšieho rozvinutia jeho výchovno-vzdelávacieho 
charakteru v rozsahu optimálne zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta Prešov, vyvoláva 
potrebu úpravy príslušnej Zmluvy o nájme v častiach: o podmienkach investovania do predmetu 
nájmu - bod 4.2 c ), o spôsobe odpisovania technického zhodnotenia financovaného nájomcom -
bod 4.6, o spôsobe započítavania vynaložených investícií do predmetu nájmu- bod 4.7.2, ako aj 
doplnenie ustanovenia o tom, že nové investície sa stávajú predmetom nájmu za podmienok 

dohodnutých v pôvodnej Zmluve o nájme- bod 4.7.4. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť uzatvorenie Dodatku č . l k Zmluve o nájme EKOPARK - HOLÁ 
HORA zo dňa 12. 3. 2014 ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č . 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 
z dôvodu záujmu mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli a na jeho 
využití na rekreačné a športové účely pre obyvateľov mesta Prešov. Uzatvorenie predmetného 
Dodatku č . l odporúčame schváliť aj z dôvodov uvedených v žiadosti nájomcu, čím dôjde 
k vyjasneniu postupov pri zhodnocovaní predmetu nájmu nájomcom a tým k menšej možnosti 
lavírovania medzi názormi zmluvných strán. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 20. 8. 2014: 
Komisia odporúča uzatvorenie Dodatku č. l k ZMLUVE O NÁJME EKOPARK - HOLÁ 
HORA zo dňa 12.3.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

El Prílohy: 
0211 Žiadosť zo dňa 28. 7. 2014 
0212-2 Návrh Dodatku č. l k Zmluve o nájme EKOPARK- HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. 2014 
0213-5 Zmluva o nájme EKOPARK- HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. 2014 

F- MsÚISP-0111211 
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Váš list číslo/zo dňa 
1-

Vec 

: : 

Naše čís l o 

l 092/2014 
Vybavuje 
I11g. Peter Smutný 

PRÍLOHA e 02-/1 

Mesto Prešov 
Ing. Miroslav Hudák 
Riaditeľ Sekcie MaE 
ul. Hlavná 73 
080 06 Prešov 

Kontakt 
051 /77 117 08 

Prešov 
28.7.2014 

Zmluva o nájme- Ekopark Holá hora- Návrh Dodatku č. l 

Dú.a 20.2.2014 bol uznesením MsZ č.S00/2014 schválený dlhodobý prenájom Ekoparku Holá 
hora spoločnosti TSmP, a.s Prešov, ako prípad hodný zvláštneho zreteľa. 

V článku IV bod 4.2.c Zmluvy o nájme sa spoločnosť TSmP, a.s. zaväzuje investovať do 
predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € ročne, s možnosťou ich 
započítania s nájomným podľa bodu 4. 7.2. Predstavenstvo TSmP, a.s. uvedomujúc si naliehavú 
spoločenskú objednávku vykonalo podrobnú analýzu havarijného stavu v ktorom sa Ekopark pri prevzatí 
nachádzal a rozhodlo o nevyhnutných urýchlených investíciách do opravy infraštruktúry, do výstavby 
nových a technického zhodnotenia existujúcich objektov v areáli. 

Rozsah investícií do obnovy, zhodnotenia a dobudovania majetku Ekoparku v zauJme zachovania, 
ale hlavne rozvinutia jeho výchovno-vzdelávacieho charakteru v rozsahu optimálne zohľadiíujúcom 

potreby obyvateľov mesta Prešov však vyvoláva potrebu revízie niektorých ustanovení Zmluvy o nájme 
pojednávajúcich o podmienkach investovania do predmetu nájmu v čl. 4.2.c, o spôsobe odpisovania 
technického zhodnotenia v čl. 4.6, ako aj o spôsobe započítavania vynaložených finančn)'ch prostriedkov 
v článku 4.7.2. V zásade ide o určenie povinného investičného rámca 30 tis . € ako priemeru za uplynulé 
roky nájmu Ekoparku a o doplnenie možnosti započítať investície realizované v bežnom roku 
s nájomným za Mestské lesy aj v nasledujúcich rokoch do výšky 30 tis .€ ročne. 

V ďalš ích súvislostiach vznikla potreba doplniť Zmluvu o nový č lánok 4.7.4 v ktorom sa konštatuje, že 
majetok ktorý nadobudne prenajímateľ na základe faktúry vystavenej nájomcom, sa stáva diíom 
vystavenia faktúry súčasťou predmetu nájmu a to za podmienok dohodnutých v Zmluve. Navrhované 
zmeny podrobne dokumentuje návrh Dodatku č. l, ktorý je prílohou tohto listu. 

Žiadame Vás, vážen)' pán riaditeľ, ako sekretára Komise finančnej , plánovacej a sprá-ry mestských 
organizácií, aby ste Zmluvu o nájme Ekopark Holá hora a navrhovaný Dodatok č. l zaradili do programu 
jej najbližšieho zasadania a po prerokovaní odporúčali na ich schválenie v Mestskom zastupiteľstva . 

S pozdravom 

Prílohy : Dodatok č. l k Zmluve o nájme 

Ba_ikalsk;·, 33 
Oi:O O l PrL-šov 
Td : 051• 77 11 71J~ 

f'AX O ~ I /74'!4752 

i ľ(l 3 1 7 l X 'i 14 
i( IWII: SK 20~\152065 6 
V!.JIJ banka : 32/5 72 !02 ()0 

l JniCrcdi1 Bank Slnvakia a.s . l OX<JX 2XOIHI ·JJII 

~''f1sňovsk); 
výkonný riaditeľ 
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- PRÍLOHA Č . 02./ ~ - 1 

g NÁVRH - Dodatok č. l 
k ZMLINE O NÁJME EKOľARK-HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. 

2.illA 
(ďalej len Zmluva o nájme) 

Mesto Prešov uzatvorenej podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 

l. Prenajíma teľ: 
sídlo: 
zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

40/1964 Zb. v zneJÚ neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 , 080 Ol Prešov 
primátorom mesta JUDr. Pavlom Hagyarim 
327 646 
2021225679 

Bankové spojenie: ČSOB Prešov, č . ú.: 4008549274/7500 
(ďalej len prenajímateľ) 

2. Nájomca: Technické služby mesta Prešov, a. s., zapísaný 
v OR Okresného súdu 

sídlo: 
zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 

Prešov, odd. Sa, Vložka číslo 252/P 
Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom KJeinom a členom 
Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým 
0031718914 
2020520656 

Bankové spojenie: UniCreditBank, č. ú.: l 089828000/1111 
(ďalej len nájomca) 

Článok I 
Predmet dodatku 

Vydanie: 

Strana 
1/2 

Z dôvodu úpravy reznnu investovania do predmetu nájmu a následného započítavania týchto 
investícií v zmysle Zmluvy o nájme, prenajímateľ a nájomca uzatvorili tento Dodatok č. l 
k Zmluve o nájme, ktorým sa mení jej znenie nasledovne: 

V Čl. IV Povinnosti zmluvných strán, sa mení bod 4.2, písm. c), bod 4.6, bod 4.7.2 a dopÍňa sa 
bod 4.7.4, ktorých nové znenie je nasledovné: 

4.2 Nájomca sa zaväzuje: 
c) investovať do predmetu nájmu fmančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € (slovom: 
tridsaťtisíc eur) ročne - v priemere za uplynutú dobu nájmu, s možnosťou ich započítania 
s nájomným podľa bodu 4. 7. 2. 
4.6 Účtovné odpisy technického zhodnotenia fmancovaného nájomcom odpisuje počas doby nájmu 
nájomca. Po ukončení nájmu, ak nebude technické zhodnotenie fmancované nájomcom úplne 
odpísané, nájomca ho odpredá prenajímateľovi za zostatkovú cenu. 
4. 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bude nájomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2 písmeno c) budú započítané voči ročnému nájomnému za lesné 
-pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dií.a 5. l. 2005 v znení jej 
dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok vyčísli nájomca prenajímateľovi najneskôr do 
15. ll. bežného kalendárneho roka a investície uznané prenajímateľom vyfakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 30. ll. bežného kalendárneho roka; ak nájomca v niektorom kalendámom 
roku vykoná práce v rozsahu viac ako 30.000 €, je oprávnený ich vyfakturovať prenajímateľovi 
v tomto rozsahu, pričom suma nad 30.000 € sa mu započíta do ďalšieho obdobia (max. do výšky 
30.000 € ročne). Následne bude vystavená dohoda o započítaní vzájonm),ch plnení, najneskôr do 
20. 12. bežného kalendárneho roka. 

F - MsÚ/SP-01/12/1 



- PRÍLOr t:\ č . 02.12-2. 
NÁVRH - Dodatok č. l 

9 k ZMLINE O NÁJME EKOľARK-HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. Vydanie: 

2014 

Mesto Prešov 
(ďalej len Zmluva o nájme) Strana 

uzatvorenej podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 2/2 
40/1964 Zb. v znerú neskorších predpisov 

4. 7.4 Majetok, ktorý nadobudne prenajímateľ na základe faktúry vystavenej nájomcom podľa bodu 
4.7.2, sa di1om vystavenia faktúry stáva súčasťou predmetu nájmu, a to za podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve o nájme. 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia dodatku 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a 
naďalej v platnosti. 

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
dvoch vyhotoveniach. 

2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvn),mi stranami. 
2.4 Tento dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom a nadobúda účinnosť dúom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia. 
2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol 

uzavretý v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

V Prešove dľí.a : ........................... . 

Za prenajímateľa : 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01/12/1 

Za nájomcu: 

MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

PhDr. Mikuláš Komanický 
člen predstavenstva 
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9 ZMLUV A O NÁJME EKOPARK- HOLÁ HORA Vydanie: l 

uzatvorená podľa ustano~enia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 

Mesto Prešov 
40/1964 Zb. v zneni neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ : Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 
IČO: 327 642 

Nájomca 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 
Číslo účtu: 400854927417500 

Zast.: JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

Technické služby mesta Prešov, a. s. 
Bajkalská 33 
080 O l Prešov 
IČO: 0031718914 
Bankové spojenie: UniCreditBank 

č.ú. : 1089828000/1111 . . 
Zast. predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom Kleinom a členom 
Pre~stavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým. 

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o nájme nehnuteľností a hnuteľného majetku 
s nasledovným textom: 

Č{ánok I. 
Predmet zmluvy 

1.1.1. Prenajímateľ je výlučným vlastnľkom predmetu nájmu: Ekopark Holá hora, 

Strana 
l/5 

Výtlačok: 

Botanická ul. ll, 080 Ol Prešov, pozostávajúceho zo súboru hnuteľného 
a nehnuteľného majetku. 

1.1.2. Nehnuteľný majetok tvoria: 
a) nehnuteľnosti v k. ú. Prešov, zapfsané na L V. č .. 6492, vedenom na Katastrálnom úrade 
v Prešove, Správa katastra Prešov : 

P. č. Pozemky 
l. parc. č. KN-C 7355/1, ovocný sad o výmere 8154 m2, 
2. parc. č. KN-C 7355/2, záhrada o výmere 1246 m2

, 

3. parc. č . KN-C 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1103 m2
, 

4. parc. č. KN-C 7373, ovocný sad o výmere 2677 m2
, 

5. parc. č. KN-C 7374, ostatná plocha o výmere 139m2, 

6. parc. č. KN-C 7383/2, ovocný sad o výmere 4947 m2
, 

7. parc. č. KN-C 7384/1, trvalý trávnatý porast o výmere 1611 m2, 

8. parc. č. KN-C 9813/2, vodná plocha o výmere 162 m2
, · 

9. parc. č. KN-E 2678/2, záhrada o výmere 150m2
, 

l O. parc. č. KN-E 2678/102, záhrada o výmere ll m2 

P. č. Stavba 
l. stavba Ekoncentrum, súpisné číslo 421 O, situovaná na parc. č. K.N-C 7356, 

(budova EP inv. č. 1/801) 

F -MsÚ/SP-O 1/12/1 
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b) stavby bez súpisného čísla: 

P. č . Inv. číslo Názov predmetu 

1. 2/817 Prístrešok pre hipoterapiu 
2. 2/818 Garáž EP 
3. 2/816 Detské ihrisko 

SPOLU: 

1.1.3. Hnuteľný majetok tvoria: 

a) zvláštne učebné pomôcky- vedené v operatívnej evidencii: 

P. č. lnv. číslo Názov predmetu P. ks Jed. cena 

l. 45 Kábel USB l 19,35 
2. 47 Reproduktory l 9,60 
3. 50 Počítač PC l 693,69 
4. 51 Monitor Acer 19LCD l 268,61 

Spolu: 

b) drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencií. 

Obst. cena 

3.038,00 
20.423,30 
41.395,74 

64.857,04 € 

Cena celkom 

19,35 
9,60 

693,69 
268,61 

991,25 € 

1.2. Prenajímateľ dáva nehnuteľnosti a hnuteľné veci špecifikované v bode 1.1.2. a 1.1.3. 
tohto článku do užívania nájomcovi a nájomca ich preberá do užívania. 

1.3. Súbor hnuteľných vecí a nehnuteľností bude uvedený v preberacom protokole, ktorý 
bude vyhotovený do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

1.4. Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove dňa 20.2.2014, uznesením č. 500/2014. 

Článok ll. 
Účel a doba nájmu 

2.1. Nájomca preberá predmet zmluvy do nájmu za účelom jeho využitia ako objektu 
zvláštneho zreteľa, za účelom doterajšieho zachovanift a rozvinutia jeho 
športového, rekreačného a výchovno-vzdelávacieho charakteru, v rozsahu optimálne 
zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta Prešov. 

2.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

F- MsÚ!SP-0 l/12/1 
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Článok III. 
. Nájomné 

3.1. Nájomné bolo stanovené dohodou ako nájomné hodné osobitného zreteľa vo verejnom 
záujme vo výške l ,OO € ročne, splatné vždy k 30.6. bežného kalendárneho roka. 

3.2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné v dohodnutej výške na vyššie uvedený účet 
prenajímateľa. 

Článok IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

4.1. Nájomca je oboznámený so stavom predmetu nájmu a v takomto stave ho preberá do 
nájmu. 

4.2. Nájomca sa zaväzuje : 

4.3. 

4.4. 

a) fmancovať a organizovať prevádzku prenajatých priestorov v zmysle čl. II bodu 
2.1., vykonávať bežnú údržbu a opravy, s možnosťou započítania s nájorrmýrn 
podľa bodu 4.7.1. maximálne do výšky 30.000 € (slovom tridsaťtisíc eur). 

b) vytvoriť a viesť účtovnú evidenciu prevádzkových nákladov v analytickom členení. 
Účelne vynaložené prostriedky preukázať prenajímateľovi v zmysle. ustanovenia 
bodu 4.2. písmeno a) tohto článku, formou finančného prehľadu vytvoreného z 
analytickej evidencie k 31.12. bežného kalendárneho roka. 

c) investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € 
(slovom tridsaťtisíc eur) ročne, s možnosťou ich započítania s nájomným podľa 
bodu 4.7.2. 

d) preukázať prenajímateľovi použitie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia 
bodu 4.2. písm. c) tohto článku nasledovným spôsobom: 
Pred začatím prác nájomca písomne požiada prenajímateľa o súhlas s vykonaním 
investícií v bode 4.2. písm. c) tohto článku. Nájomca začne uvedené práce 
realizovať až po udelení súhlasu prenajímateľa a uskutočnerú obhliadky predmetu 
nájmu; ·prenajímateľ si vyhradzuje právo odoprieť súhlas, v takomto prípade sa 
práce nezrealizujú. Po ukončení prác nájomca predloží súpis vykonaných prác spolu 
s účtovnými dokladmi preukazujúcirni .účelné vynaložené fmančné prostriedky. 
Prenajimateľ zabezpečí kontrolu prác najneskôr 7 dní odo dňa doručenia podkladov 
od nájomcu a následne vypracuje zápisnicu o splneni povinností nájomcu. 

e) vynaloženie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia bodu 4.2. písmeno c) 
tohto článku preukázať prenajímateľovi vždy najneskôr do 31. decembra bežného 
kalendárneho roka. 

Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly. 

Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, ak ide o jeho 
využívanie v súlade s čl. II bod 2.1, na účel športový, výchovno-vzdelávací a na iný 
účel špecifikovaný prenajímateľom, pričom sa predpokladá aj možnosť jeho 
komerčného využitia. Súhlas prenajímateľa k prenechaniu predmetu nájmu do 
podnájmu tretej osobe podľa prvej vety sa považuje za udelený podpísaním tejto 
zmluvy okrem komerčného podnájmu, v tomto prípade je potrebný písomný súhlas 
prenajímateľa. Nájomné z komerčného podnájmu nájomca použije na financovanie 
a organizovanie prevádzky v zmysle čl. IV. bod 4.2. 

F -MsÚ/SP..() l/12/l 
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4.5. Nájomca je povinný vytvoriť podmienky, aby na predmete nájmu nevznikla škoda 
a aby nedošlo k ohrozeniu majetku prenajímateľa, zároveň zodpovedá za podnájomcu. 

4.6. Účtovné odpisy technického zhodnotenia financovaného nájomcom odpisuje počas 
doby nájmu nájomca. Po ukončení nájmu sa technické zhodnotenie stáva majetkom 
prenajímateľa. 

4.7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zabezpečí prevádzku a bežnú údržbu predmetu 
nájmu a v zmysle bodu 4.2. písm. a) je oprávnený započítať finančné prostriedky, ktoré 
nájomca účelne vynaloží na prevádzku voči ročnému nájomnému za lesné pozemky 
určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 5.1.2005 v znení 
jej dodatkov. Preukázateľne vynaložené náklady podľa bodu 4.2. písmena b) vyčísli 
nájomca prenajímateľovi k 31.12. bežného kalendárneho roka a vyfakturuje najneskôr 
do 15.1. nasledujúceho roka. Následne bude medzi prenajímateľom a nájomcom 
vystavená dohoda o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú len plnenia, 
ktoré boli preukázateľne doložené, a to do výšky 30.000 €. 

4.7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že flnančné prostriedky, ktoré bude nájomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2. písmeno c) budú započítané voči ročnému 
nájomnému za lesné pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej 
zmluvy zo dňa 5.1 .2005 v znení jej dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok 
vyčísli nájomca prenajímateľovi do konca kalendárneho roka a vyfakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 15.1. nasledujúceho roka. Následne bude vystavená dohoda 
o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú vykonané práce, na ktoré dal 
prenajímateľ písomný súhlas. 

4.7 .3. Ak sa v jednotlivých článkoch uvádzajú.fmančné-čiastky, rozumejú sa ako čiastky 
vrátane DPH v zákonom stanovenej výške. · 

Článok V. 
Skončenie nájmu 

5.1. Nájom je dojednaný na dobu neurčitú v zmysle čl. ll. tejto zmluvy s výpovednou 
lehotou l rok. 

5.2. Výpoveď musí mať písomnú podobu a výpovedná lehota začina plynúť od 1.1. roku, 
nasledujúcom po roku, v ktorom bola písomná výpoveď zmluvnému partnerovi 
doručená. 

5.3. Zmluvné strany môžu ukončiť nájomný vzťah aj na základe vzájomnej dohody. 

5.4. Zmluvné strany môžu zmluvu o nájme vypovedať aj bez udania dôvodu. 

5.5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a jej účinnosť nastane dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 
5.6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonnika a ostatných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

5.7. Zmluva bola vypracovaná v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 
prevezme prenajímateľ a dva nájomca. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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5.8. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu 
i rozsahu,, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

V Prešove, dňa: H . ) .UJ1 ~ 

Za prenajímateľa: 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 
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Za nájomcu: 

9'7~. 
MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

TECHNICKÉ SlUŽBY 
mesta Prešov, a .s. 

Bajkalská 33 
oao 01 PREšov [gJ 


