
1;:;1 Strana
Mestská rada v Prešove 1/7 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 1. zasadnutia 

Mestskej rady v Pre§ove 


dňa: 12.1.2015 	 číslo: 1412015 

k návrhu oa schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie majetkových prevodov 


a odporúča 


Mestskému zastupitel'stvu mesta Prelov 


zmeniť 
l. 	Uznesenie MsZ v Prelove čt 54112014 zo dňa 26.5.2014 


v časti schvaľuje 


bod 2 

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


LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita lli. Mirka Nešpora, Vojtechovi Manikovi, A. Pridavka 20, 

080 Ol Prešov, ako vlastnikovi stavby stojacej na tomto pozemku 

- za ceou 1254 € (66 €1m 2

) 


na 

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


6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mirka Nešpora, Marte Šporerovej, Mirka Ne§pora 7,08001 

PreIov, ako vlastníčke stavby stojacej na tomto pozemku 

- za cenu l 254 € (66 €/m2

). 


2. Uznesenie MsZ v Prešove č. 44612013 zo dňa 23.9.2013 

v časti schvaľuje 


bod 3 
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Strana1:;1 2nMestská rada v Prešove 

Mesto Prešov 
--------- _....... 
~ 

Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít pre rodiny a znevýhodnené 
skupiny obyvatel'stva, a to nebytových priestorov o výmere 184,90 m2

, nachádzajúcich sa na 
1. NP stavby so súp. č. 6795 (v pavilóne B bývalej Základnej školy na Ul. Bernolákovej 21 
v Prešove), stojacej na parc. č. KNC 14477/3, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 
20 rokov pre občianske združenie EMERKA, rodinné oddychové centrum, Arm. gen. 
Svobodu 4, 080 Ol Prešov, IČO: 42037433 
- za cenu I €lrok + úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

na 

Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít pre rodiny a znevýhodnené 
skupiny obyvateľstva, a to nebytových priestorov o výmere 181,91 m2

, nachádzajúcich sa na 
I. NP stavby so súp. Č. 6795 (v pavilóne B bývalej Základnej školy na Ul. Bernolákovej 21 
v Prešove), stojacej na parc. Č. KNC 14477/3, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 
20 rokov pre oWianske zdndenie EMERKA, rodinné oddychové centrum, Arm. gen. 
Svobodu 4,080 Ol Prešov, IČO: 42037433 
- za cenu l € lrok + úhrady za služby spojené s uživanim nebytových priestorov. 

3. Umesenie MsZ v Prešove č. 44012013 zo dňa 23.9.2013 

v časti schvaľuje 


bod 8 

Odkúpenie: 

I. časti pozemku parc. Č. KNC 2458/1, záhrada o výmere cca 80 m2

, LV Č. 6054, k. ú. Prešov, 
lokalita ul. Jazdecká, od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov, 

2. - pozemku parc. Č. KNC 2448/2, záhrada o výmere 65 m2, 


- pozemku parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha o výmere 27 m2
, 


- časti pozemku parc. č. KNC 2451, záhrada o výmere cca 130 m2
, 


spolu o výmere cca 222 m2
, LV č.165, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Henriety 

Pončákovej, 082 02 Drienovská Nová Ves Č. I3S 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 

Odkúpenie: 
l. pozemku parc. čo KNC 2458/6, ostat. plocha o výmere 50 m2, ktorý bol vytvorený 

GP i!. 30212013 zo dňa 12.12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
KonštantWova 3, 080 Ol Prešov, odi!lenenfm z pozemku pare. čo KNC 2458/1, 
záhrada, LV čo 6054, k. ú. Prešov, lokalita UL Jazdecká, 
od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 2 890 € (57 ,SO €1m 2). 

2. pozemku parc. i!. KNC 244812, ostat. plocha o výmere 212 ml, ktorý bol vytvorený GP 
i!. 30212013 zo dňa 12.12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konlitantinova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov: 

F - MsÚ/SP-01f28/1 
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• parc. č. KNC 2448/2, záhrada, 
• parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha, 
• parc. č. KNC 2451, záhrada, 

vletko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 

od Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 01 Prešov 

- za cenu v zmysle maleckého posudku, t j. 12 300 € (58,02 €Im'. 


schváliť 

4. Predaj pozemku parc. č. KNC 960112, ostatná. plocha o výmere 103 ml, vytvoreného GP 
Č. 64/2014 zo dňa 27.5.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 
080 01 Prešov.odčlenenim z pozemkov parc. č. KNE 80111, záhrada a parc. č. KNE 80112, 
záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov. lokalita ul. Narcisová, priamym predajom 
Rádu sestier sv. Bazila Vel'kého v SR. Narcisová 1, 080 01 Prešov, IČO: 00586439 
- za cenu 5 210 € (50,58 €/m 2

). 

S. Predaj pozemku parc. č. KNC 9808/72. vodná plocha o výmere 46 m2
, vytvoreného GP 

č. 288/2013 zo dňa 21.11.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., KonŠ!antínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNE 1077/2, vodná plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Levočská, priamym predajom 
spoločnosti XMATRIX s. r. o., Sabinovská 1,080 01 Prešov, IČO: 46405313 
o za cenu 3 350 € (72,83 €1m 2) • 

6. Predaj pozemkov: 
o ,parc. č. KNC 6020/2, zastavaná plocha o výmere 4 m2 

o ,parc. č. KNC 6020/3, zastavaná plocha o výmere 7 m2 

o ,parc. č. KNC 6020/25, zastavaná plocha o výmere 11 m2 

o parc. č. KNC 6020/27, ostatná. plocha o výmere 2 m2 ,ktorý bol vytvorený GP 
č.69/2014 

zo dňa 30.6.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 6020/1,zastavaná plocha, 
o celkovej výmere 24 ml, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym 
predajom Petrovi Vužňákovi, Ul. 17. novembra 32, 080 01 Prešov 
- za cenu 1 000 € (41,66 €1m 2

), s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena 
práva prechodu cez pozemok parc. č. KNC 6020/25 a pozemok parc. č. KNC 6020/27 
v prospech vlastnikov pozemkov parc. č. KNC 5994,5995 a 5996, k. ú. Prešov. 

7. Zámer predaja stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, umiestnenej 
na pozemku parc. č. KNC 1596/35, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec 
- sp6sobom obchodnej verejnej sút'de, ktorej podmienky sú stanovené v prilohe tohto 

uznesenia. 

F - MsÚ/SP-Ol128/1 
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8. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9818/30, záhrada o výmere 186 ml, vytvoreného GP 
č. 126/2014 zo dňa 18.6.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantinova 3, 
080 01 Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 
9818/22, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku, s podmienkou dodržania regulativu 

územného plánu pre danú oblasť. 

9. Zámer predaja pozemkov: 
- parc. č. KNC 9818/26, záhrada o výmere 157 ml, 
- parc. č. KNC 9818/29, záhrada o výmere 176 ml, 
vytvorených GP č. 126/2014 zo dňa 18.6.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada 
a parc. Č. KNC 9818/22, záhrada, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
spôsobom priameho predaja 
. minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku, s podmienkou dodržania regulatívu 

územného plánu pre danú oblasť. 

10. Zámer predaja pozemkov: 

· parc. Č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 ml, 

• parc. Č. KNC 6254/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 ml, 
• parc. 	Č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329 ml, vytvoreného GP Č. 126/2014 zo dňa 

18.6.2014, vyhotoveného GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantinova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. Č. KNC 6254/29, záhrada a parc. Č. KNC 9818/22, záhrada, 
LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle maleckého posudku, s podmienkou dodržania regulativu 
územného plénu pre danú oblasť. 

11. Zámer predaja pozemku parc. Č. KNC 9818/27, záhrada o výmere 189 ml, vytvoreného GP 
Č. 126/2014 zo dňa 18.6.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantfnova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. Č. KNC 6254/29, záhrada a parc. Č. KNC 
9818/22, záhrada, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou dodržania regulatívu 

územného plánu pre danú oblasť. 

12. Zámer predaja nehnuteľnosti sp&sobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z d&vodu 
podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, týkajúci sa: 
• časti pozemku parc. Č. KNC 1428/1, ostatná plocha o výmere cca 60000 m2 (presná 

výmera bude známa po vypracovaní GP), LV Č. 721, k. ú. Záborské, 
• časti pozemku parc. Č. KNC 1428/1, ostatná plocha o výmere cca 40000 m2 (presná 

výmera bude známa po vypracovaní GP), LV Č. 721, k. ú. Záborské, za podmienky 
využitia predkupného práva kupujúceho na kúpu tohto pozemku, 

pre spoločnosť Draka Comteq Slovakia s. r. o., Strojnícka 7, 080 01 Prešov, IČO: 
36362654 

F - MsÚ/SP.OI/28/1 
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- za cenu 29 €/m l, s podmienkou zriadenia predkupného práva kupujúceho na kúpu 
časti pozemku parc. č. KNC 1428/1, ostatná plocha o výmere cca 40 000 ml (presná 
výmera bude známa po vypracovani GP), LV č. nl, k. ú. Záborské, na obdobie do 
31.12.2018 bezodplatne. 

13. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory plnenia úloh lUtne! správy na úseku archívnictva, a to nebytových 
priestorov o celkovej výmere 175,88 m , nachádzajúcich sa na II. NP stavby so súp. Č. 
3279 na Ul. Slovenskej č. 40, LV č. 6492, k. Ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré mesto, IČO: 
00151866 
- za cenu 8,30 €/mz/ročne + úhrada za služby spojené s užívanim nebytových 

priestorov. 

14. 	Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory rozvoja modelárstva medzi verejnosťou v meste Prelov, a to 
nebytových priestorov o celkovej výmere 254,30 ml, nachádzajúcich sa na II. NP stavby so 
súp. Č. 7331 na Ul. Ďumbierskej č. 40, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 10 rokovyre 
občianske zdrufenie Klub železničných modelárov, Hruny 8, OSO Ol Prelov, leO: 
42344859 
- za cenu l €Im'/ročne + úhrada za služby spojené s uživanim nebytových priestorov. 

15. 	Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnych služieb pre mládež po ukončeni ústavnej 
starostlivosti, resp. pre mládež v ohrozeni, a to nebytového priestoru o výmere 
75,00 m2

, nachádzajúceho sa na I. NP stavby so súp. č. 6897 na UL Ďumbierskej 20, LV 
Č. 8985, k. ú. Prešov, na dobu 5 rokov pre RELEVANT, n. o., Svätoplukova 11, OSO Ol 
Pmov, IČO: 37887483. 
- za cenu 8,30 €Iml/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 

16. 	Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a 
z d6vodu podpory nepočujúcim obyvateľom mesta Prelov, a to nebytových priestorov 
o celkovej výmere 137,50 ml, nachádzajúcich sa na l. NP stavby na Ul. Solivarskej č. 2, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 61213, LV č. 2065, k. ú. Solivar, na dobu neurčitú 
pre občianske zdruenie Prelovský spolok nepočujúcich, Sibírska 6960/30, OSO Ol 
Pre!ov, IČO: 42229243 
- za cenu l €Im'/rol!ne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F -	 MsÚ/SP-01I28/1 
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neuhváliť 

17. Odkúpenie pozemkov: 
• parc. č. KNe 1674/252, trvalé trávne porasty o výmere 951 ml, 
• parc. č. KNe 1674/383, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 ml, 

zapísané na LV č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita ul. K Okruhliaku a Pod Dubom, 

od podielových spoluvlastníkov: 

Anny Križalkovi~ovej, Sabinovská 161, 080 01 Prešov, v podiele 1/3, 

Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 

FrantiJky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 01 Pre~ov, v podiele 1/9, 

Margity Ko§~ovej, Sabinovská 155,080 01 Pre~ov, v podiele 1/9, 

Andreja Ko§~a, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 

resp. ich právnych nástupcov 

- za cenu 22 910,28 € (23,82 €1m 2

). 


18. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNe 920614, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
eea 100 ml (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. Ú. Prešov, 
lokalita Ul. Levočská, spôsobom priameho predaja 
• minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

19. Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
výstavby garáwvého domu pre obyvatel'ov mesta Pre_ov, týkajúci sa i!asti pozemkov: 
- parc. č. KNe 1430214, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. Č. KNe 143021109, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. KNe 143021207, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. Č. KNe 14302/214, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. č. KNe 14302/215, zastavané plocha a nádvoria, 
o výmere cca l 800 ml (presná výmera bude známa po vyhotoveni GP), L V Č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Sibírska, pre spoločnosť Sell Slovakia, s. r.o., Letecká 1,040 Ol 
Kolice - sever, IČO: 46514511 
- za cenu 18 000 € (lO €/m2

), s podmienkou pre kupujúceho na vlastné náklady vybudovať 
v priľahlom území do dvoch rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy oddychovú zónu 
s detským ihriskom v hodnote min. 30 000 €, s následným odovzdaním do vlastníctva 
mesta Prešov bezodplatne. 

20. Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. Č. KNe 3126/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5504 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Levočská a Janouškova, v rozsahu cca 245 ml (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), v prospech oprávneného: 
vlastníka nehnuteľností - pozemku parc. č. KNe 3124, zastavané plochy a nádvoria 

2o výmere 1 631 m a stavby so súp. č. 6127, umiestenej na pozemku parc. č. KNe 3124, LV 

Č. 13011, k. Ú. Prešov, a to Pharma plus, spol. sr. 0., Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO: 

36454605, in rem (s právom prevodu na tretiu osobu) 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 


F - MsÚ/SP-01l28/1 
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Prnoha k bodu č. 7 

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 


vyhlasuje 

podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 


OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚtAŽ 

na odpredaj nehnuteľnosti: 

stavba so súp. č. 8637 nachádzajúca sa na Ul. Iánošíkovej 36/A, umiestnená na pozemku 
parc. Č. KNC 1596/35, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 

L 	 predmetom návrhu zmluvy je stavba identifikovaná vyššie (ďalej len nehnuteľnosť); 
2. 	 súťatiäéi predloži návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť; 
3. 	 súťažiaéiprijima podmienku, že zaplati kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 

. vkIa(ť!!i:ľo Katastra nehnuteľnosti . v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzawetia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy a nárok na zmluvnú 
pokut}! vo výške zábezpeky zloženej súťažiacim v zmysle odseku 5; 

4. 	 súťiffi:aéÍ berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
. doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využiti tohto práva. Odstúpením od 

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

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

5. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) 	 do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 

350000423572, variabilný symbol XXX15, zábezpeku vo výške minimálne 7 810 €, 
inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy 
použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa 
odseku 14, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa 
uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

b) 	 preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prisľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške nim ponúkanej kúpnej 
ceny za predmet kúpy; 

6. 	 technické informácie o nehnuteľnosti poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ 
v Prešove, Iarková 24, tel.: 051/3100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt 
na správcu poskytne oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. 
Obhliadka nehnuteľnosti bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

7. 	 návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Sekcia majetková a 



ekonomická, Hlavná 73,080 01 Prešov, s výrazným označením ..MsÚ - OMM -
Obchodná verejná súťaž č. XXl201S - nebnutel'nost' Ul. Jánošikova - neotvárať". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

8. 	 lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do XX.XX.201S, do lS.30 hod.; 

9. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní 
po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude 
oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní od 
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovatel' vráti zložené zábezpeky 
súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

IO. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
ll. predložené návrhy môže sút'ažiaci meniť a dopíňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

12. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
13. vyhlasovateľ môže. v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 

nesprávnosti, pripadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom 
ro~u, ato najmä za účeloql zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatív<;lu; 

14. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v.Prešoy!,':. Oznámenie o prijatí najvýho4nejšieho návrhu zmluvy sa vykoná. písomnou 
správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania 
zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu n!tivýhocjnejšieho návrhu. 
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