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UZNESENIE 

z 3. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 26.1.2015 	 číslo: 27/2015 

k návrbu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

berie a vedomie 

1. Informáciu o neúspešnom výsledku obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe 
uznesenia MsZ v Prešove č. 501/2014 zo dňa 20.2.2014 bod Č. 22, ktorým bol schválený zámer 
predaja: 
- pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622 mZ, LV Č. 338, k. ú. Valkov, 

lokalita Bžany, okr. Stropkov, 
- hnutel'ných vccí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke 

a bunka mobilná). 

2. Informáciu 	o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na základe 
uznesenia MsZ v Prešove Č. 51412014 zo dňa 7.4.2014 bod č. S, ktorým bol schválený zámer 
predaja nehnutel'nosti - pozemku parc. č. KNE 1143/8, orná pôda o výmere 469 m2

, LV 
Č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1543011, záhrada 
o výmere 469 ml, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata. 

zrušuje 

3. Uznesenie MsZ v Prešove č. 514/2014 zo dňa 7.4.2014 
v časti mení 
bod 5 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23.9.2013 

v časti schvaľuje 


bod 20 
Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad bodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a tvorby nových pracovnfch miest, týkajúci sa časti pozemku parc. č. 
KNC 1428/1, ostatná plocha o výmere cca 35000 m , LV č. 721, k. ú. Záborské, pre spoločnosť 
Funderia Condals S. A., Carretera de Abrera a Manresa km 25 Manresa (Barcelona) 082 41 Spain, 
IČO: A08420879 

F - MsÚ/SP-OIl27/1 
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za cenu 28 €/m2 pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande 
o spolupráci, ktoré je prílohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového 
kalendára 

na 

Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory rozvoja regiónu a tvorby nových pracovných miest, týkajúci sa časti pozemku parc. 
Č. KNC 142811, ostatná plocha o výmere cca 50226 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), L V č. 721, k. ú. Záborské, pre spoločnosť SKC found ry s. r. O., Sol'nobanská 
7,08005 Prešov, IČO: 46 123474 
- za cenu 28 €/m! pri dodržaní ostatných podmienok vymedzených v Memorande 

o spolupráci, ktoré je pnlohou tohto uznesenia s príslušnou úpravou splátkového 
kalendára. 

men í 

4. Uznesenie MsZ v Prešove č. 541/2014 zo dňa 26.5.2014 
v časti schvaľuje 
bod 2 
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, Vojtechovi Maníkovi. A. Prídavka 20, 080 Ol 
Prešov, ako vlastníkovi stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu l 254 € (66 €/m2

) 

na 

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

č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mirka Nešpora, Marte Šporerovej, Mirka Nešpora 7, 080 Ol 
Prešov, ako vlastníčke stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu l 254 € (66 €1m2

). 

schval'uje 

5. Odkúpenie pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Volgogradská, špecifikovaných v prílohe tohto 
uznesenia, o celkovej výmere (zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom) 750 m2

, vytvorených 
GP č. 29/2014 zo dňa 24.3.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3. 
080 Ol Prešov, od vlastníkov uvedených v prílohe tohto uznesenia, resp. ich právnych 
nástupcov 

za cenu l €/m2
• 

6. Predaj pozemku parc. č. KNC 5016/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmer 20 m2
, LV Č. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Ul. Lesík delostrelcov, 
Ing. Gabriele Val'ovej, rod. Filip-Kuchárovej, Dr. Leščáka č. l, 082 21 Vel'ký Šariš, ako 
vlastníčke stavby stojacej na tomto pozemku 

F MsÚ/SP-0l/27/1 
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o za cenu l 320 € (66 €/m2). 

7. Predaj časti pozemku - dielu l o výmere 3 m2
, odčleneného z pozemku parc. č. KNC 9476/5, 

zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov a pričleneného k pozemku parc. Č. KNC 
6662/4, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 2748, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 26/2014 
zo dňa 10.3.2014, vyhotoveným Štefanom Vargom geodetické práce, Boženy Nemcovej 12, 
080 05 Prešov, lokalita Ul. Horárska, 
Mgr. Bc. Márii Čumovej, rod. Čumovej, Horárska 7, 080 01 Prešov, ako vlastníčke stavby 
stojacej na tomto pozemku 
o za cenu 93 € (31 €/m'). 

8. Predaj pozemku parc. č. KNC 539116, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 mZ, LV Č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Pavlovičovo námestie, do spoluvlastníctva MVDr. Petrovi Augustínovi, 
Štefánikova 13, 080 01 Prešov, v podiele V. a RNDr. Tomášovi Augustínovi, Magurská 8, 
08001 Prešov, v podiele y" ako spoluvlastníkom stavby stojacej na tomto pozemku 
o za cenu 1 188 € (66 €1m 2

). 

9. Predaj pozemku parc. Č. KNC 3328/3, zastavaná plocha a nádvorie °vÝmere 82 m', LV č. 1192, 
k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Limbová, priamym predajom . 

Mgr. Zlatici Prokopovej, rod. Prokopovej, Prosti!jovská 5,080 01 Prešov 


o 7,8 cenu 4 100 € (50 €/m2
). 

210. Predaj pozemku parc. č. KNC 509212, zastavaná plocha a nádvorie ° výmere 78 m , LV 
Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Dostojevského, priamym predaiom 
Ministerstvu obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, ICO: 30845572 
o za cenu 4 850 € (62,18 €1m 2

). 

11. Predaj pozemku parc. Č. KNC 5686/3, zast. plocha o výmere 158 ml, LV č. 6492, k. Ú. 

Prešov, lokalita UL Protifašistických bojovníkov, priamym predajom 
MUDr. Karolovi Gurskému, Protifašistických bojovníkov 5, 080 01 Prešov 

o za cenu 8 510 € (53,86 €/m2
). 

12. Predaj pozemku parc. Č. KNC 2600/137, zast. plocha o výmere 70 mZ, L V č. 2065, k. Ú. Solivar, 
lokalita Ul. Švábska, priamym predajom 
spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, Volgogradská 88, 080 01 Prešov, IČO: 
31718523 
- za cenu 3 300 € (47,14 €/m2

). 

13. Predaj pozemkov: 
2- parc. č. KNC 2975/7, zastavaná plocha o výmere 96 m , 

2 - parc. Č. KNC 2975/8, záhrada o výmere 132 m , 

o parc. Č. KNC 2975/9, zastavaná plocha o výmere 18 m2
, 

2spolu o výmere 246 m , ktoré boli vytvorené GP č. 2/2013 zo dňa 16.9.2013, vyhotoveným 
GEODET - Ing. Andrej Lelko, Soľná 3, 080 05 Prešov, overeným Správou katastra Prešov dňa 
30.9.2013, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Janáčkova, priamym predajom 
Ing. Františkovi Girmalovi a maož. Ing. Márii Girmalovej, rod. Bernátovej, Janáčkova 1, 
080 05 Prešov 

F MsO/SP-OI/27/l 
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- za cenu 11 011 € (44,76 €/m2
) s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutých 

pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne. 

14. 	Predaj pozemku parc. č. KNC 960112, ostatná plocha o výmere 103 m2
, vytvoreného GP 

č. 64/2014 zo dňa 27.5.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantinova 3,080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 801/1, 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 1,08001 Prešov, IČO: 00586439 
- za cenu 5 210 € (50,58 €/m2

). 

15. Predaj: 
- stavby nachádzajúcej sa na Ul. Švábskej 26/A, s. Č. 11068, umiestnenej na pozemku parc. Č. 

KNC 2861/19, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, 
- pozemku parc. Č. KNC 2861/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 287 m2

, LV Č. 2065, 
k. ú. Solivar, na základe obchodnej verejnej súťaže Ing. Markovi Jakubovi - RINK, Švábska 
28, 080 05 Prešov, IČO: 30651999 


- za cenu 55 000 €. 


16. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/9, orná pôda o výmere 241 m2
, LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15433/2, záhrada o výmere 
241 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

17. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 114317, orná pôda o výmere 264 mZ, LV č. 6492, k. Ú. 

Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15427/3, záhrada o výmere 
264 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

18. 	Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/6, orná pôda o výmere 342 ml, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15422/3, záhrada 
o výmere 342 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

19. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143129, orná pôda o výmere 215 m2
, LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15404/2, záhrada o vjmere 
215 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata Ul. Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

F -	 MsÚ/SP-01l2711 
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20. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/4, orná pôda o výmere 278 m2
, LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15411/2, záhrada o výmere 
278 m", bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata -- Ul. Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

21. 	Zámer predaja pozemku parc. Č. KNE 1143/30, orná pôda o výmere 186 mZ, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15407/2, záhrada 
o výmere 186 m2

, bez založeného listu vla'itnictva, lokalita Cemjata - Ul. Jelenia, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

22. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 1143/5, orná pôda o výmere 259 m2
, LV Č. 6492, k. Ú. 

Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15414/2, záhrada o výmere 
259 m 2, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata - UL Jelenia, spôsobom priameho 
predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutébo pozemku za obdobie dvocb rokov spätne. 

23. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m2
, L V 

č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

24. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
- pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere II 185 m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 mZ, 
- pozemku parc. č. KNC 9310/901, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3820 mZ, 
- časti pozemku pare. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 560 mZ, 
- stavieb bez súp. č. stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 

9310/901, KNC 9310/902, KNC 9310/957, 
spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka, 
- spôsobom obcbodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tobto 

uznesenia. 

25. 	Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vo veci užívania mestského nájomného bytu, a to: 
- bytu č. 23 o rozlohe 78 m2

, nachádzajúceho sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 6793, 
na Ul. Važeckej č. 14 v Prešove, LV č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku pare. č. 

KNC 2600/46, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach b)'tového domu o veľkosti 
78/3480, 

F -	 MsÚ/SP-O 1127/1 
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- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 569 mZ, LV č. 2716, k. ú. Solivar, o vel'kosti 78/3480, 

pre Alžbetu Rolandovú, Važecká 14,080 05 Prešov 
- za cenu 2 000 €. 

26. 	Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
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 40 000 m2 (presná výmera 

bude známa po vypracovani 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 
- 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 vypracovaní GP), LV č. 721, k. ú. Záborské, na obdobie do 31.12.2018 
bezodplatne. 

27. 	Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory plnenia úloh štátnej správy na úseku archívnictva, a to nebytových priestorov 
o celkovej výmere 175,88 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP stavby so súp. č. 3279 
na Ul. Slovenskej č. 40, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava - Staré mesto, IČO: OO 151866 
- za cenu 8,30 €/ml/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

28. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodil podpory rozvoja modelárstva medzi verejnost'ou v meste Prešov, 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 rokov pre občianske združenie 
Klub železničních modelárov, Hruny 8, 080 Ol Prešov, IČO: 42344859 
- za cenu 1 €/m /ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

29. 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 ohrození, a to nebyt~vého priestoru o výmere 75,00 mZ, nachádzajúceho sa 
na L NP stavby so súp. Č. 6897 na Ul. Dumbierskej 20, LV č. 8985, k. ú. Prešov, na dobu 5 
rokov pre RELEVANT, n. 0., Svätoplukova 11,08001 Prešov, IČO: 37887483. 
- za cenu 8,30 €/m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

30. 	Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory a pomoci abstinujúcim obyvatel'om mesta Prešov, a to nebytového priestoru 
(kancelárie Č. 4) o celkovej výmere 30,23 m2

, nachádzajúceho sa na I. NP stavby so súp. č. 3967 
na Ul. Požiarnickej č. 17, L V Č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie 
Klub prešovských abstinentov, Mudroňova 8, 080 01 Prešov, IČO: 42379458 
- za cenu 1 €/m'/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F -	 MsÚ/SP-O 1127/1 
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31. 	Zámer zámeny nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101 m2

, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Na Rúrkach, vo vlastrrlctve mesta Prešov, 
za 
čast' pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48 m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafiny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na 
Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 

s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta 
Prešov) za cenu 10 €1m 2

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého 
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

32. 	Zámer zámeny nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
časť parc. č. KNC 2823/1, záhrada o výmere 41 m2 (po schválení v MsZ bude vypracovaný 
GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Chalupkova, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
parc. č. KNE 55412, orná pôda o výmere 20 m2

, L V č. 2703, 
parc. č. KNE 555/101, orná pôda o výmere 21 m2

, L V č. 2135, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jesenná, 

v spoluvlastníctve Boženy Potočňákovej, Chalupkova 2, 080 05 Prešov, v podiele 1/4 a 3/8 

a Marty Pirohárovej, P. Horova 4, 080 Ol Prešov, v podiele 3/8 

- bez finančného vyrovnania. 


33. 	Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
výstavby garážového domu pre obyvatel'ov mesta Prešov, týkajúci sa častí pozemkov: 
- parc. č. KNC 14302/4, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. Č. KNC 14302/109, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. Č. KNC 143021207, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. Č. KNC 14302/214, zastavané plochy a nádvoria, 
- parc. Č. KNC 143021215, zastavané plocha a nádvoria, 
o výmere cca l 800 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV Č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Sibírska, pre spoločnosť SeH Slovakia. s. r. o., Letecká 1,040 Ol Košice 
sever, IČO: 46514511 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s podmienkou pre kupujúceho na 

vlastné náklady vybudovať v pril'ahlom 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. 

neschvaľuje 

34. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9206/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
100 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Levočská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F 	 MsÚ/SP-01l27!1 
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35. 	Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 3126/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 504 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská 
a Janouškova, v rozsahu cca 245 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
v prospech oprávneného: 
vlastníka nehnuteľností - pozemku parc. č. KNC 3124, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1631 m2 a stavby so súp. č. 6127, umiestenej na pozemku parc. č. KNC 3124, LV č. 13011, 
k. ú. Prešov, a to Pharma plus, spol. s r. 0., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, IČO: 36454605, in 

rem (s právom prevodu na tretiu osobu) 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 


36. 	Predaj pozemku parc. č. KNC 1396/86, ostatná plocha o výmere 180 m2
, vytvoreného GP 

č. 306/2013 zo dňa 12.12.2013, vyhotoveného GEOPLAN Prešov, s. r. 0., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1396/8, ostatná plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita medzi Ul. Murárskou a Ul. K Starej tehelni, na základe obchodnej verejnej 
súťaže Ing. Alexandrovi Ducárovi, Murárska 10,08001 Prešov 
- za cenu 4 120 € (22,89 €/m 2

). 

~w 
Ing. Andrea Turčanová 

28. 01. 2015 primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Valéria Drobňáková . 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. -=:!>4~ 

F -	 MsÚ/SP-O 1127/1 



Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby: "Vybudovanie chodníka na Volgogradskej ulici (pred Vukovom)" 

Zoznam vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou: 

Vlastník LV č. Pôv. parcela Vytvorená mZ Podiel číslo ZP cena celkom v € 
KNC parcela KNe zo dňa v zmysle ZP 

I. SPINEA, s. r. o., Okrajová 33, 8737 9112/41 9112/136 300 1/1 71/2014 20800,
08005 Prešov, I~O: 31 687580 zast. plocha 2.6.2014 

II. l.TOP GASTRO, s. r. o., Volgogradská 13, 14971 9112/42 9112/42 190 
080 Ol Prešov, IČO: 36480924 zast. plocha 9112/133 44 72(2014 

9112/135 209 1(8 2.62014 30 SOO,
2. ASV REAL, s. r. o., Púchovská 8, 

831 06 Bratislava, IČO: 35 749725 detto 1(4 

3. PALA Centrum, s. r. o., Volgogradská 13, detto 1/4 
080 Ol Prešov, I~O: 36 465 593 

4. Pneumat tradin~ s. r. o., Volgogradská 9, detto 
080 Ol Prešov, I O: 36478571 118 

III. Pneumat tradinč ' S. r. o., Volgogradská 9, 
080 Ol Prešov, I O: 36478571 

13131 9112/121 
zast. plocha 

9112(132 7 1/1 7012014 
2.6.2014 485,

:p-. 
~ 
po 

Cena spolu: 52085,
,r 
g-
e-
Q< 

u'l 



Príloha k hodu č. Vt-

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 7], 080 Ol Prešov 


vyhlasuje 

podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 


OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľnosti: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere II 185 m2
, 


- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 mZ, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/901, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4409 mZ, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 mZ, 

- časti pozemku parc. Č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca 1 560 mZ, 

- stavieb bez súp. č. stojacich na pozemkoch parc. Č. KNC 9310/496, KNC 9310/900, KNC 93101901, 


KNC 9310/902, KNC 9310/957, 

spo!"\.! tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku lU, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita ul. 

Antona Prídavka, 


s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRV Á: 
l. 	 predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností na obdobie najviac 15 rokov, a to: 


- pozemku parc. Č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere II 185 mZ, 

o pozemku parc. Č. KNC 93101900, ostatná plocha o výmere 711 mZ, 

- pozemku parc.·č. KNC 9310/901, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4409 mZ, 


pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 mZ, 

o časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca I 560 mZ, 
o stavieb bez súp. č. stojacich na pozemkoch parc. Č. KNC 9310/496, KNC 93101900, KNC 9310/901, 

KNC 9310/902, KNC 9310/957, 
spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 
Antona Prídavka; 

2. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že v predmeÚlom areáli sa bude prevádzkovať letné kúpalisko, vrátane 
poskytovania občerstvovaclch služieb a zabezpečenia podmienok pre rekreačné športové aktivity jeho 
návštevníkov; 

3. 	 súťažiaci uvedie ním navrhovanú ročnú výšku nájomného, ako aj celkovú výšku investícií do 
predmetu nájmu, vrátane vecného a časového rozpisu ich realizácie tak, aby minimálne 50 % ním 
navrhovaných finančných prostriedkov bolo preinvestovaných v časovom rozsahu do 2 rokov od 
účinnosti nájomnej zmluvy; 

4. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že preinvestuje rum uvedené finančné prostriedky pod!'a vecného a 
časového rozpisu uvedeného v odseku 3 bez nároku na ich refundáciu zo strany vyhlasovatel'a a bude 
riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 3, a to vždy k 15.1. každého roka vopred 
na príslušný kalendárny rok, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od nájomnej zmluvy; 

5. 	 súťažiaci príjíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
v zmysle odseku 3, po ukončení rekonštrukcie zabezpečí vypracovanie energetického certifikátu 
podľa osobitného predpisu na vlasÚlé náklady; 

6. 	 súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu bude zabezpečovať na vlastné 
náklady, vrátane vykonávania všetkých jeho opráv; 

1 



OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
7. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že: 

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku minimálne vo výške 10 % zo 
sumy ním navrhovanej výšky investícií podľa odseku 3, inak jeho návrh nebude do súťaže 
zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci ako nájomca splní podmienku realizácie 50 % ním 
navrhovaných investícit v prvých dvoch rokoch trvania nájmu v zmysle odseku 3, 
zábezpeka mu bude vrátená - bez zbytočného odkladu po splnení podmienky, v opačnom 
prípade prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa. Ak úspešný súťažiaci odmietne 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupiteľstvom podľa odseku 16, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do IS kalendárnych dní odo dňa uplynutia 
lehoty na uzatvoreníe nájomnej zmluvy; 
v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 

8. 	 technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddeleníe mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: OSII31 00229, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 051/7732084; 

9. 	 návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úraq v Prešove, Sekcia majetková 
a ekonomická, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ - OMM - Obchodná 
verejná súťaž - nehnuteľnosť č. xx - neotvárat"'. Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 
identifikačné údaje súťažiaceho (pri právníckej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej 
osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

IO. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v.oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 2015 do IS.30.hod; 

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

12. návrh zmluvy je už po jeho predložeIÚ neodvolatel'ný; 
13. predložené návrhy možno meniť a dopíňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenejna predkladanie návrhov; 
14. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené· návrhy a zrušiť súťaž; 
IS. vyhlasovateľ môže v prijatom návth).! zmlwťY opraviť :cjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti, 

prípadne urobiť drobné doplnenia a špcoiijkáeie len v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä za účelom 
zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou; 

16. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleníu Mestským zastupitel'stvom v Prešove; 
oznámeníe o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy ,sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia mestského zastupitel'stva, na 
ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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