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Informatívna 9 správa o aktuálnych nájomných vzťahoch uzavretých Vydanie: 

Mesto Prešov 

dňa:2.2.2015 

Mestom Prešov za symbolické nájomné 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 2. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

číslo: ... /2015 

k informatívnej správe o aktuálnych nájomných vzt'ahoch uzavretých Mestom Prešov za 
symbolické nájomné 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

informatívnu správu o aktuálnych nájomných vzťahoch uzavretých Mestom Prešov za symbolické 
nájomné. 
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9 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 

Mesto Prešov 

dňa:23.7.2014 

pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

z 12. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove 

pre disponovanie s majetkom mesta 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Strana 

111 

číslo: 12/2014 

po prerokovaní informatívnej správy o aktuálnych nájomných vzťahoch 
uzavretých Mestom Prešov za symbolické nájomné 

dňa: 23. 7. 2014 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Prešove 

zobrať na vedomie 

číslo: 10/2014 

informatívnu správu o ak. tuálnych nájomných vzťahoch uz?ar~ estom Prešov za 
symbolické nájomné. ť ~ 

fi /~ . 
JUDr. Katarína Juric · vá II(JODr. Karol Kyslan, PhD. 

sekretár komisie predseda komisie 

Dostanú: 
podl'a rozdeľovníka 



š Informatívna 
správa o aktuálnych nájomných vzťahoch uzavretých Vydanie: 

Mestom Prešov za symbolické nájomné 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Na základe požiadavky komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta, ktorá bola uvedená 
v zápisnici z 12. mimoriadneho zasadnutia komisie zo dňa 28. 6. 2013 v bode č. 2, v zmysle uznesenia 
č. 15/2013 z 13. riadneho zasadnutia komisie zo dňa 7. 8. 2013, ako aj na základe požiadavky MsR 

zo dňa 17. IO. 2013, po doplnení stanoviska správcu nebytových priestorov PREŠOV REAL, s.r.o. 
(príloha č. l), opätovne predkladáme Mestskej rade v Prešove na prerokovanie Informatívnu správu 
o nájomných vzťahoch uzavretých Mestom Prešov za symbolické nájomné, ktorá bola prerokovaná 
komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 23. 7. 2014 (stanovisko je súčasťou materiálu). 
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F- MsÚ/SP-01123/1 



r;:;r Vydanie: 
Informatívna správa o aktuálnych nájomných vzťahoch 

uzavretých Mestom Prešov za symbolické nájomné Strana 
Mesto Prešov 1/12 

S platnosťou od 1.7.2009 došlo zákonom č. 258/2009 Z. z. k novelizácii Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, ktorou sa ako jedna z foriem nakladania s majetkom mesta určuje aj prípad hodný 
osobitného zreteľa. Za obdobie od 1.7.2009 boli schválené (do 31. l. 2015) nasledujúce nájomné 
vzťahy ako prípady hodné osobitného zreteľa (ďalej len "PHOZ") 

A. Nájomné vzťahy schválené MsZ v Prešove ako PHOZ týkajúce sa nebytových 
priestorov, stavieb a pozemkov k nim prislúchajúcich 

1.1. Dlhodobý prenájom: 
a) nebytových priestorov (pavilóny bývalej základnej školy na Ul. Bernolákovej 21 

v Prešove), nachádzajúcich sa na I., II. a III. NP stavby so súp. č. 6795, stojacej na 
parcele č. KNC 14477/3, LV č. 6492, k. ú. Prešov, a to na I. NP o výmere l 812,94 mz, 
II. NP o výmere 2 180,71 mz a III. NP o výmere 954,38 mz (celková výmera je 4 948,03 mz), 

b) pozemkov- parc. č. KNC 14477/5 o výmere 2 910 mz, ostatné plochy, 
- parc. č. KNC 14477/2 o výmere 5 287 mz, ostatné plochy, vedené na LV č. 

6492, k. ú. Prešov, 
ako pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania školských služieb, na dobu 
určitú do 31.8.2029 Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov, 
IČO: 00179205, za cenu: 

nebytové priestory - l €/rok + úhrady za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov, s podmienkou vynaloženia investícií do predmetu nájmu nájomcom v rozsahu 
minimálne 550 000 € najneskôr do 30.6.2013, bez nároku na refundáciu zo strany 
prenajímateľa, 

- pozemky - l €/rok s tým, že nájomca bude vykonávat' úpravy, letnú a zimnú údržbu 
zelene a chodníkov na pozemkoch na vlastné náklady. 

1.2. Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolske! činnosti detí a mládeže, a to časti 
pozemku parc. č. KNC 14477/8 o výmere 4 125m, ostatná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Bernolákova, na dobu určitú do 23.7.2028 Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu 
Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov, IČO: 00179205, 
za cenu l € ročne s týmito podmienkami: 

- realizácia projektu športového areálu a oddychovej zóny do 2-och rokov, 
- nájomca bude vykonávať úpravy, letnú a zimnú údržbu zelene a chodníkov na 

uvedenom pozemku na vlastné náklady. 

1.3. Dlhodobý nájom pozemkov parc. č. KNC 14477/7 o výmere 562m2
, ostatná plocha a časť 

parcely č. KNC 14477/8 o výmere cca 600 m2 ostatná plocha, vedené na L V č. 6492 ako pripad 
hodný osobitného zreteľa v zmysle§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí 
v zneni neskorších predpisov Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu Prešov, Hlavná l, Prešov, 
IČO: 00179205 na dobu do 23.7.2028 pre potreby užívateľa, t.j. Gymnázia bi. P. P. Gojdiča za 
účelom vybudovania arboreta a za účelom zriadenia detského ihriska vzhľadom na to, že v budove 
školy bude od 1.9.2010 umiestnená aj ZŠ a MŠ 
- za cenu l €/ročne s tým, že nájomca bude vykonávať úpravy, letnú a zimnú údržbu zelene 

a chodníkov na uvedených pozemkoch na vlastné náklady. 

,f viď stanovisko správcu 
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2. Dlhodobý nájom Mestskej športovej haly súp. č. 4145 ROstavenej na pozemku parc. č. 6616/5 -
zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 274 m2

, budovy- energoblok súp. č. 11423 
postavenej na pozemku parc. č. 6616/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 350 m2 

a pozemkov: 
parc. č. druh yýmera v m2 

6616/3 ostatné plochy 26 I 07 
6616/4 zast. plochy a nádvoria 2 585 
6616/5 zast. plochy a nádvoria 8 274 
6616/6 ostatné plochy l 3 83 
6616/8 ostatné plochy 922 
6616/9 ostatné plochy 198 
661611 O ostatné plochy 2 046 
6616/11 ostatné plochy l 613 
6616112 ostatné plochy l 297 
6616/13 zast. plochy a nádvoria 231 
6616/14 zast. plochy a nádvoria 350 

zapísané na L V č. 6492 k. ú. Prešov, ako prípad hodný osobitného zretel'a v zmysle § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obci v zneni neskorších predpisov na podporu športu 
-za cenu 40 000 €/rok s účinnost'ou od 1.10.2010 pre Tatran Prešov spol. sr. o., Hollého 3, 
080 Ol Prešov, IČO: 36475807 na obdobie 25 rokov. 

" neboli stanovené podmienky 

3. Dlhodobý nájom nebytových priestorov o výmere 480m2
, nachádzajúcich sa na 

L nadzemnom podlaží stavieb - 2 pavilónov v objekte Základnej školy Sibírska 42 na dobu I O 
rokov od 1.9.2010 pre Základnú umeleckú školu Mikuláša Moyzesa, Baštová 23, 080 Ol 
Prešov ako prípad hodný osobitného zretel'a za účelom výchovno-vzdelávacieho procesu 
-za cenu l € za celú dobu prenájmu + cena služieb spojených s prenájmom NP. 

" neboli stanovené podmienky 

4. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory rozvoja 
vedomostí, schopností a morálných postojov detí a mládeže, a to nebytových priestorov 
o výmere 42 m2 nachádzajúcich sa v pavilóne C suterénu Základnej školy Sibírska 42, súpisné 
číslo 71 I 9, vedené na L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovednou 
lehotou pre Slovenský Skauting 112. ZBOR PRAMEŇ PREŠOV- SEK ČOV, L. Novomeského 
16,080 06 Prešov, IČO: 00598721112 

-za cenu 260 €/rok + úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

" neboli stanovené podmienky 

5. Dlhodobý nájom nehnuteľností (rodinný dom na Ul. Kollárova v Prešove) na obdobie 25 rokov 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v zneni 
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory zdravotne 
znevýhodnených skupín občanov nasledovne: 
- pozemku parc. č. KN 7799 o výmere 212 m2

, záhrada, 
-pozemku parc. č. KN 7800 o výmere I 91 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-pozemku parc. č. KN 780 l o výmere 140 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-pozemku parc. č. KN 7802 o výmere 87m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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stavby, súp. č. 4438 umiestnenej na pozemkoch parc. č. KN 7801 a 7802, všetko v k. ú. 
Prešov, Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská l, 842 50 Bratislava, IČO; 
0068387 

- za cenu 251,00 € ročne (7 561,63 Sk ročne) s tým, aby zmluva obsahovala vymedzenie, 
že prenajímatel' odovzdáva nebytové priestory v stave, ktorý nespÍňa podmienku podl'a 
zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov, čo nájomca berie na vedomie a prehlasuje, že nebytové priestory uvedie do 
užívania schopného stavu na vlastné náklady. 

v' viď stanovisko správcu 

6.1. Dlhodobý nájom nebytových priestorov (pavilóny bývalej základnej školy na Ul. 
Ďumbierskej) na 1., II. a III. poschodí pavilónu Bo výmere 769,01 m2 a nebytové priestory na 
II. poschodí pavilónu Co výmere 199,07 m2 na Ďumbierskej 40 v Prešove o celkovej výmere 
968,08 m2 na dobu 20 rokov pre Ako doma, n. o., Ličartovce 39, 082 03 Ličartovce, IČO: 
420 923 88 ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zriadenia a prevádzkovania 
zariadenia sociálnych služieb 
-za cenu 6,88 €/m1/ročne +úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

v' neboli stanovené podmienky 

6.2. Dlhodobý nájom nebytových priestorov na II. nadzemnom podlaží pavilónu C o výmere 
230 m1

, Ďumbierska 40 v Prešove, ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania služieb seniorom, na dobu určitú do 30.6.2030 pre Ako doma, n. o., 
Ličartovce 39, 082 03 Ličartovce, IČO: 42092388 
-za cenu 6,88 €1m2/ročne +úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

v' neboli stanovené podmienky 

6.3. Dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnych 
služieb, týkajúci sa nebytového priestoru v objekte na Ul. Ďumbierskej 40 v Prešove, súpisné 
číslo 7331, II. nadzemné podlažie o výmere 266m2

, k. ú. Prešov, občianskemu združeniu 
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Ďumbierska 40, 080 Ol Prešov, IČO: 37937421, na dobu 
určitú do 13.9.2027 za cenu 4,15 €/m1 ročne s podmienkou, že nájomca bude povinný počas 
celej doby nájmu dodržať účel, na ktorý sa objekt prenajíma, t. j. poskytovanie sociálnej 
pomoci mládeži po ukončeni nariadenej ústavnej starostlivosti. 

6.4. Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory 
sociálneho poradenstva a sociálnych služieb pre mládež z detského domova, rizikovú 
mládež a mládež bez podpory rodiny, na dobu určitú do 13.9.2027 pre občianske združenie 
Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, Ďumbierska 40, 080 Ol Prešov, IČO: 37937421, 
a to nebytových priestorov nachádzajúcich sa na: 
a) III. NP o výmere 266,58 m2 v objekte na Ďumbierskej ulici č. 40, súpisné č. 7331, vedené na 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
b) I. NP o výmere 16m2 v objekte na Ďumbierskej ulici č. 40, súpisné č. 7331, vedené na LV 

č.6492,k.ú.Prešov, 
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c) I. NP o výmere 47m2 v objekte na Ďumbierskej ulici č. 20, súpisné č. 6897, vedené na LV 
č.8985,k.ú.Prešov 
-za cenu 4,15 €1m2/rok +úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov • 

./ viď stanovisko správcu 

7. Dlhodobý nájom nehnuteľností na dobu 20 rokov s opciou na ďalších 20 rokov ako prípad 
hodný osobitného zretel'a z dôvodu prevádzkovania zariadení sociálno-právnej ochrany 
detí a zariadení sociálnych služieb, a to: 

- stavby súp. č. 6922 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 2600/118, 
-pozemku parc. č. KNC 2600/117 o výmere 3 485 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-pozemku parc. č. KNC 2600/118 o výmere 878 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-pozemku parc. č. KNC 2600/119 o výmere 85 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
vedené na L V č. 2065 v k. ú. Solivar, pre Nadáciu DeDo- Solidarita s deťmi z detských 
domovov, Hemerkova 28, 040 23 Košice, IČO: 30688388 

za cenu l € ročne • 

./ neboli stanovené podmienky 

8. Zníženie ceny nájmu ako prípad hodný osobitného zretel'a za prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v objekte s. č. 3967 na Ul. Požiarnickej v Prešove, ktoré sú 
predmetom Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2185 z dôvodu podpory zdravotne 
znevýhodnených skupín občanov pre Asociáciu nepočujúcich Slovenska, so sídlom 
Korytnická lO/A, Bratislava, IČO: 30868904 
- na cenu 100 €/ročne • 

./ neboli stanovené podmienky 

9. Zníženie ceny nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania 
predprimárneho vzdelávania, pre Materskú školu Král'ovnej pokoja, Mukačevská 27, 080 Ol 
Prešov, IČO: 37938681, za prenájom nebytových priestorov: 
a) nachádzajúcich sa v objekte s. č. 7331 na Ul. Ďumbierskej č. 40, k. ú. Prešov, ktoré sú 

predmetom Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4280, uzatvorenej medzi spoločnosťou 
PREŠOV REAL, s. r. o., Slovenská 40, 080 O l Prešov, ako prenajímateľom a Materskou 
školou Kráľovnej pokoja, Mukačevská 27,080 Ol Prešov, ako nájomcom 

b) nachádzajúcich sa v objekte s. č. 4804 na Ul. Mukačevskej č. 27, k. ú. Prešov, ktoré sú 
predmetom Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2006/18/Q/5ln, uzatvorenej medzi 
Mestom Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, ako prenajímateľom a Materskou školou 
Král'ovnej pokoja, Mukačevská 27, 080 Ol Prešov, ako nájomcom 
-na 4,15 €/m2/rok. 

./ neboli stanovené podmienky 

10. Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia 
a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb, na dobu 20 rokov pre Záujmové združenie 
žien MyMamy, Okružná 32, 080 Ol Prešov, IČO: 37787683, nasledovne: 
- stavby súp. č. 5392, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ na 

Ul. Jánošíkovej č. 70 v Prešove), 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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- pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 419m2
, 

vytvoreného GP č. 85/2013 vyhotoveným dňa 11.4.2013 GEOPLAN Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, overeným dňa 2.5.2013 Správou katastra v Prešove, 
odčlenením od pozemku parc. č. KNC 1632, zast. plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- pril'ahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, zast. plocha a nádvorie o výmere 783m2 

a parc. č. KNC 1633/2, záhrada o výmere 217m2
, vytvorených GP č. 85/2013 

vyhotoveným dňa 11.4.2013 GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
overeným dňa 2.5.2013 Správou katastra v Prešove, odčlenením od pozemkov parc. 
č. KNC 1632 a parc. č. KNC 1633, LV č. 6492, k. ú. Prešov 
- za cenu 1,00 €/rok s týmito podmienkami: 

a) vynaloženie investícií do predmetu nájmu nájomcom v rozsahu minimálne 
100 000 €, bez nároku na refundáciu zo strany prenajímatel'a, 

b) uvedenie zariadenia sociálnych služieb do prevádzky najneskôr do 2 rokov od 
uzatvorenia zmluvy, 

c) zabezpečenie prevádzkyschopnosti predmetu nájmu, vrátane vykonávania všetkých 
opráv je povinnosťou nájomcu, a to na vlastné náklady. 

~ vid' stanovisko správcu 

ll. 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 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 občianske združenie EMERKA, rodinné oddychové centrum, Arm. gen. Svobodu 
4, 080 Ol Prešov, IČO: 42037433 
-za cenu l €/rok +úhrady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

~ neboli stanovené podmienky 

12. Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania sociálnych služieb pre l'udí s mentálnym postihnutím, a to nebytových 
priestorov o výmere 175,97 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, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre Združenie na pomoc l'ud'om 
s mentálnym postihnutím Prešov, Sabinovská 6, 080 Ol Prešov, IČO: 31304265 

- za cenu l € za celú dobu nájmu + úhrady za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

~ neboli stanovené podmienky 

13. Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory 
kultúrneho života v meste Prešov, a to pozemkov: 

-parc. č. KNC 4912/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 035 m2
, ktorý bol vytvorený 

GP č. 31/2014 zo dňa 9. 4. 2014 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, zlúčením častí pozemkov parc. č. KNC 4912/1, ostatná plocha a parc. č. KNC 
4913, zastavaná plocha a nádvorie, 

-parc. č. KNC 4913/1, ostatná plocha o výmere 49m2
, ktorý bol vytvorený GP č. 31/2014 zo 

dňa 9. 4. 2014 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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odčlenením z pozemku parc. č. KNC 4913, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 4913/3, ostatná plocha o výmere 488m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 31/2014 zo 
dňa 9. 4. 2014 vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 4913, zastavaná plocha a nádvorie, všetko na LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, 

a stavieb bez súp. č. umiestnených na pozemkoch parc. č. KNC 4913/1 a parc. č. KNC 
4913/3, ostatné plochy, vytvorených GP č. 31/2014 zo dňa 9. 4. 2014 vyhotoveným 
GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. 
č. KNC 4913, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, spolu tvoriacich areál 

Amfiteátra, Ul. Hollého č. l, 080 Ol Prešov, lokalita Táborisko, na dobu 20 rokov pre Občianske 
združenie Amfiteáter Prešov, Floriánova 6, 080 Ol Prešov, IČO: 42339839 
-za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nehnutel'nosti, s nasledovnými 
podmienkami: 

- vynaloženie investícii do predmetu nájmu nájomcom v prvom roku doby nájmu 
150 000 € a v d'alšich troch rokoch 350 000 €, bez nároku na refundáciu od prenajimatel'a, 

-zachovanie účelu nájmu počas celej doby nájmu, 
- umožnenie prenajímateľovi bezplatne využívať predmet nájmu na kultúrno-spoločenské 

akcie organizované alebo spoluorganizované prenajimatel'om, resp. usporadúvané 
s účast'ou prenajimatel'a alebo pod jeho záštitou, a to aspoň na štyri akcie ročne, 
najviac však v rozsahu lO kalendárnych dni v roku. 

~ termín splnenia podmienok trvá 

14. Prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí v areáli "EKOPARK- HOLÁ HORA", Botanická ll, 
080 Ol Prešov, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu mesta Prešov na 
zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli a využiti na rekreačné a športové účely 
pre obyvatel'ov mesta Prešov, a to nehnutel'nosti: 

- stavba Ekoncentrum so súp. č. 421 O, stojaca na pozemku parc. č. KNC 7356 a pozemky: 
parc. č. KNC 7355/1, ovocný sad o výmere 8 !54 m2

, 

parc. č. KNC 7355/2, záhrada o výmere l 246m2
, 

parc. č. KNC 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 103m2
, 

parc. č. KNC 7373, ovocný sad o výmere 2 677m2
, 

parc. č. KNC 7374, ostatná plocha o výmere 139m2
, 

parc. č. KNC 7383/2, ovocný sad o výmere 4 947m2
, 

parc. č. KNC 7384/1, trvalý trávnatý porast o výmere l 611m2
, 

parc. č. KNC 9813/2, vodná plocha o výmere 162 m2
, 

parc. č. KNE 2678/2, záhrada o výmere !50m2
, 

- parc. č. KNE 2678/102, záhrada o výmere ll m2
, 

o celkovej výmere 20 200m2
, všetko v k. ú. Prešov, LV č. 6492, 

a prislúchajúcich hnutel'ných veci, 
na dobu neurčitú pre Technické služby mesta Prešov, a. s., Bajkalská 33, 080 Ol Prešov, IČO: 
0031718914 
- za podmienok stanovených v návrhu zmluvy o nájme. 

~ termín splnenia podmienok trvá 
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B. Nájomné vzťahy schválené MsZ v Prešove ako PHOZ týkajúce sa pozemkov 

l. Dlhodobý nájom pozemkov KNC 9418/107 o výmere cca 3 500 m2
, vodné plochy a KNC 

9310/298 o výmere cca 6 500m2
, ost. plocha v k. ú. Prešov (presná výmera bude známa po 

vyhotovení GP), zapísané na LV č. 6492 v lokalite Sídl. III/B na dobu 30 rokov (celková 
prenajímaná výmera je cca lO 000 m2

) pre l. FC TATRAN Prešov, a s., IČO: 36503975, 
Čapajevova 47, 080 Ol Prešov ako prípad hodný osobitného zretel'a za účelom podpory 
rozvoja mládežníckeho športu v meste Prešov za cenu 500 € ročne za celý predmet nájmu po 
dobu 5 rokov od uzatvorenia zmluvy s tým, že Mestské zastupiteľstvo v Prešove každých 5 rokov 
prehodnotí cenu nájmu, ak neprijme uznesenie o zmene ceny nájmu, platí posledne schválená cena 
nájmu s podmienkou, že: 

nájomca investuje do predmetu nájmu finančné prostriedky minimálne vo výške 34 500 € za 
účelom rekonštrukcie hracej plochy, a to v lehote do 30.6.2012; 
vyhradí časový priestor pre neorganizovanú mládež vrátane prípraviek 5 hodín týždenne. 

v' splnené a pln{ sa 

2. Dlhodobý nájom nehnuteľností- pozemkov nachádzajúcich sa na UL Masarykovej v Prešove: 
- parc. č. KNC 9433/6 o výmere 16m2

, ostatné plochy, ktorý bol GP č. 31688560-150/11 
vyhotoveným spol. Progres GEO, s.r.o., Prešov, odčlenený od parcely č. KNC 9433/1, 
za cenu 9,63 €1m2/ročne, 

- parc. č. KNC 9433/5 o výmere 106m2
, zastavané plochy a nádvoria, za symbolické nájomné 

l €/ročne, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prenájmu pozemku nad podzemnou stavbou 
vo vlastníctve žiadateľa, na ktorom sa nachádza verejná zeleň, na dobu 20 rokov Petrovi 
Bombovi, Tekeľova 4, 080 06 Ľubotice, za týchto podmienok: 

- nájomca bude udržiavať park nad stavbou na vlastné náklady, 
- ostane zachované terajšie funkčné využitie pozemkov, t.j. plochy verejnej zelene 
a spevnenej komunikácie - chodníka. 

v' plni sa 

3. Dlhodobý prenájom nehnutel'nosti - pozemku parc. č. KNC 9429/2, zastavaná plocha o 
výmere 93 m2

, vytvorený GP č. 110/2012 vyhotoveným GEOPLÁNOM Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, zo dňa 25.6.2012, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9429, 
zastavaná plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Hlavná, ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu verejného charakteru a nekomerčného umiestnenia stavby sochy 
blahoslaveného Jána Pavla Il., na dobu 30 rokov pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť sv. 
Mikuláša, Hlavná 81, 080 Ol Prešov, IČO: 17147000 

• za cenu 1,00 € za celé obdobie nájmu. 

v' neboli stanovené podmienky 

4. Dlhodobý prenájom nehnutel'nosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
revitalizácie obytnej plochy s ciel'om vybudovat' oddychovú a multišportovú zónu a zvýšit' 
bezpečnost' bývania, týkajúci sa pozemku parc. č. KNC 9310/978 o výmere 622m2

, ostat. 
plocha, vytvorený GP č. 25406/2012 vyhotoveným ISPO, s. r. o., inžinierske stavby, Slovenská 
86, 080 Ol Prešov, zo dňa 14.11.2012, odčlenením od pozemku parc. č. KNC 9310/297, 
ostat. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Bajkalská, na dobu lO rokov pre 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Spoločenstvo vlastníkov bytov "Bajkal", Bajkalská 13330, 080 O l Prešov, IČO: 42084598 
-za cenu 0,10 €1m2/rok 
- s podmienkou vybudovania oddychovej a multišportovej zóny do dvoch rokov od 

uzatvorenia zmluvy a vykonávania jej údržby za celé obdobie nájmu na vlastné náklady 
a 

- s podmienkou riešenia oplotenia celej oddychovej zóny pre obyvatel'ov bytového domu 
formou vegetácie, tzv. živý plot. 

v' termln splnenia podmienok trvá 

5. Prenájom nehnutel'nosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia 
verejnoprospešných činností - udržiavania nehnutel'nosti nájomcom na vlastné náklady, a to 
pozemku parc. č. KNC 7465, záhrada o výmere 467m2

, k. ú. Prešov, L V č. 6492, lokalita Ul. 
Jabloňová, na dobu neurčitú pre Máriu Čekanovú, Jabloňová 16, 080 Ol Prešov 
- za cenu 5 € ročne, s podmienkou možnosti výpovede zo strany prenajímatel'a bez udania 

dôvodu s výpovednou lehotou l mesiac. 

v' plnísa 

6. Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu využívania 
bezbariérového vstupu v podobe nájazdovej rampy pre telesne postihnutých, a to časti 

pozemku parc. č. KNC 4434, ostatné plochy o výmere 40m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 

Ul. Rurnanova, na dobu 20 rokov pre občianske združenie MabajEnergy, Slanská 18, 080 Ol 
Prešov, IČO: 42 077 087 

- za cenu 3,31 €/ročne s podmienkou realizácie terénnych úprav v zmysle štúdie "Zelená oáza 
terénne úpravy relaxačno- oddychovej zóny" do dvoch rokov od účinnosti nájomnej zmluvy. 

v' termín splnenia podmienky trvá 

7. Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpo'?' mládežníckeho športu v meste Prešov, a to pozemku parc. č. KNC 9204/119 o výmere 
2500 m , ostatná plocha, L V č. 1411 O, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na dobu l O rokov 
pre Futbalový klub SAFI, Prostejovská 7, 080 Ol Prešov, IČO: 36158437 
- za cenu 3,33 € ročne. 

v' neboli stanovené podmienky 

8. Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu využitia 
výlučne na športovú činnost', deklarujúc ochotu mesta Prešov podporiť mládežnícky futbal 
v meste Prešov, a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 2858/1 o výmere 6 750m2

, ostatná plocha, 
- parc. č. KNC 2858/2 o výmere 69m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. KNC 2858/3 o výmere 5 129m2

, ostatná plocha, 
- časť parc. č. KNC 2898/2 o výmere cca 5 028 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- časť parc. č. KNC 9604/26 o výmere cca 280m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- časť parc. č. KNC 9604/27 o výmere cca 64 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. KNC 9604/29 o výmere 230m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- časť parc. č. KNC 9604/l o výmere cca 180 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

F- MsÚ/SP-0111211 
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o celkovej výmere cca 17 730m2
, k. ú. Prešov, LV č. 6492, lokalita UL Čapajevova, na dobu 

10 rokov pre l. FC TATRAN, a. s., Čapajevova 47,080 Ol Prešov, ICO: 36503975 
- za cenu 1,00 € ročne a s d'alšími podmienkami stanovenými v návrhu Zmluvy o nájme. 

,( termfn splnenia podmienok trvá 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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C. Nájomné vzťahy týkajúce sa pozemkov schválené za symbolické nájomné (pred 1. 7. 2009) 

Por.č Nájomca Parcela Výmera U čel Nájomné Nájomné Platnosť Cena stanovená 
2 celkom/rok v vm 

€ Schválené 

I Apartmány Torysa 9418/581 3 000 prístupová komunikácia, 0,03 € O ,oJ Doba neurčitá VZN primátor 
uloženie inžinierskych sietí, č. 142/2005 

2 Spravbytkomfort časť 9204/25, 472 uloženie teplovodu 1,00 €/m2/rok 472 Doba neurčitá VZN primátor 
časť 9204/3 7, č. 142/2005 
časť 9204/3 8, 
časť 9204/44, 
časť 9204/46, 
časť 9204/564, 
časť 9204/573, 
časť 9204/58 I, 

časť 9599 

3 Krajské riaditeľstvo PZ časť 41 IO, 744 parkovisko 0,03 €/m2/rok 0,03 Doba neurčitá VZN primátor 
v Prešove časť4111, č. 142/2005 

časť 4112, 
časť 4113 , 
časť 4141, 
časť4!18 

4 Stefan Tomko- 15738/1, 15738/2, 2 530 zriadenie športového areálu 3,32€ 3,32 30.11.2006- uznesenie MsZ MsZ 

Autoškola Delňa 15738/3, 15738/4, 29.11.2036 č. 395/2006 
15738/5, 15738/6, 
15738/7,12738/8, 

15738/9, 15738/10, 
15738112, 
15738/13, 
15738114, 
15738/15 

5 Finewood 8 I 58/2, 8 715 výstavba hokejovej 3,32€ 3,32 I 1.8.2005 - VZN primátor 

8158/9, tréningovej haly 10.8.2025 Č. 142/2005 
8160 

-·-
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6 Magdaléna Bartková 773 l 839 záhrada 0,03 €/m2 /rok 61,04 Doba neurčitá VZN primátor 

č. 142/2005 

7 B.Q.M. 16261, 9972 pozemky pod objektami a 0,50 €/m2/rok 4.965,15 28.9.2004- uznesenie MsZ MsZ 
16262,16263, priľahlé pozemky v areáli 27.9.2019 č. 216/2004 

16264,16260/1 

8 OZROMAR 1396112, 240 pozemok pod objektom O,Q3 € O,o3 15.1.2004- uznesenie MsZ MsZ 
1396/40 14.1.2034 č. 11112003 

9 Karo l Zamiška 974811 431 výjazd z čerpacej stanice 49,79 € 49,79 Doba neurčitá VZN primátor 
č. 142/2005 

lO P.M. Slovensko 9819/17 353 výjazd z autobusovej 3,32€ 3,32 Doba neurčitá VZN primátor 
zástavky č. 142/2005 

ll MT TROLIGA Marián 941411, 39 256 dopravné ihrisko 3,32€ 3,32 Doba neurčitá VZN primátor 
9414/5 č. 14212005 

12 4 SPORT s.r.o. 941517, 9415/8, 12.9.2005- uznesenie MsZ MsZ 

9415/9,9415/10, 11.9.2054 č. 333/2005 

9417/1,9417/2, 
9417/8,9417/14, 8.298,48 € 8.298,48 
9417/9,9417/10, 
9417/16, 9420/4, 

9595, 9626/1' 9416/1 28 712 

13 STK Start Prešov časť 9204/55, pozemky pod tenisovými Doba neurčitá VZN primátor 
časť 9204/57 2000 kurtami 3,32€ 3,32 č. 142/2005 
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D. Nájomné vzťahy týkajúce sa nebytových priestorov za symbolické nájomné (pred 1. 7. 2009) 

Por.č. Nájomca Výmeravm1 Účel Nájomné 
Nájomné 
celkom/rok v € Platnosť Cena stanovená 

Slovenský zväz kancelária pre oblastný 

I pritifašistických bojovníkov 51,3 výbor SZPB O,oJ € 0,03 22.3.2007 doba neurčitá primátor 

Prešovská univerzita v prevádzkovanie 

2 Prešove 248 športovej činnosti PU 3,32 € 3,32 I 5. 7.2008 doba neurčitá primátor 

Knižnica P.O.Hviezdoslava v pre činnosť knižnice 

3 Prešove 140 P.O. Hviezdoslava 0,03 € 0,03 1.5.2007 doba neurčitá primátor 

vykonávanie činnosti OZ uznesenie MsZ 

4 OZ Tobiáš 898 Tobiáš 0,03 € 0,03 od 1.5.2004 do 1.10.2023 č. 72/2003 

uskladnenie mestského 
Park kultúry a oddychu, majetku · zvuková 

5 m.p.o. 64 aparatúra 0,03 € 0,03 l O.I 0.2008 doba neurčitá primátor 

Park kultúry a oddychu, uskladnenie mestského 

6 m.p.o. 108 majetku 0,03 € 0,03 od 10.10.2008 primátor 
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SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 

PREŠOV REAl. •. , .•. 

Tel.: 051/773 20 84, fax: 0511772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCt-! PRIESTOROV OR vedený na OS v Prešove, oddie.l: Sro, vložka č. 284 7/P 

Vá.! list: 
M/1235012013 

Naša značka:, 
4/2014 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Ing. Šarišský 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Mgr. Nadzonová 

V Prešove dňa 
03.01.2014 

Vec: Stanovisko k materiálom predkladaným na MsZ. 
, . 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 09.12.2013, nám doručenej 10.12.2013, vo veci 
podania stanoviska k plneniu podmienok uvedených v uzneseniach MsZ, ktoré sú predmetom 
materiálu - Informatívna správa o aktuálnych nájomných vzťahoch uzavretých Mestom 
Prešov za symbolické nájomné, Vám podávame nasledujúce stanovisko: 

Dlhodobý prenájom Bernoláková.21: .. 
Nájomcom uvedených NP je Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov, za účelom· 

poskytovania školských služieb, na dobu určitú do ~1.8.2029. Nájomcovi bol schválený 
prenájom nehnuteľností za cenu 1,- €1 rok, s podmienkou investoÝať do predmetu nájmu 
minimálne 550 000,- €, bez nároku na refundáciu zo strany prenajímateľa najneskôr do 
30.06.2013. Nájomca na predmete nájmu vykonal výmenu všetkých okien, zateplenie, 
vonkajšie omietky, zníženie a zateplenie stropu v jedálni a výmena stropných svietidiel bez _ 

' !. --. 

-- -' 

nároku na refundáciu, čím splnil podmienku vynaloženia investície do predmetu nájmu. Na: · : ,., · -
pozemkoch, ktoré má nájomca taktiež v dlhodobom prenájme vykonáva úpravy a údržbu na . 
vlastné náklady v zmysle nájomnej zmluvy a uznesenia MsZ. 

Dlhodobý prenájom Kollárová ll: 
Nájomcom uvedených NP je Únia nevidiaciCh a slabozrakých Slovenska; Sekulská l, . 

Bratislava, pre účely Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, na dobu určitú do 
01.12.2035. Nájomcovi bol schválený prenájom nehnuteľností za: cenu 251,- €/ rok" 
s podmienkou, že nebytové priestory uvedie do užívania schopného stavu na vlastné náklady.:; . . ... 
Nájomca splnil podmienku uloženú uznesenim MsZ, na predmete nájmu vykonal rozsiahle .~;Jcse.:-u ··· 
opravy a NP uviedol do užfvania schopného stavu at. č. nájomca· užíva uvedené NP v zmysleJpnéilo sta,,, 
Nájomnej zmluvy č. 2206. -ctjoEL"-'cj zmluvy::. 

Dlhodobý prenájom Jánošíková 70: ''-' 11 •cl ''''Ý r~ed!~ = :·i :70: 
Nájomcom uvedených NP je Záujmové združenie MYMAMY,. Okružriá 32, Prešov, za 

účelom zriadenia a prevádzkovania zariadenia· sociálnych služieb, na dobu 20 rokov. 
Nájomcovi bol schválený prenájom nehnuteľnosti za cenu. 1,- .€l rok, s podmienkou ,. :1e:·" , 
investovať do predmetu nájmu minimálne l OO 000,- €, bez nároku na refundáciu zo strany :L:L', L· 
prenajímateľa, zabezpečiť prevádzkyschopnosť predmetu nájmu:c a zariadenie uyiesť,_d~ y sch ub''·'',',, 

. $.- ~:· i 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: 51<2020521393 

~-- /"·_: Bankové spojenie: 
'C.1t' UniCredn~an~ Slovakia a.s., č.a:.101976400511111 
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prevádzky najneskôr do 2 rokov od uzatvorenia zmluvy. Vzhľadom k tomu, že nájomná 
zmluva bola uzatvorená v mesiaci jún 2013 si nájomca plni podmienky prenájmu dané MsZ 

"priebežne. Podľa nám dostupných informácií od nájomcu t.č. prebieha schvaľovacie konanie 
projektu na úrade vlády. V prípade schválenia projektu podaného nájomcom, by sa v priebehu 
I. štvrťroka začalo s realizáciou rekonštrukčných prác objektu. 

Dlhodobý prenájom Ďumbierska 40: 
Nájomcom uvedených NP je Občianske združenie Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc, 

Prešov, za účelom poskytovania sociálnych služieb, na dobu určitú do 13.9.20127. Nájomcovi 
bol schválený prenájom nehnuteľností za cenu 4,15,- €/m2/ rok, s podmienkou, že nájomca je 
povinný počas celej doby nájmu dodržať účel, na ktorý sa objekt prenajíma. Nájomca užíva 
predmet nájmu za účelom, na ktorý mu bol objekt prenajatý, čím splnil podmienku prenájmu 
uloženú uznesením MsZ. 

Ostatným nájomcom, ktorým bolo schválené symbolické nájonmé, neboli uznesením MsZ 
dané žiadne podmienky súvisiace s prenájmom nebytových priestorov. 

S pozdravom 

PRE$ OV REAL, •·•· gr Peter Bobko 
správca • 

nebytovych priestorov konateľ 
Slovanská 40, 080 0·1 Prešov 

!ID . . 

, 

r-· 

Ing. Juraj H~dáč 
konateľ · .., 
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