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Informatívna správa 9 k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému 
Vydanie: 

stavu areálu 
Mesto Prešov 

dňa:2.2.2015 

bývalého ZASAP-u nachádzajúceho 
na Ul. Košickej 18 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 2. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

sa 

číslo: ... /2015 

k informatívnej správe k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému stavu 
areálu bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na Ul. Košickej 18 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

informatívnu správu k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému stavu areálu 
bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na Ul. Košickej 18. 
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9 Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov Strana 

Mesto Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

z 1. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

111 

dňa : 14.1.2015 číslo : 7/2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

k Informatívnej správe k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu 
i technickému stavu areálu bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na 
Ul. Košickej 18 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 14. 1. 2015 číslo: 6/2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

berie na vedomie 

Informatívnu správu k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému stavu 
areálu bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na Ul. Košickej 18; 

ž i ad a 

predložiť uvedenú správu s prílohami a právnou analýzou na MsR a MsL--- -

JUDr. Ľudmila Vargová ; · 
sekretár komisie !]; 

Dostanú: ~ 
podľa rozdeľovníka 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

štefan HermanovskýA 

Ing. Juraj Basa/a 

~ 



9 Informatívna správa 
k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému 

Vydanie: 
stavu areálu bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa 

Mesto Prešov na Ul. Košickej 18 

Dôvodová správa 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta na 
svojom. l . riadnom zasadnutí dňa 14. l . 2015 prijala uznesenie č. 7/2005, na základe ktorého 
predkladáme "Informatívnu správu k súčasným majetkovým pomerom a k právnemu i technickému 
stavu areálu ZASAP-u nachádzajúceho sa na Ul. Košickej 18" s právnou analýzou, ktorá je prílohou 
materiálu (stanovisko komisie je súčasťou materiálu). 
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Mesto Prešov nadobudlo nehnuteľný a hnuteľný majetok nachádzajúci sa v areáli bývalého 
ZASAP-u na Ul. Košickej 18 (ďalej len areál), na základe Kúpnej zmluvy č. 51/1994 zo dňa 
15. 6. 1994 (okrem pozemkov, ktorých vlastníkom bola SR a správcom Slovenský pozemkový fond). 

Celý areál bol odo dňa nadobudnutia prenajatý spoločnosti FLÓRIA-centrum, s. r. o. až do roku 
2007. Následne areál prevzala do nájmu spoločnosť GRASS, spol. s r. o., ktorá zároveň odkúpi la 
hnuteľný majetok. 

Mesto Prešov v niekoľkých etapách rokovalo so Slovenským pozemkovým fondom a usilovalo sa 
o prevod pozemkov pod skleníkmi do svojho vlastníctva, avšak neúspešne, a to z dôvodu úmyslu SPF 
zachovať rezervu pre uspokojenie nárokov reštituentov. V konečnom dôsledku však tieto pozemky 
reštituentom vydané neboli, nakoľko boli zastavané skleníkmi ako stavbami, ktoré sú betónovými 
základmi pevne spojené so zemou. Mesto malo v úmysle zachovať a využívať areál ako celok a SPF 
tento stav akceptoval aj tým, že medzi SPF a spoločnosťou FLÓRIA-centrum, s. r. o. a neskôr 
spoločnosťou GRASS, spol. sr. o. bola uzatvorená nájomná zmluva, ktorej predmetom bol prenájom 
pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SPF. 
Koncom roka 2013 mesto Prešov opätovne otvorilo otázku vlastníctva pozemkov pod skleníkmi, keď 
požiadalo SPF o delimitáciu týchto pozemkov na základe zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí. 
Následne bola mestu zo strany SPF zaslaná výzva na vypratanie pozemkov, t. j. na odstránenie 
skleníkov z pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SPF, k realizácii čoho ale nedošlo vzhľadom na to, 
že v tom čase nebola doriešená otázka delimitácie pozemkov. Tá bola s konečnou platnosťou 

zamietnutá listom SPF zo dňa 4. 9. 20 14. 
Vzhľadom na nasledovné skutočnosti: 

l l očakávanú a avizovanú opätovnú výzvu SPF na odstránenie skleníkov po nevyhovení žiadosti mesta 
o delimitáciu pozemkov, 
2/ skutočnosť, že skleníky boli ešte v roku 2007 rozhodnutím Ústrednej inventarizačnej komisie mesta 
vyradené z majetku mesta s úmyslom ich asanovať, 
3/ schátralý stav skleníkov a hrozbu nebezpečenstva škôd na majetku, zdraví či životoch, keďže areál 
bol verejne prístupný, 
4/ nedostatok finančných prostriedkov správcu (spol. PREŠOV REAL, s. r. o.) na oplotenie či 
stráženie areálu, 
bola ako dočasné riešenie dňa 24. 10. 2014 uzatvorená Zmluva o výpožičke so spoločnosťou StarBuy, 
s. r. o. Účelom bolo vyčistenie predmetu výpožičky (najmä klčovanie náletových drevín vyrastených 
vnútri skleníkov, odstránenie rozbitých sklenených výplní) a zabezpečenie ochrany (najmä stráženia) 
a ďalšieho neznehodnocovania majetku mesta Prešov a tiež zabezpečenie úkonov potrebných na 
predchádzanie škodám, ktoré by v dôsledku technického stavu predmetu výpožičky mohli byť 
spôsobené tretím osobám, teda v prípade nevyhnutnej potreby aj likvidácia rozpadnutých skleníkov, 
ak by ohrozovali život a zdravie tretích osôb alebo majetok. Vypožičiavateľ na seba prevzal 
zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody. Zmluva nadobudla účinnosť 31. 10. 20 14 a doba 
výpožičky bola l mesiac. Ihneď po jej skončení mesto dňa 1.12.2014 zaslalo vypožičiavateľovi výzvu 
na vypratanie predmetu výpožičky a ukončenie všetkých činností, ktoré na ňom vypožičiavateľ 
realizoval. Výzva sa vrátila nedoručená. Orientačnou obhliadkou na mieste zo strany OMM dňa 
3. 12. 2014 bola zistená demontáž niekoľkých skleníkov. Medzitým došlo k podpísaniu Dodatku č. l 
k Zmluve o výpožičke, ktorým mala byť predÍžená doba výpožičky na l rok, avšak vzhl'adom na jeho 
podpísanie v čase po skončení platnosti a účinnosti pôvodnej zmluvy a skutočnosť, že dodatkom 
nemožno účinne predÍžiť zmluvný vzťah, ktorý už neexistuje, OMM tento dodatok po jeho doručení 
dňa 5. 12. 2014 nezverejnilo a teda nenadobudol účinnosť. Správcovi, spol. PREŠOV REAL, s. r. o., 
bola následne bez zbytočného odkladu zaslaná písomná žiadosť o zabezpečenie všetkých úkonov 
smerujúcich k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym v súvislosti so zánikom výpožičky 
ako právneho titulu vypožičiavateľa na užívanie predmetu výpožičky, ako aj žiadosť o odborné 
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vyčíslenie hodnoty majetku skleníkov pred ich zlikvidovaním, keďže vzhľadom na ich vyradenie 
z majetku mesta Prešov v roku 2007 ich hodnota nie je evidovaná, resp. výšku bezdôvodného 
obohatenia vo vzťahu k predpokladanému výnosu z odpadu týchto neoprávnene zlikvidovaných 
skleníkov. Z týchto možností bude možné vychádzať pri určovaní predpokladanej výšky škody 
vzniknutej na majetku mesta Prešov. 

OMM zároveň podalo podnet na výkon štátneho stavebného dohľadu na príslušný stavebný úrad 
ako aj vyčíslilo hodnotu majetku - neoprávnene zbúranej stavby so súp. č. 11413, ktorá bola 
umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3043/5 v k. ú. Solivar so zostatkovou cenou k 31. 12. 2014 vo 
výške 2 843,87 Eur. 

Medzitým došlo v areáli na pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe SPF k pozemkovým úpravám, a to 
tak, že pozemky vyčlenené pod skleníkmi ako pod samostatnými stavbami boli zlúčené do väčších 
celkov. Súčasné majetkové pomery sú nasledovné: 
Vstup do areálu: 
Pozemok parc. č. KNE 13711 , orná pôda o výmere 65m2

, LV 2156, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č . KNE 138/1, orná pôda o výmere 23m2

, LV 2156, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č . KNE 138/2, orná pôda o výmere 5m2

, LV 2156, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č . KNC 3045/5, ostatná plocha o výmere 715 m2

, LV 3648, vlastník MEDICAL 
KATAJANA, s. r. o. 
Vstupná komunikácia: 
Pozemok parc. č . KNC 30431149, orná pôda o výmere 907 m2

, L V 2118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond . 
Pozemky pod stavbami: 
Pozemky parc. č. KNC 3043/22 a 3043/23, zastavané plochy a nádvoria, L V 2599, vlastník SPP
distribúcia, a. s. a je na nich umiestnené plynárenské zariadenie, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2

, na pozemku je 
umiestnená stavba so s. č. 11415, LV 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2

, na pozemku je 
umiestnená stavba so s. č. 11416, L V 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3046, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 364m2

, na pozemku je umiestnená 
stavba so s. č. 11411 , LV 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3047, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 498m2

, na pozemku je umiestnená 
stavba so s. č. 3568, LV 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č . KNC 3043/ 16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 380 m2

, na pozemku je 
umiestnená stavba so s. č. 11414, LV 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3049, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 956m2

, na pozemku je umiestnená 
stavba so s. č. 11412, L V 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/18, orná pôda o výmere 106 m2

, na pozemku je umiestnená stavba 
súvisiaca so skleníkmi, L V 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/19, orná pôda o výmere 263 m2

, na pozemku je umiestnený 
vodohospodársky objekt pre zavlažovanie skleníkov, LV 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto 
Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 380 m2

, na pozemku je 
umiestnená stavba so s. č . 11413, L V 2065, vlastník stavby a pozemku Mesto Prešov. 
Nezastavané pozemky: 
Pozemok parc. č. KNC 3043/147, orná pôda o výmere l 320 m2

, LV 2 118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNC 3048, ostatná plocha o výmere 708 m2

, na pozemku je vysadená zeleň, L V 
2065, vlastník Mesto Prešov, 

F - MsÚ/SP-01/12/1 
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Pozemok parc. č. KNC 3043/1, orná pôda o výmere 3 213 m2
, LV 2118, vlastník SR-Slovenský 

pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/12, orná pôda o výmere ll 397 m2

, LV 2118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/150, orná pôda o výmere 961 m2

, LV 2118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/151 , orná pôda o výmere 111 m2

, LV 2 118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/8, orná pôda o výmere l 507 m2

, L V 2118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/7, orná pôda o výmere l 427 m2

, LV 2118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNE 153/3, orná pôda o výmere 21m2

, LV 2156, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNE 152/2, orná pôda o výmere ll m2

, L V 2156, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNE 15211 , orná pôda o výmere 15 m2

, L V 2156, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNE 151/ 1, orná pôda o výmere 25m2

, LV 2156, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNE 150/ l , orná pôda o výmere 2 m2

, L V 2156, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNE 154/101 , orná pôda o výmere l 046 m2

, LV 3723, vlastník Vypušt'áková 
Magdaléna, 
Pozemok parc. č. KNE 154/ 1, orná pôda o výmere 29m2

, LV 3723, vlastník Vypušťáková Magdaléna, 
Pozemok parc. č. KNE 155/101 , orná pôda o výmere 536m2

, LV 2114, vlastník Ing. Štefan Dul'a, 
Pozemok parc. č. KNE 155/1, orná pôda o výmere 16m2

, LV 2114, vlastník Ing. Štefan Dul'a, 
Pozemok parc. č . KNC 3043/136, orná pôda o výmere 112m2

, LV 2065, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/137, orná pôda o výmere 171m2

, LV 2065, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/138, orná pôda o výmere 141 m2

, LV 2065, vlastník Mesto Prešov, 
Pozemok parc. č. KNE 155/2, orná pôda o výmere 14m2

, LV 3181 , vlastník Sedlák Jozef, 
Pozemok parc. č. KNE 156/1 O l , orná pôda o výmere 716 m2

, L V 2202, vlastník Komárová Alžbeta, 
Pozemok parc. č. KNE 156/1, orná pôda o výmere 29 m2

, L V 2202, vlastník Komárová Alžbeta, 
Pozemok parc. č. KNE 157 / l O l , orná pôda o výmere 493 m2

, L V 1549, vlastník Komár Ján, 
Pozemok parc. č. KNE 157/1, orná pôda o výmere 29m2

, LV 1549, vlastník Komár Ján, 
Pozemok parc. č. KNE 158/101 , orná pôda o výmere 295m2

, LV 1420, vlastník Komár Ján, 
Pozemok parc. č. KNE 158/1, orná pôda o výmere 27m2

, LV 1420, vlastník Komár Ján, 
Pozemok parc. č. KNE 159/101 , orná pôda o výmere 112m2

, LV 1099, vlastník Šebej Pavel, 
Pozemok parc. č . KNE 159/1, orná pôda o výmere 26m2

, LV l 099, vlastník Šebej Pavel, 
Pozemok parc. č. KNE 160/1 O l, orná pôda o výmere 4 m2

, L V l 091 , vlastník Rollandová Alžbeta, 
Pozemok parc. č . KNE 160/ 1, trvalý trávnatý porast o výmere 4m2

, vlastník Goedickeová Magdaléna, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/ 155, orná pôda ovýmere 1311 m2

, LV 2118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNC 3043/154, orná pôda o výmere l 841 m2

, LV 2 118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č. KNC 3050, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 044 m2

, LV 2065, vlastník Mesto 
Prešov, 
Pozemok parc. č . KNC 3043/ 11 O, orná pôda o výmere 17 446 m2

, LV 21 18, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový fond, 
Pozemok parc. č . KNC 3043/153, orná pôda ovýmere 1194 m2

, LV 2118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový nd, 
Pozemok pac. č. KNC 3043/ 152, orná pôda ovýmere l 083 m2

, LV 2118, vlastník SR-Slovenský 
pozemkový nd. 
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Po vyššie uvedených pozemkových úpravách Mesto Prešov pristupuje k svojim nehnuteľnostiam po 
cudzích pozemkoch. Z tohto dôvodu OMM navrhuje zabezpečiť prístup k stavbám a k pozemkom vo 
vlastníctve Mesta Prešov zámenou pozemku parc. č. KNC 3050, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
6 044 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov za pozemky vo vlastníctve SR, v správe SPF, ktoré tvoria 
prístupovú cestu a nádvorie tak, aby bolo možné mestské nehnuteľnosti oplotiť a takto zabezpečiť 
ochranu majetku. Zároveň bude potrebné požiadať SPF o vybudovanie samostatného vstupu do areálu. 
Ďalšie mestské pozemky, ktoré sa nachádzajú medzi pozemkami cudzích vlastníkov navrhujeme 
odpredať. 

Prílohy: 
0111 Kópia mapy z GIS 
O l /2-1 O Stanovisko správcu zo dňa 8. l. 20 15 s fotodokumentáciou 
O 113-2 Právna analýza 

F- MsÚ/SP-O 1/ 1211 
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EŠOV REALs.r.o. 

Váš list: 
M/2015/71/lng. Dolhá 

Naša značka: 
lf !20 15 

Vec: Stanovisko k areálu ZASAP- Košická 18 

PRiiDHA ~ . 01} 2-1 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. : 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove. oddiel : Sro. vložka č . 2847/P 

Vybavuje: 

Mestský úrad 
Odbor mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Kaš priši nová / Ing. Tom ko 
V Prešove dňa: 
8.1.2015 

Na základe Vášho dožiadania Vám podávame toto stanovisko: 

K bodu č.1: Areál na Košickej 18 užívajú toho času títo nájomníci: 

l. Grass, s.r.o. so sídlom na Vajanského l, zastúpená konateľom Mariánom Stašákom užíva 
nebytový priestor na I. NP o výmere 43,74 m 1 za účelom prevádzkovania predajne kvetov, 
poskytovania záhradníckych a sadovníckych služieb.NZ 6090 je uzatvorená na dobu neurčitú s výškou 
ročného 980,48 € s mesačnou výpovednou lehotou. 

2 . Grass, s.r.o. so sídlom na Vajanského l, zastúpená konateľom Mariánom Stašákom uz1va 
nebytový priestor na I. NP o výmere 364,50 m1 za účelom prevádzkovania predajne kvetov, 
poskytovania záhradníckych a sadovníckych služieb.NZ 6091 je uzatvorená na dobu určitú- do 
31.3.2017 s výškou ročného nájmu 8423,78 € s mesačnou výpovednou lehotou. 
Spol. Grass, s.r.o. pôvodne užívala NP o výmere 2062,85 m2

, ale pre zlý technický stav niektorých 
objektov sa k 1.4.2009 vzdali výmery 1698,35 m2 • 

3. Motocyklový ki\Jb Divoké k<,>ne MC, so sídlom na ul. Pri Mlyne 4 v Prešove, zastúpený p .. 
Dugasom, užíva nebytový priestor - samostatne stojací dom v areály na l. Il. a III . NP o výmere 
191,75 m1 za účelom klubových a kancelárskych činností. 
NZ 6092 je uzatvorená na dobu neurčitú s výškou ročného nájmu 1591,56 € (8,30 €/m2/rok), 
s mesačnou výpovednou lehotou. 

4 . Bc. Kamil Gulak, bytom 085 O l Bardejov, ul. Pod lipkou 49, užíva nebytový priestor - na l. NP 
o výmere 50,45 m 1 za účelom ~ sklad. 
NZ 6093 je uzatvorená na dobu neurčitú s výškou ročného nájmu 683,64 € ( 13,55 €1m2/rok), 
s mesačnou výpovednou lehotou. 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Bankové spojenie: 
UniCred itBank Slovakia a.s., č.ú. : 1019764005/1111 
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5 Paintballový Klub MONSTERS so s ídlom na Arm.Gen. Svobodu 4 v Prešove, zastúpený 
Michalom Č ižekom, užíva nebytový priestor formou výpožičky - sklad s.č. l 14 13 umiestnený na 
parcele č. KNC 3043/5, zastavaná plocha a nádvoria zapísané na L V 2065 k.ú. Solivar, o výmere 
360,00 m1 za účelom zriadenia športového zariadeni a. 
Zmluvy o výpožičke bo la uzatvorená medzi Mestom Prešov a vypožičiavatel'om 12.6.20 13 na dobu 
neurčitú bezodplatne s podmienkami uvedenými v zmluve o výpožičke, s trojmesačnou výpovednou 
lehotou. 

6. Pavol Foriš, bytom 082 O l Vel'ký Šariš, J. Záborského 3, užíva nebytový priestor-
2 garáže o výmere 119,55 m 1

- súp. č. 3548. 
NZ 6097 j e uzatvorená na dobu určitú 3 roky do 3 1.3.201 7 s výškou ročného nájm u 3228 € (27 
€/m2/rok), s mesačnou výpovednou lehotou. 

7. OZ Srdcom pre zvieratá so sídlom na Ďumbierskej 5 v Prešove, zastúpené Máriou Horníkovou, 
už íva nebytový priestor formou výpožičky o výmere 139,76 m1 za účelom prevádzkovania útulku 
pre zvieratá. N P sa nachádza na parc.č. 3049 k.ú . Solivar. 
Zmluvy o výpožičke č. 6 1 Ol bola uzatvorená na dobu určitú l roka do 30.11.20 15 bezodplatne 
s mesačnou výpovedno u lehotou . 

8. StarBuy, s.r.o. so sídlom na Mierovom námestí 42 v Trenčíne, zastúpená Ľubomírom 

Záhorčíkom, užívala nebytové priestory formou výpožičky, a to skleníky uvedené v predmete 
zmluvy o výpožičke zo dňa 24.10.201 4 uzatvorenej medzi mestom Prešov a vypožič iavatel'om, za 
účelom vyčistenia predmetu výpožičky, zabezpečenia ochrany a ďalšieho neznehodnocovania majetku 
mesta a tiež za účelom predchádzania škodám. Zmluva o výpožičke zanikla 30.11.2014 a právne 
úkony smerujúce k ukončeniu činnosti vypožičiavatel'a bolo odstúpené správcovi d ňa 19. 12.20 14. 

K bodu č. 2: Likvidačné práce skleníkov. 

Prešov Real s.r.o. nezabezpečoval likvidačné práce skleníkov, preto nemáme vedomosť am 
podklady objednávky resp. inej zmluvy. 

Na základe ústneho príkazu vykonali pracovníc i obchodnej spoločnosti Prešov Real s.r.o. 
obhliadku areálu s nafoten ím skutkového stavu dňa 11.1 2.201 4. Uvedená fotodokumentácia je 
v archíve technického úseku . 

Dňa 19. 12.2014 bo la listom zn. M/1 8227/2014/Br zo dňa 18. 12.20 14 oznámená požiadavka 
vlastníka Mesto Prešov vykonať všetky potrebné právne úkony smeruj úce k ukončen i u č innost i 

vypožičiavateľa spol. StarBuy, s.r.o., zastúpenej konateľom Ľubomírom Záhorčákom IČO: 47 158280. 
Dňa 19. 12.2014 boli pracovníci Prešov Real s.r.o. znovu overiť činnosti vypožič iavateľa 

a dozvedeli sa, že StarBuy, s.r.o. mal podpísanú zmluvu s firmou ARDEX energo holding,a. s. Prešov. 
Realita obchodu bola overená dňa 5.1 .20 15 s nafotením skutkového stavu. 
Vzhľadom na uvedené Prešov Real s.r.o. navrhuje vlastníkov i skleníkov - Mestu Prešov, aby 

konanie v príslušnom obchodnom prípade bo lo ukončené pracovníkmi Mesta Prešov. 
Okrem uvedeného oznamujeme, že oproti zmluve o výpožičke bola zdemontovaná hala o plošnej 

výmere 360m2
, kde je vypožičiavatel'om Paintbalový klub MONSTERS a zárovei1 bolo zistené, že bol 

zdemontovaný fabrický kovový komín. 
Ďalšími informáciami k areálu ZASAP na Košickej 18 správca nedisponuje. 

S pozdravom 

Mgr. Peter Bobko /--· 7--
konatel' // / 

Prílohy: fotodokumentácia 

Ing. Juraj Hu~ 

konate l' .-~~ 

. . ' 
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Právna analýza 
právnych vzťahov k areálu bývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na ul. Košickej 18 

Mesto Prešov ako vlastník nehnuteľného a hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v areáli 
bývalého ZASAP-u na Ul. Košickej 18 (ďalej len "areál"), ktorý nebol chránený, čím dochádzalo 
k neoprávnenému vstupu tretích osôb, z obavy možného vzniku škôd na majetku mesta, ako aj škôd na 
majetku a zdraví tretích osôb uzatvorilo dňa 24. l O. 2014 zmluvu o výpožičke so spoločnosťou 
StarBuy, s. r. o., na obdobie jedného mesiaca za účelom vyčistenia predmetu výpožičky 

a zabezpečenia ochrany a ďalšieho neznehodnocovania majetku mesta Prešov a tiež za účelom 
predchádzania škodám, ktoré by v dôsledku technického stavu predmetu výpožičky mohli byť 
spôsobené tretím osobám. Okrem vyššie uvedených dôvodov mesto Prešov pristúpilo k uzatvoreniu 
predmetnej zmluvy aj z dôvodu preklenutia času, pokia!' sa definitívne nerozhodne v otázke 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod skleníkmi, ktoré sú v súčasnej dobe vo vlastníctve 
SR a v správe Slovenského pozemkového fondu , ktorý nás vyzval na ich vypratanie (ďalej len SPF). 
Aj napriek zamietavej odpovede zo strany SPF v otázke delimitácie majetku v zmysle zákona 
č. 13811991 Zb., stojí na zváženie, či mesto Prešov nepodá návrh na určenie vlastníckeho práva 
k nehnutel'nostiam na príslušný súd SR za účelom získania vlastníctva na základe zákonného titulu 
vyplývajúceho zo zákona o majetku obcí. 

Predmetom zmluvy o výpožičke bolo bezodplatné prenechanie skleníkov vo vlastníctve mesta 
Prešov umiestnených na pozemkoch, zapísaných na LV č. 2118, vo vlastníctve SR, v správe 
Slovenského pozemkového fondu, v k. ú. Solivar, a to: parc. č. KNC 3043/2 o výmere 2 267 m2

, 

KNC 3043/3 o výmere 2 296m2
, KNC 3043/4 o výmere 5 061 m2

, KNC 3043/6 o výmere 2 122m2
, 

KNC 3043/7 o výmere l 318 m2
, KNC 3043/8 o výmere 2 315 m2

• KNC 3043/9 o výmere l 144 m2
, 

KNC 3043/ 10 o výmere 572m2
, KNC 3043/ 11 o výmere 346m2

, KNC 3043112 o výmere l 232m2
, 

KNC 3043/14 o výmere 563m2
, KNC 3043/ 15 o výmere l 135m2 a KNC 3043/ 17 o výmere 402m2

. 

Taktiež skleníkov umiestnených na pozemku parc. č. KNC 3050 o výmere 6044 m2
, zapísanom na 

LV č. 2065 vo vlastníctve mesta Prešov, v k. ú. Solivar, do užívania vypožičiavateľovi (skleníky 
nachádzajúce sa na parcelách KNC 3043/7 a KNC 3043/8 sa mali stať predmetom výpožičky až 
skončením zmluvného vzťahu so súčasným užívatel'om Paintballovým Klubom MONSTERS, čo sa 
neuskutočnil o). 

V zmysle ustanovení § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka je výpožička 
záväzkovoprávny vzťah, ktorým požičiavate!' prenecháva vec vypožičiavatel'ovi na dočasné bezplatné 
užívanie a len čo ju nepotrebuje, je povinný vec vrátiť v stave, v akom ju prevzal, najneskôr do 
konca určenej doby zapožičania požičiavatel'ovi. 

V tomto prípade bolo povinnosťou vypožičiavatel'a starat' sa o predmet výpožičky v súlade s 
§ 661 Občianskeho zákonníka, t. j. chránit' ho pred d'alším poškodením alebo zničením. Keďže 
zmluva o výpožičke stratila platnosť a účinnosť uplynutím l mesiaca, t. j. k 30. ll. 2014 a nedošlo 
k platnému predÍženiu zmluvného vzťahu formou dodatku z dôvodu, že Dodatok č. l bol uzatvorený 
po skončení platnosti a účinnosti pôvodnej zmluvy, mesto Prešov vyzvalo vypožičiavatel'a 

k vyprataniu predmetu výpožičky a ukončeniu všetkých činnosti s tým súvisiacich. Následne bol 
správca nebytových priestorov PREŠOV REAL, s .r. o., v zmysle mandátnej zmluvy v znení dodatkov 
požiadaný mestom Prešov na zabezpečenie všetkých úkonov nevyhnutných na zosúladenie 
skutkového stavu so stavom právnym. 

Keďže samotným účelom zmluvy o výpožičke bolo vyčistenie predmetu výpožičky (najmä 
klčovanie náletových drevín nachádzajúcich sa v skleníkoch a odstránenie rozbitých sklenených 
výplní) a zabezpečenie ochrany (najmä stráženie) majetku a tiež predchádzanie škodám, ktoré by 
v dôsledku technického stavu predmetu výpožičky mohli byť spôsobené tretím osobám 
(v zmysle predmetu činnosti vypožičiavatel'a aj možnou likvidáciou tých skleníkov, ktoré by 
mohli spôsobit' škodu tretím osobám na majetku alebo zdraví), na základe fotodokumentácie 
vykonanej správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL, s. r. o ., možno konštatovať, že 
vypožič iavate!': 
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zlikvidoval takmer všetky skleníky bez toho, aby v zmysle čl. IV. bod l písm. c) zmluvy 
o výpožičke oznámil písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmluvný 
vzťah založený touto zmluvou, 
aj napriek tomu, že v zmysle čl. Il. bod 5 zmluvy mal povinnosť vykonať nevyhnutné úkony 
smerujúce k zabráneniu možného vzniku škôd, týmto nezískal oprávnenie zlikvidovať predmet 
výpožičky, 

porušil povinnosť starať sa o predmet výpožičky v zmysle § 661 Občianskeho zákonníka, t.j. mal 
ho chrán iť pred jeho ďalším poškodením alebo zničením, 
zlikvidoval objekt skladu, ktorý nebol predmetom tejto zmluvy o výpožičke, so súpisným číslom 
11413 umiestnený na parc. č. KNC 3043/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2

, 

zapísaný na LV č. 2065 v k. ú. Solivar bez súhlasu v lastníka a bez búracieho povolenia vydaného 
príslušným stavebným úradom, pričom tento objekt bol predmetom zmluvy o výpožičke 
s Paintballovým Klubom MONSTERS, so sídlom Arm. generála Svobodu 4, Prešov, IČO: 
42091411 , 
skončením platnosti a účinnosti zmluvy o výpožičke k 30. ll . 2014 neodovzdal predmet 
výpožičky v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na povinnosť uvedenú v čl. Il. bod 5 zmluvy 
o výpožičke . 

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že konanie vypožičiavatel'a bolo v rozpore 
s podmienkami zmluvy o výpožičke, aj napriek ustanoveniu čl. ll . bod 5 zmluvy, ktorým sa 
vypožičiavate(' zaviazal vykonať všetky nevyhnutné úkony smerujúce k zabezpečeniu ochrany 
majetku mesta a k zabráneniu možnému vzniku škôd na majetku mesta, ako aj škôd na majetku 
a zdraví tretích osôb z dôvodu technického stavu predmetu výpožičky, na tieto úkony mu požičiavate!' 
udelil súhlas. Týmto ustanovením sa preniesla zodpovednosť vzniku škody na vypožičiavatel'a, a ak 
by na základe tejto povinnosti zlikvidoval tie skleníky, ktorých technický stav by mohol spôsobiť 
škodu na majetku a zdraví tretích osôb, mal v zmysle čl. IV. bod l písm. c) zmluvy o výpožičke 
písomne oznámiť všetky zmeny a skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmluvný vzťah . Keďže tento 
podnet zo strany vypožičiavatel'a absentuje, v súčasnosti je ťažko určiť, ktoré skleníky boli v zlom 
technickom stave. V žiadnom prípade priamym účelom zmluvy nebola likvidácia časti predmetu 
výpožičky. Ani samotný inštitút výpožičky neumožňuje takýto spôsob konania vypožičiavatel'a, z toho 
dôvodu ani nebol zakotvený režim úhrady za odpad z likvidovaných skleníkov. 

Vyššie uvedeným konaním vypožičiavate l'a došlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo 
zmluvy o výpožičke, čím vzniká požičiavatel'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške l 000 Eur, a to 
jednotlivo za každé porušenie zmluvnej povinnosti, taktiež má požičiavate!' právo domáhať sa náhrady 
vzniknutej škody. Výslovným účelom zmluvy nebola likvidácia skleníkov, preto je na posúdení 
orgánov činných v trestnom konaní, či konanie vypožičiavatel'a nenapÍňa skutkovú podstatu trestného 
činu. Navrhujeme vyzvať StarBuy, s. r. o., o vyjadrenie k vyššie uvedeným skutočnostiam, uplatniť 
zmluvnú pokutu ako aj nárok na náhradu škody, pričom vo vzťahu ku škode nemožno posúdiť jej 
výšku z dôvodu vyradenia skleníkov z majetku mesta Prešov v roku 2007, na druhej strane možno 
vychádzať z predpokladaného výnosu z odpadu neoprávnene zlikvidovaných skleníkov. Vo vzťahu 
k zbúraniu stavby so súp. č. 1141 3 umiestnenej na parc. č. KNC 3043/5 v k. ú . Solivar bez súhlasu 
vlastníka a bez búracieho povolenia vydaného príslušným stavebným úradom, vlastník podá podnet o 
výkon štátneho stavebného dohl'adu na príslušný úrad ako aj vyčísli škodu na majetku mesta. 

l) -Á. 

Prešov 22. O l . 2015 Vypracovala: JUDr. Lýdia Brumerčíková 


