
1;;1 MESTO PREŠOV 

SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
- oddelenie mestského majetku -

Váš list člslo l zo dňa : Naše člslo : 

M/ 1454/2015 
č. záz.cffP'!/2015 

Vec 

Ing. Rastislav Mochnacký 
predseda VMČ č. 3 
poslanecká schránka č. 27 
MsÚ, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje / linka 

Lichvárová 
3100212 

Prešov: 

Prešov 
2. 2. 2015 

Žiadost' o stanovisko k dlhodobému prenájom, resp. odkúpeniu pozemkov 

Žiadame Vás o stanovisko k dlhodobému prenájmu, resp. odkúpeniu mestských 
pozemkov parc. č. KNC 941411 o výmere 38 529 m2

, ostatná plocha a parc. č. KNC 
94 14/5 o výmere 574 m2

, LV č. 6492, ú. Prešov, nachádzajúcich sa na Ul. Jazdeckej za 
účelom výstavby športovísk a oddychovej zóny. 

S pozdravom a úctou 

Príloha: 
Žiadosť 
kópia z gisplanu 
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Došlo: 2 6 -01- 2015 

VEC: Žiadost' o dlhodobý prenájom, resp. predaj pozemku 

Mesto Prešov 
Sekcia správy majetku 

V Prešove 26.01.2015 

Týmto Vás chceme požiadať o možnosť dlhodobého prenájmu, resp. kúpu pozemku o 
výmere 574m2, parc.č. 9414/5 a časť susediaceho pozemku o výmere 11 529 m2, parc.č.9414/1 , 

ktoré máme toho času v prenájme na dobu neurčitú v zmysle zmluvy o nájme č . 13/96 zo dňa 
29.06. 1996. Jedná sa o pozemok na Jazdeckej ul. /pri dopravnom ihrisku/. 

Vyššie uvedené plochy máme už dlhšie v prenájme a snažíme sa o nich vzorne starať a 
zveľaďovať ich: 
- celkovou údržbou a úpravou terénov, 
- vytvorením oddychovej zóny, 
- pribudlo aj ihrisko vyššej úrovne, ktoré sa v zime využíva ako klzisko, a v lete na in-line, futbal , 
tenis, bedminton, footsal a pod. 

Budovanie a spravovanie tohto areálu nás stálo veľa úsilia a nemalé finančné prostriedky. 
V rámci rozvoja nášho dlhodobého zámeru, t.j. vybudovanie trénigovej športovej haly, 

chceme pokračovať v súlade so zámermi mesta /spojených s výstavbou športovísk/. Preto chceme 
investovať väčší obnos finančných prostriedkov a to do výstavby tréningovej športovej haly. 
Investičný náklad tohto projektu bude na úrovni cca 1,2 núl Eur a to všetko z vlastných a z 
iných zdrojov. 

Výstavbou tréningovej športovej haly chceme poskytnúť obyvateľom Prešova ďalši e 

kvalitné športové vyžitie spojené s ľadovými športami /hokej , krasokorčuľovanie, 

rýchlokorčuľovanie/. Bude to priestor hlavne pre MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a verejnosť so zámerom založit' 
akadémiu zimných športov. 

Túto tréningovú športovú halu dokončíme do 30. 11.20 15, nako l'ko je to podmienka získania 
dotácie v zmysle uznesenia vlády č. 568/2014 zo dňa 12. 11.2014, o ktorú sme požiadali VÚC. 
Vybudovaním ihriska vyššej úrovne sme už začali s investíciami do tréningovej športovej haly. Z 
toho vyplýva, že prvé kroky nášho zámeru máme za sebou, čo už samo o sebe tento projekt 
zvýhodi1uje. Týmto sa urýchli jeho realizácia a čoskoro môže robiť radosť športuchtivým občanom, 
hlavne obyvateľom mesta Prešov. 

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame Mesto Prešov o dlhodobý prenaJom tohto 
pozemku na obdobie 30 rokov s predkupným právom po upf nutí ohto obdobia za l Euro. Po 
celú dobu - 30 rokov, bude tento pozemok využívaný na športo ' účely, resp. aj na účely 
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