
-


4#d·e'x.á /'11' 1ft 
flr:Rf'IImtj 

Váš list:· Naša značka: 

M/18227120141Br 43/2015 

Slovenská 40, 08001 Prešov 
Tel.: 0511773 20 84, fax: 051/7725264 
e-mail: sekretanat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedenI' na OS v Prešove, odmel: Sro. vložka é. 2847/P 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje: V Prešove dňa: 

Ing.Tomko 30,01.2015 

Vec: ZASAP - Košická 18 - stanovisko k žiadosti zo dňa 28.1.2015. 

Potvrdzujeme príjem Vašej žiadosti M/18227/2014/Br ev.č.: 6292 2015 zo dňa 
18.01.2015 a dávame Vám následovné stanovisko. 

Prešov Real, s.r.o., správca nebytových priestorov' súhlasí s Vašou požiadavkou 
zabezpečiť odborné vyčíslenie hodnoty majetku skleníkov pred ich zlikvidovaním. Za 
týmto účelom sme objednali odborne spôsobilú osobu, ktorej bude potrebné 
poskytnúť informácie a technické podklady o hnuteľnom a nehnutel'nom majetku 
nachádzajúcom sa na predmetnom areáli bývalého ZASAPu pred výpožičkou. V tejto 
súvislosti Vás žiadame o poskytnutie materiálu o evidencii hmotného a nehmotného 
majetku z predchádzajúceho obdobia ako aj súčinnosti zo strany vlastníka pri 

. komunikácii so znalcom a vyhotovení daného odborného posudku. 

Odvolávajúc sa na naše stanovisko zo dňa 8.1.2015 zn. 4/2015, ktoré tvorí 
prílohu tohto listu, sme Vám oznámili, že Prešov Real, s.r.o. nezabezpečoval 
likvídačné práce skleníkov. Následnou kontrolou aktuálnosti mandátnej zmluvy 
o výkone správy zo dňa 30.12.2005 a jej dodatkov medzi vlastníkom Mesto Prešov 
a správcom Prešov Real, s.r.o. sme zistili, že dodatkom Č. 19 k prílohe zmluvy 
o výkone správy zo dňa 30.12.2005 bol vyňatý majetok - stavieb nachádzajúcich sa 
v areáli Košická 18 ku dňu 31.12.2007 z dôvodu ich vyradenia v nadobúdacej 
hodnote 15.193.580,- Sk 1 v prílohe tohto lislu /. Návrh na vyradenie majetku bol 
prerokovaný na zasadnutí ÚIK dňa 28.12.2007 a následne sChválený primátorom 
mesia. 

IČO; 31722814 Bankové spojenie:
OIC 2020521393 UnlCreditBank Slovakia a s ,Č"Ú_: 1019764005'1111
IČ DPH: Sk2020521393 

http:www.presovreal.sk
mailto:sekretanat@presovreal.sk


Vzhľadom na vyššie uvedené je naša požiadavka oprá~nená a nevyhnutná. 

Voči rozhodnutiu k podaniu podnetu na výkon štátneho stavebného dohľadu 
vo vzťahu k zbúranej stavbe so súp, č, 11413 nachádzajúcej sa na pozemku par.č. 
KNC 3043/5 v k,ú, Solivar nemáme výhrady, 

Po vyhotovení odborného posudku zameraného na vyčíslenie škody tento 
predložíme obratom dotknutému odbornému útvaru Mesta Prešov. 

~ 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing, Juraj Hudáč/? 
konateľ /~ 

" 

~;L'i"O I 
Prfloha : 1 x Dodatok č, 19 

1 x List zo dňa 8,1.2015 
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VEC 
Žiadosť 

é:i' lír",,,,, : : ..•.. , ·,'a&dila základe pokynu p .. primátorky mesta Prešov Vás ako správcu majetku mesta Prešov.'.?\::~·l'''t.· 
"Í'L'.' :;~ ~"" u. ,v areáli. Qývalého ZASAP-u nachádzajúceho sa na ul. Košickej 18 v.Prešove v zmysle mandátnej·.ro·);!'1\ 
:v"ot", ':Fll',""","',' zmluVY'Jy,·zneni<lodatkov žiadame,"aby ste zabezpečili odbOniévyčíslenie hodnoty'·majetku~;·!it'fl' 
'~'V1,lll<:d·.'m .skleník-qV:'pred ·kh-zlikvidovaním:keďževzhl'adom na ich :vyradenie 'z nre.jetku mestaPrešo'V~~~1'" 
1(;. T,"L''''' . -;','. vroku ,,2()Q7· ich hodnotu neevidujeme, resp.' výšku bezdôvodného obohatenia vo vzťahu"-"''':!' 
'Y:.'1t.:> n.::C, .::-:;. lc predpokladanému výnosu z odpadu' ,týchto neoprávnene' zlikvidovaných . skleníkov. 'Z týchto-:r1\L~ J". 

': t,r::1";:": 	 skutočnosti. bude možné vychádzať pri určovaní predpokladanej výšky. škody vzníknutej na) :l:<~' 
majetku mesta Prešov. ":~ • ~ :-,-.~:n7_ 

:.'.::"~; ::~:.' :.:;-' .·::~Zároveň. Y ás žiadame o vykonávanie priebežnej kontroly areálu bývalého ZASAP-u; ::' ..l, 
):; (; ~':;i:" -C(Y' zdôvoduzamedzenia prípadného výkonu ďalších neoprávnených·aktivíL;"T.:'· ", ··'''-:lJlPi';t,,,,h.'~;n:c: 

",.l<?:·'lr" '.l ',:i ďcJýmto.Vám.oznamujeme, že-oddelenie mestského majetku za vlastníka (mesto Prešov)"':""!' 
' .. ,.... 	 podáva .p0dnet nayýk9n .štátneho..1>tavebného dohľadu naprlslušný stavebný úrad YO vzťahu 


k neoprávnene zbúranej stavbe so súp. Č. 11413, ktorá bOla umiestnená na pozemku parc. č:KNC 

3043/5 v k. ú. Solivar. 


V prílohe Vám zasielame analýzu právnych vzťahov k areálu bývalého ZASAP-u 
nachádzajúceho sa na ul. Košickej 18 a žiadame Vás o zabezpečenie ostatných právnych úkonov 
z nej vyplývajúcich. 

S pozdravom ltlESTO FREi!iOV 
Mestský lXad 

SEKCIA MAJETKOVÁ AEKONOMICKÁ 
Oddelenie rr.e-stského majetIa;., 

080 01 Prešov [j, JUDr. Kat 

Príloha: 

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


MestskY úrad" Prešove I Hlavné 731 080 01 Pre!ov 1 I Tsl.: +421(51)3100111 I Fax: +421(51)77336651 E~maU: mesto.radnioa@pre6pv.sklwww,presov.sk 

mailto:mesto.radnioa@pre6pv.sklwww,presov.sk
http:Fre�~.rv


-

Zmluva o výpožičke 	 Vydanie:::: 

Stranauzatvorená v zmysle ust. 659 a nasl. zákona Č. 40/1 964 Zb. 
Mesto Prešov I 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 1/4 
I 

Zmluvné strany 

1.1 Požičiavatel'; Mesto Prešov 

zastúpené JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

Hlavná 73, Prešov 

IČO: 327646 

DIČ: 2021225679 


(ďalej len "požičiavatel"') 


a 


1.2 Vypožičiavatel': StarBuy, s. r. o. 

zast. Ľubomírom Záhorčákom 


Mierové námestie 42, Trenčín 


IČO; 47 158280 

(ďalej len "vypožičiavatel''') 

uzavreli V súlade s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení túto zmluvu 
o výpožičke. 

I. 

Preambula 


Táto zmluva sa uzatvára za účelom zabezpečenia nestráženého a zanedbaného areálu, v ktorom 
sa nachádza majetok mesta Prešov z dôvodu ochrany a zabránenia možnému vzniku škôd na 

majetku mesta, ako aj škôd na majetku a zdraví tretfch osôb z dôvodu technického stavu tohto 
majetku. 

IL 
Predmet zmluvy 

l. 	 Požičiavateľ je vlastníkom skleníkov 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 2267 ml, KNC 3043/3 o výmere 2296 m2

, KNC 3043/4 o výmere 
5061 m', KNC 3043/6 ovýmere 2122 ml, KNC 304317 o výmere 1318 m2

, KNC 3043/8 
o výmere 2315 m', KNC 3043/9 o výmere 1144 ml, KNC 3043110 o výmere 572 ml, KNC 

23043/110 výmere 346 ml, KNC 3043112 o výmere 1232 m2
, KNC 3043/14 o výmere 563 m , 

KNC 3043/15 o výmere 1135 m2 a KNC 3043117 o výmere 402 m2
, 

Požičiavateľ je vlastníkom skleníka umiestneného na pozemku parc. č, KNC 3050 
o výmere 6044 m2

, zapísanom na LV č. 2065 vo vlastnfctve mesta Prešov, v k. ú, Solivar, 

2. 	 Predmetom tejto zmluvy je dočasné a bezodplatné prenechanie skleníkov umiestnených na 
nehnutel'nostiach uvedených v čl. II, bod l. tejto zmluvy (ďalej len predmet výpožičky) do 
uživania vypožičiavateľovi v zmysle predmetu jeho činnosti a 7~ 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 
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Zmluva o výpožičke 	 Vydanie: 

Stranauzatvorená'v zmysle ust. 659 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. 
Mesto PreŠov Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

, byť spôsobené tretím osobám. Predmet výpožičky je zakreslený v katastrálnej mape, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

3. 	 Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet vÝl'ožičky v stave mu dobre známom 
a vypožičiavateľ ho v tomto stave bez výhrad prijíma. 

4. 	 Skleníky nachádzajúce sa na pozemkoch parc. č. KNC 304317 a KNC 3043/8 v k, Ú. Solivar, vo 
vlastnictve požičiavateľa tvoria predmet tejto zmluvy až skončením zmluvného vzťahu so 
súčasným užívateľom. 

5. 	 Vypožičiavateľ sa touto zmluvou zaväzuje 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 požičiavateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje súhlas. 

m. 
Doba výpožičky 

1. 	 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú I mesiac odo dňa jej účinnosti. 
2. 	 Zmluva zanikne: 


a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 

b) dohodou zmluvných strán. 


IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 


1. 	 Práva a povinnosti požičiavatel'a: 
a) právo počas doby výpožičky skontrolovať vypožičiavateľa podľa vlastného uváženia, ako sa 

stará o predmet výpožičky a vakom stave sa nachádza a či vypožičiavateľ neporušuje 
ustanovenia tejto zmluvy, 

b) 	povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť, ohroziť alebó sťažiť riadne užívanie 
predmetu výpožičky vypožičiavateľom na účely podľa tejto zmluvy 

Práva a povinnosti vypožičiavatel'a: 
a) právo a povinnosť užívať predmet výpožičky riadne a len v súlade fi účelom a podmienkami 

tejto zmluvy, 
b) povinnosť starať sa o predmet výpožičky v súlade s § 661 Občianskeho zákonníka, t.j, chrániť 

ho pred jeho ďalším poškodením alebo zničením, 
c) povinnosť oznamovať požičiavateľovi písomne všetky zmeuy a skutočnosti, ktoré môžu mať 

vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, 
d) 	povinnosť na vlastné náklady udržiavať predmet výpožičky v takom stave, vakom ho prevzal 

od požičiavate/'a a zabrániť jeho ďalšiemu znehodnocovaniu ako aj škodám na majetku 
a zdraviu tretích osôb, ktoré by mohli byť spôsobené v príčinnej súvislosti a v dôsledku zlého 
technického stavu predmetu výpožičky, v prípade nedostatočného plnenia tejto povinnosti 
vypožičiavateľ v plnom rozsahu zodpovedá tretím osobám za škodu takto spôsobenú, 

2. 	 Ostatné vyhlásenia: 
a) vypožičiavateľ berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu požičiavateľa 

nesmie prenechať predmet výpožičky na užívanie tretej osobe, 
b) vypožičiavateľ si je vedomý, že predmet výpožičky nemôže byť predmetom záložného práva, 
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. ' 	Zmluva o výpožičke Vydanie: 

i:;;) 	
I 

. _.._~"_. 
. 	 Stranauzatvorená v zmysle ust. 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Mesto Prešov Občiansky illolll1Ík v znelÚ neskorších predpisov 

c) vypožičiavateľ si je vedomý, že predmet v)'Požičky nemôže previesť do vlastníctva tretích 
osôb počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, 

d) 	vypožičiavateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť poriadok a čistotu na predmete 
výpožičky v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č, 6/20 I O o čistote 
mesta a verejnom poriadku. 

V. 
Doručovanie 

l. 	 Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa zmluvného vzťahu na základe 
tejto zmluvy je mOŽllé realizovať poštou s doručenkou alebo osobným doručením druhej 
zmluvnej strane. . 

2. Pre potreby doručovania sa pol);tijú adresy zmluvnÝch strán uvedené pri identifikácii zmluvných 
, strán v záhlaví tejto zmluvy,;8 'rynimkou prípadov, keď jedna zo zmluvných stl'lÍll písomne, 

oznámila druhej zmluvnej strane novú adresu trvalého bydliska, miesta, podnikania, sídla či inú 
adresu určenú na doručovanie písomností, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca táto 
nová adresa riadne oznámená odosielajúcej zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

3. 	 Pri zaslaní písomnosti poštou na adresu určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť 
považuje za riadne doručenú dňom jej riadneho prevzatia adresátom, dňom odmietnutia prevzatia 
adresátom alebo písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej 
zásielky v prípade, ak zásielku nebolo možné doručiť. Vypožičiavate!' berie na vedomie, že 
odberná lehota na prevzatie písomnosti je 7 pracovných dní. 

VI. 
Zmluvná pokuta 

Ak vypožičiavateľ poruší povinnosti vyplývajúce.z tejto zmluvy, je povinný 7.aplatiť požičiavatel'ovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 000 €, a to jednotlivo'Za'každé takéto porušenie, čím nie je dotknntý nárok 
požičiavateľa na náhradu pripadne vzniknutej škody. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. 	 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych 
predpisov. 

2. 	 Účinnost' tejto zmluvy vo vzt'ahu k vypožičaniu skleníkov nachádzajúcich sa na 
pozemkoch parc. č. KNC 3043/7 a KNC 3043/8 v k. ú. Solivar, nastane až dňom 
nasledujúcim po dni skončenia účinnosti zmluvného vzt'ahu na užívanie týchto skleníkov 
platného a účinného ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

3. 	 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou. 
4. 	 Túto zmluvu možno meni!' a doplňať len ua základe písomných dodatkov schválených 

a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. ' 
5. 	 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, 

6. 	 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana prevezme po 
dva rovnopisy. 
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;",č;, "7:" Zmluvné strany vyhlasujú, že'si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom 
" znej vyplývajúcich: Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité ana znak súhlasu sjej 

obsahom ju Ilie v tiesni ani za nápadne nevýhoduých podmienok schválili a podpísali. 

V Prešove, dt\a {~..!.?: .1tJ Ťq 

StarBuy s.r.o. 
Mierové námestie 4] 

~~?:.t~~~.~ 
vypožičiavateľ požičiavateľ 

StarBuy, s. r. o. mesto Prešov 
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PRIMÁTOR 
MESTA PREéoV 

Váš list číslo/zo dňa: 
Naše číslo: 
V Prešove, dňa: 

MlI50412015 
30.01.2015 

Obec Ľubotice 
Čsl. Letcov 2 
080 06 Ľubotice 

Vec: Podnet na štátny stavebný dohľad 

Týmto podávam podnet na štátny stavebný dohľad v zmysle § 98 a nasl. zákona 
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebného poriadku, a to z nasledujúcich 
dôvodov. 

Na základe ohliadky bolo zistené, že stavba vo vlastníctve mesta Prešov t. j. sklad 
so súp. Č. 11413, umiestnená na pozemku parc. Č. KNC 3043/5 v k. Ú. Solivar, bola 
bez súhlasu mesta Prešov ako vlastníka a bez búracieho povolenia zlikvidovaná. 
V tom čase existoval právny vzťah so subjektom spol. StarBuy, s. r. o., ktorý užival 
nehnuteľnosti susediace so stavbou so súp. Č. 11413 a zrejme predmetnú stavbu 
zbúral aj napriek tomu, že k nej nemal užívací titul ani súhlas vlastníka. 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás v zmysle platnej právnej úpravy 
žiadam o preverenie týchto skutočností a o výkon štátneho stavebného dohradu. 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 

Mss!o P_I MNíSI<Ý "",<l v _, Hla>mll 731 080 01 _1 I Tel.: <>421(51)31001011 Fax: +421(51)77348OIlI E>111SIl: ~.sk I_.prosov." 


