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9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa: 16.2.2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

zrušuje 

l. Uznesenie MsZ v Prešove č. 50112014 zo dňa 20. 2. 2014 
v časti schvaľuje 
bod 18 

Vydanie: 

číslo: ... /2015 

Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 6616/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
l O m2

, (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jána 
Pavla II., spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

schvaľuje 

2. Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č . KNC 9649/2, zastavaná plocha o výmere 70m2

, 

-parc. č. KNC 9649/3, zastavaná plocha o výmere 18m2
, 

vytvorených GP č . 69/2014 zo dňa 22. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9649, ostatná plocha, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Orgovánová, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

3. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory kultúrnych a duchovných hodnôt, a to nebytového priestoru v stavbe bez súp. 
č. umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 9679/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 20 m2

, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, na dobu 5 rokov s opciou na ďalších 
5 rokov za tých istých podmienok a dodržania účelu prenájmu pre Mgr. Imricha Girašeka·, 
Františkánske námestie SA, 080 Ol Prešov 
- za cenu l €1m2/ročne. 

F- MsÚ/SP-O 1/19/1 Strana 1/2 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

4. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytového priestoru o celkovej výmere 
41,45 m2

, nachádzajúceho sa na l. NP v objekte súp. č. 13006, na Ul. Budovateľskej č. 57, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov pre S. E. S., s. r. o., Školská 3, 080 Ol Prešov, IČO: 
46452818 
- za cenu 27,50 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. 

5. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
podpory kultúrno - spoločenských podujatí zameraných na zdravie a propagáciu šarišského 
regiónu, pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva mesta Prešov, a to nebytových 
priestorov o celkovej výmere 137,40 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte sú p. č. 3125 na Ul. 
Jarkovej č. 2, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske združenie ŠARIŠ 69, 
Hlavná 69, 080 Ol Prešov, IČO: 42081378 
- za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

6. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 
128,35 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v Župnom dome na Ul. Slovenskej č. 40, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre VINCI Park Slovakia, s.r.o., odštepný závod Prešov, 

Slovenská 40, 080 Ol Prešov, IČO: 35844256 
- za cenu 83 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

neschvaľuje 

7. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9658/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
220 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. K Surdoku, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

8. Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 3416/21, ostatná plocha o výmere 67 m2
, L V č . 6492, 

k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 14201/9, orná pôda 
o výmere 67 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Ul. K Surdoku, spôsobom priameho 
predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

9. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 14445/1, ostatné plochy o výmere cca 185 m2 

(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Justičná, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚ/SP-01119/1 Strana 2/2 



8 Mestská rada v Prešove 
Strana 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 2. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

1/3 

dňa: 2.2.2015 číslo: 20/2015 

. k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
riávrb na schválenie majetkových prevodov 

a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

zruš it' 

1. Uzneseni.e MsZ v Prešove č. 501/2014 zo dňa 20.2.2014 
· 'i časti schval'úje · · 

bod ~8 . . . . . ·. . . . .. .. . . . . . 
Záme·r predaja časti pozérriku parc. č. KNC 6616/4, zastavaná ptoelia ä nádvorie o výmere cca 
IO ttF, (presná Výmera budemárria·-p<fvypraccivaiií GP), LV č~ 6492, k. ú. Prešov, lokalitiC 
UL Jána Pavla II., spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

schválit' 

2. Zámer predaja pozemkov: · · ·· . 
,. parc. č. KNC 9649/2, zastavaná ploch~ o výmere 7Q m2

, . 

-parc. č . KNC 964~/3, zastavaná pJochaó ~ere ll~ m.Z, . . . : ' · . . ' · . 
vyt;Vorených GP č. 69/70'14 zo dňá 22.7.2014, vyhotovenýqi OEbP:LAN··:Prešoy, 's. r. o., 

· Kbnštruitínova 3, 080' Ól Préšov~ odéleneliíni z pozerrilai pátc·:. :č .' kNC;964'9; ·óstatná·plocha, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Orgovánová,, spôsobom priameho predaja · 
- minimálne za cenu v zmysle znaléck:dl:lo posullltu. · ·· ·' ' - : ·. · · · · 

F -MsÚ/SP-O 1128/1 
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3. Zámer dlhodobého prenaJmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu podpory kultúrnych a duchovných hodnôt, a to nebytového priestoru 
v stavbe bez súp. č . umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 9679/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere cca 20 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, na dobu 
5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov za tých .istých podmienok a účelom prenájmu pre 

Mgr. Imricha Girašeka, Františkánske námestie SA, 080 Ol Prešov 
- za cenu l €/m1/ročne. 

4. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytového priestoru o celkovej výmere 

· 41,45 m2
, nachádzajúceho sa na l. NP v objekte súp. č. 13006, na lJL Budovateľskej č. 57, L V 

č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov pre S. E. S., s. r. o~ , . Školská 3, d80 Ol Prešov;ICO: 
46452818 
-za cenu 27,50 €1m2/ročne +úhrada za sJl!žby spqjené s užívaním nebytového priestoru. 

S. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory kultúrno - spoločenských podujatí zameraných na zdravie a propagáciu 
šarišského regiónu, pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvatel'stVa mesta Pre~ov, a to 
nebytových priestorov o celkovej výmere 137,40 m2

, nachádzajúcich sa na Il. NP v objekte 
súp. č. 3125 na Ul. Jarkovej č. 2, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske 
združenie ŠARIŠ 69, IDavná 69,080 Ol Prešov, IČO: 42081378 . · 
-za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spoje11é s užívaním . nebytovýc~ priestorov . 

. . " . ;' 

6. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej 
výmere 128,35 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v Župnom dome na Ul. Slovenskej č. 40, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu. n~urči~;ú _p,re VJN,CI.~~r.kSlovakia, s.r.o., odštepný závod 
Prešov, Slovenská 40, 080 Ol ·Prešov;~tco: 358442'56 a ·PREŠOV REň:L, s. · r~· o~ ; Slovenská 
40, 080 Ol Prešov, IČO: 31722814 . 

. ·:- z~ cen.11 83 €/tt12/;r()~W~ + .4hra~la za :S~~by sp.oj.en..~ s užívan.ínt nebytových priestbŕov . 
. ' .. ./'' . .. ' .. . . .. ,. 

· ' ' 

neschváliť 
. -. ' :. 

7. Zámerpredaja časti pozemku parc. č. KNC 9658/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
220 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
UL K Surdoku, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

8. Zámer predaja pozemku parc; ~. l<NE 3416/~1. os~4l~ pl,ocha o výmere 67m2
, LV č. 6492, 

k. ú. ,Pt;e,šov~. l\t,orému y .&\\bore ,,(;.t zodp6ýeda · pQzerriok parc .. . č. KNC 1420119, orná pôda 
~ . . . , . . l ' .... ' ... l . ; . ' . ' . ... '. ' ' ·. . ! ' ~ ·. ' . . ,· . . 

o ~ere 61 m .;, b~z za~~Ž,yného listuvl~tníc~!i, lôk~ht~ lfl. K Surdoku, spô~ob9in priameho 
predaja · .. · '. . , · · 
- minimálne za cenu v zmysle znah~~kého pos~'dku. 

~!·' '~ • . 

F- MsÚ/SP-01/28/1 
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Mesto Prešov 

9. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 1444511, ostatné plochy o výmere cca 185 m 2 

(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Justičná, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/28/1 

-5. 02. 2015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Turčanová 

primátorka mesta 

....JLs:, " . (} ~ Ing. Marta Kollárová., PhD. / /~ · 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 

~ 
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Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 1/2015, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 14. 1. 2015 

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

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. l 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014 
v časti schvaľuje 
bod 18 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 6616/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
l O m2

, (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Jána Pavla Il., spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 4 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 9649/2, zastavaná plocha o výmere 70m2

, 

-parc. č. KNC 9649/3, zastavaná plocha o výmere 18m2
, 

vytvorených GP č . 69/2014 zo dňa 22. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9649, ostatná plocha, 
LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Orgovánová, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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Mesto Prešov 

Bod č. 8 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu podpory kultúrnych a duchovných hodnôt, a to časti pozemku parc. č. KNC 
9679/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 20m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Kmeťovo stromoradie, na dobu 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov za tých istých podmienok 
podmienok a účelom prenájmu pre Mgr. Imricha Girašeka, Františkánske námestie SA, 080 Ol 

Prešov 
- za cenu l €/ročne. 

Bod č. 9 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytového priestoru o celkovej výmere 41,45 m2

, 

nachádzajúceho sa na I. NP v objekte súp. č. 13006, na Ul. Budovateľskej č. 57, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 3 rokov pre S. E. S., s.r.o., Školská 3, 080 Ol Prešov, IČO: 46452818 
- za cenu 27,50 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. 

Bod č. 10 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory 
kultúrno - spoločenských podujatí zameraných na zdravie a propagáciu šarišského regiónu, pre 
sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva mesta Prešov, a to nebytových priestorov o celkovej 
výmere 137,40 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte sú p. č. 3125 na Ul. Jarkovej č. 2, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske združenie ŠARIŠ 69, Hlavná 69, 080 Ol Prešov, 
IČO: 42081378 
- za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Bod č. ll 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 
128,35 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP v Župnom dome na Ul. Slovenskej č . 40, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre VINCI Park Slovakia, s. r. o., odštepný závod Prešov, 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov, IČO: 35844256 
- za cenu 83 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

neschváliť 

Bod č. 5 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9658/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
220 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. K Surdoku, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 6 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 3416/21, ostatná plocha o výmere 67m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1420119, orná pôda o výmere 
67 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Ul. K Surdoku, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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Bod č. 7 
Zámer predaja časti pozemku parc. č . KNC 1444511 , ostatné plochy o výmere cca 185 m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Justičná, spôsobom 
priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

JUDr. Ľudmila Vargová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnosť výpisu: 
JUDr. Katarína Juricová 
vedúca oddelenia mestského majetku 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

štefan Hermanovský, v. r. 

Ing. Juraj Basa/a, v. r. 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh na schválenie majetkových 
prevodov. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 
14. l. 2015 (výpis z uznesenia je súčasťou materiálu) a Mestskou radou v Prešove dňa 2. 2. 2015, 
ktorej uznesenie je súčasťou materiálu. 

Strana 1/1 
F- MsÚ/SP-01/23/ 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. l /Bod č. l - Výpis z uznesenia č. 1/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2015 zo dňa 14. l. 2015/ 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014 
v časti schvaľuje 
bod 18 

Strana 
1/9 

Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 6616/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
l O m2

, (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jána 
Pavla Il., spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dôvod: Záujemca po výzve zo strany MsÚ na predloženie GP oznámil, že dôvod kúpy pozemku 
pominul, preto jeho žiadosť je potrebné považovať za bezpredmetnú. 

B/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia odporúča zrušiť uznesenie. 

Cl Príloha: 
01/1 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



6616/3 

~ 

• výlučné vlastnfctVo 
:!!l podielové spoluvJ·astnlctvo 

N parcely C 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
!kl dôlež ité ulice a cesty 
CťJ významné ulice a námestia 
M ulice a cesty 
: ·: Iné komunikác ie a chodnfky 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 2 /Bod č. 4 - Výpis z uznesenia č. 1/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č . 112015 zo dňa 14. l. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNC 9649/2, zastavaná plocha o výmere 70m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 9649/3 , zastavaná plocha o výmere 18m2
, 

Strana 
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vytvorených GP č. 69/2014 zo dňa 22. 7. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o. , 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9649, ostatná plocha, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Orgovánová. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia požiadali o kúpu predmetných pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania pod prístavbou garáže k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode AJ tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l 
písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemkov spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku, 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľmi: 500 € celkom. 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Prílohy: 
0211-4 Žiadosť zo dňa 28. 7. 2014 s prílohami 
02/2 Návrh kúpnej ceny zo dňa 7. 8. 2014 
02/3 GP č. 69/2014 
02/4 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 9. 2014 
02/5-3 Stavebné povolenie 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PR\LOHA ď'_ OZ/1-1 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadost' o predaj/~Eu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ......... 8N.Q..~.~~1 .. f.<?..[r!:J. ... ~ ...... ~t:f~.i.:\ .... rfS.?;.f.P:.VA 
Dátum narodenia l IČO: ......................... ~ .. , ................................ :o ........ w .. • ..... · 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ..... 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ... . 

.. 
l 

e-mailová adresa: .... :::::::=-:: .............................................................. . 
) 

. ....... , .... 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto ž.i.adam/žiadajú o-pr-edaj/kúpu pozemku* 

l i -

Pozemok sa nachádza na ulici : ....... Q.~ .. ~.QY.l:1 .. N.Q.J!.e.1. .......... P..JS~.~9..V ................................... . 
Katastrálne územie: ........................ ľ.R ... fi. .. .$..Q.1J. ............ ~ ......... : ................................................................... . 
Číslo parcely: ....... <J.~.~.~.L .. f. ..... i ..... 3.~ .. ~.~. /.; 3. ...................... !.' ............................................................... . 
Účel žiadosti: ....... 9. .... KQ.f.~.~.U~; .... ľ.Q.?.:5. .~ .. V.~ .... ~ ...... LS:.~:!..S2 .... :.8..f.S.~!:-:J:. ...... . ~.~t.~..l.? 
A q(;L; C.../3 ) 2. D ÔVODU 2REi-'-)LI20Vtf-\-I\I~J ľR1'STA\IB'i . 

················i··~·····~··················································································································································· 
C.A~It;2-E . 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený . 

V Prešove dňa .?-.$:.:.t.-.. f.:914 

Príloha: 
kópia LV 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP - 52/111 

...... ~ ... . 
po~J§ nav.rhovateľa 

~.leA.~ 

/ 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky PRlLOHA t . 02~~-2. 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 27.07.2014 

čas vyhotovenia: 21:45:58 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1500 
CASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

1716/ 1 467 Zastavané plochy a 15 1 
nádvoria 

1716/ 2 355 Záhrady 4 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

15- Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné pol'nohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

6575 1716/ 1 
Legenda: 
Druh stavby: 

1 O - Rodinný dom 
Kód umiestnenia stavby: 

10 rodinný dom 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASŤ B: VLASTNfCI A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastnik právneho vzťahu: Vlast!1ík 

1 Folta Andrej r. Folta a Anna Foltová r. Kostarová 1 l 1 
Dátum narodenia : 18.10.1936 26.08.1935 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V- 3220/2014 

Titul nadobudnutia RII 159/78-339/78 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu : 24.07.2014 
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Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

PRÍLOHA C. D~~~-j 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 27.07.2014 
čas vyhotovenia: 21:30:24 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 

9649 3962 Ostatné plochy 

Spôsob využ. p. Umíest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

37 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

37- Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Ostatné parcely nevyžiadané 

ČASŤ 8 : VLASTN{C/ A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO: 

1 l 1 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

P2 433/2006-Žaloba o nahradenie prejavu vôle v súlade s ust.§ 39 zák.162/95 Zz k 
nehn.parc.KN 3802/3 k spisu na OS Prešov č.k.11C 123/2006 -určenie práva k nehn.súdom; 
K pozemkom registra C KN č.9204/37, 9204/38, 9204/43'a 9767/1 v rozsahu geometrického 
plánu úradne overeného pod G1-490/2010, ktoré sú predmetom neukončeného konania 
podl'a ust. § 12 ods. 1 zákona. Evidovaný vlastník podl'a § 12 ods. 4 zákona nemôže do 
rozhodnutia podl'a § 12 ods. 4 s pozemkami nakladať. · 
X -51/2011 -U radný záznam SK Prešov -Na parc. C KN 7384/1 hodnovernosť údajov 
katastra o práve k nehnutel'nosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného 
rozhodnutia v ded. veci D 411/88 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č.12 C 129/93-45 zo 
dňa 24.1.1995. . 
P 428i2014- poznamenáva sa, že prebieha súdne konanie na Okresnom súde Prešov pod 
č. 9C 114/2014 o určení vlastníckého práva vydržaním k par. KNE č. 6-1143/8 
P-481/14- Uznesenie OS č.9C/114/2014-zákaz scudziť a právne zaťažiť akýmikol'vek 
právami tretích osôb parc.EKN 114318, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej 
v konaní o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnutel'ností vydržaním. 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/201 O/Pe, zo dňa 5.5.201 O 
Zámenná zmluva V 7088/2006 
Zámenná zmluva V 867/2007 
KUPNA ZMLUVA V 3917/2001. 
Z 3687/2002- ZIADOST,GP.C.138/2002. 
Z 3904/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2357 
Z 4410/07- zápis kúpnej zmluvy z 2.2.1970 +GP č.11/2007 
Kúpna zmluva V 6753/2007 
Z 3901/2007-Žiadosť o zápis do KN č.MI2007/2355 
Z 3902/2007-Žiadost' o zápis do KN č.M/2007/2358 
Z 3903/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2356 
Kúpna zmluva V 6750/2007 
Z 4493/2007-Žiadosť o zápis č.H/2007/2838 
Z 4530/2007-Žiadosť o zápis č.M/2007/2850 
Z 3845/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2338 
Zámenná zmluva V 6935/2007 
Z 3900/2007-Žiadost' o zápis do KN č.M/2007/2354 
Kúpna zmluva V 4936/2007 

1/22 Aktualizácia katastrálneho portálu: 24.07.2014 
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erslo spisu: 

Do~lo: 

Prno hy: 

ľR\iOUA ~-O 2) 2. 
Andrej Fol'ta (nar. 18.10.1936) a Anna Fol'tová (nar. 26.8.1935), 

Orgovánová 4, 080 Ol Prešov, t.č. 0905 276 365 

glstr. zna~l:a: 

Znak a lehota 
ufozenfa: 

Mestský úrad v Prešove 

sekcia majetková a ekonomická Msú 

oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 

Evidenčné císla došlej pošty: 080 01 Prešov 

Prešov, 7.8.2014 

VEC: Návrh kúpnej ceny na odkúpenie pozemku od Mesta Prešov - Dodatok k žiadosti 

Na základe zasadnutia Výboru mestskej časti č. 3 v Prešove (4.8.2014) a kladného stanoviska VMČ 

č. 3 k našej žiadosti na odkúpenie parciel číslo 9649/2 a 9649/3 od Mesta Prešov, Vás chceme 

poprosiť o posúdenie tohto Dodatku k našej žiadosti. Táto bola prijatá MÚ v Prešove dňa 28.7.2014. 

Chceli by sme Vás poprosiť o posúdenie nášho návrhu na kúpnu cenu v hodnote spolu 

500,- € (päťsto eur) za odkúpenie parcely číslo 9649/2 o výmere 70 m2 a parcely číslo 9649/3 

o výmere 18m2 od Mesta Prešov. 

Dôvodom Dodatku k našej žiadosti je skutočnosť, že sme obaja už dôchodcovia v pokročilom veku 

a z poberaného dôchodku nemáme finančné zdroje na úhradu trhovej ceny, potrebnej 

na dodatočné odkúpenie horeuvedených parciel č. 9649/2 a 9649/3. 

Vyššieuvedené parcely č. 9649/2 a 9649/3 sú pre Mesto Prešov nevyužitel'né, nakol'ko sú 

ohraničené chodníkom, cestnou komunikáciou a plotmi. Užívame ich už viac ako 30 rokov ako 

predzáhradu a vstup do nášho domu. V domnienke, že pozemok, ktorý vlastníme siaha až 

k chodníku, sme na týchto parcelách pristavili na základe stavebného povolenia garáž. Pri 

geometrickom zameraní potrebnom ku kolaudácii garáže sme zistili, že prístavba je sčasti postavená 

na pozemku Mesta Prešov. Prístavbu tak nie je možné skolaudovať. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

Andrej Fol'ta 

r7:ŕ"': ....- l 

Anna Fol'tová dcJti#vz::v 

Príloha: 

- kópia Žiadosti o kúpu pozemku prijatej MÚ v Prešove dňa 28.7.2014 
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Výkaz výmer 

Doterajšf stav Zmeny 

Cislo D k od 
Výmera Druh i parcele Cislo Pk .vl. Parcely m2 parcely m2 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l číslo čís lo 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

1500 1716/1 467 zastav. plocha 1716/1 

1716/3 

6492 9649 3962 ostatná plocha 9649/1 

9649/1 

9649/3 

spolu : 4429 

Poznámka : súpisné číslo 6575 preevidovať 1 parcely KN-C 1716/1 na parcelu KN-C 1716/l a 9649/l. 

Legenda: 
Kód spôsobu využívania 15 - Pozed na ktoi"OII je postavená bytová budova označená súpisnýg čísl011 

- Pozed na ktoi"OII je dvor 

Nový stav 

Výmera 
Druh 

pozemku 

ha m2 Kód 

339 zastav. plocha 
18 

128 zastav, plocha 
IS 
IO 

3874 ostatná plocha 
37 

70 zastav. plocha 
18 

18 zastav. plocha 
ll 
IO 

4429 

Vlastník 
(iná opráv.osoba) 
adresa, ( sldlo ) 

dote rajši 

doterajši 

doterajši 

doterajši 

doterajší 

\J 
iO -, r 18 

37 - Pozed, na ktoroa sú skaly, svahy, rokliny, vimle, vysoké medze s kroví1, alebo killl!ním a iné plochy, ktoré o 
:s: 
)>-

neposkytujú trvalý úžitok 

Kód druhu stavby IO - Rodi nn ý don 

/:;;-;;~,~~ ?r 
/

. --~':.- , -·ŕ.l!lV ~.~ 
, ~: •:.·-' . Or;",., O ;o; .. <e- 4 '-

[
, ·-'··'·1-- ;::!l:-1 \ '-· ) ~ 
' ~~C- ) V) \ 1 ,~-ť, 
' ' / 
\ .. '-....:; / 
~~---tfe'ometrický plán je podkladom na pnivne úkony, keď údaje doternjšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra: nehnuteľnosti. 

Vyhotov1tcr 

GEOKART Prešov s.r.o. 

Vyhotovi l 

Kraj 

Kat. 
územie 

Prešovský 

Prdov 

Okres 

Cislo 
plánu 

Prešov 

69/20 14 

Obec 

Mapoyý 
list č . 

Prešov 

Prdov 4-2/13 

GEOMETRICKÝ PLÁN 
na za meranie stavby na pnrcele KN-C 

1716/3, 9649/3 n oddelenie parcely 
KN-C 964912 

Aulorizačne overil Úradne overil Ing. llndrej TARASOVIČ Meno: 

l 

l 

l 
Meno: 

Mária Mydlárová 
Oň a: l Meno: 

11.7.2014 ..-<'-'"'k J.ng,_"[..[antišek Hnnlk IClslo· 
D•1a: 2 2 Or 2014 U;-:.f/IC /?,t! Dňa: 

11.7.2014 

Nové hranice boli v prírode označené 
plotom, múrmi 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 
512419 

Nnl ežilosťami a ~oSI'JJtl,Hp(sv~"iiií)lredpisom 

7f c:\i- ~ ·~;"'\\ 
"'" .;:::; r-' . s ' ~
'~'; 113 <~ ~ 

·~·'· ~ .. --··· ~··. -·~ --· '- •• ~ c ·1f/, 
-g, t-d':::l ~ * i ~
:i· ,~·~ __ \, 

l • ~ ~ . 
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumenlácil ('ľ~atk3,p,ÍJf!')Pit,~ 7 

"~~ts~~-'.:: ::}=~ .:?.·:·~-- l 

Úradne overené podľa §9 Zlikona NR SR č. 21S/ 1 995 

""""""'·--~·0- c.-/ 
, /l 

Pečia~a.a~pis 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa : 

M/2014/12092 
30.07.2014 

· Naše čís lo : 

B/14121/2014 
Ev.č . 113857/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
2 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov: 

12.09.2014 

Vec: Pozemky parc. č. KNC 9649/2 a 9649/3 na Orgovánovej ulici v k. ú. Prešov 
- stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemkov 

Dňa 06.08.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 
o zaujatie stanoviska k žiadosti o odpredaj časti pozemkov parc. č. KNC 9649/2 o výmere 70 
m2 a parc. č. KNC 9649/3 o výmere 18 m2 v k. ú. Prešov, na Orgovánovej ulici č. 4 
v Prešove, miestna časť Šidlovec, evidovaných na liste vlastníctva č. 6492, vo vlastníctve 
Mesta Prešov. Účelom žiadosti je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod 
realizovanou prístavbou k rodinnému domu na pozemku parc. č. KNC 1716/1 v k. ú. Prešov. 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

1. Podl'a platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky parc. č. KNC _ 
9649/2 a KNC 9649/3 v k. ú. Prešov nachádzajú na plochách bývania v rodinných 
domoch, pre ktoré platí záväzný regulatív RL 8.1. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odpredaju časti pozemkov 
parc. č. KNC 9649/2 a KNC 9649/3 v k. ú. Prešov. 

S pozdravom 

Prílohy: bez príloh 

!trt.~~ f91r o J~b llf.1.iE š O· '~' 
r·.;icstský úrad 

~:E:CCif\ STAVEBr~ÉHO Úť\40:; A Ufi ANISTIKY 
O.SO ()'1 Prešov [1) 

Ing. M rián Harčarík 
riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51 )3100111 l Fax: +421(51)7733665 1 E-mail : mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Hlavná ul. č. 73, Prešov 

Mesto Prešov 
prilnátor .mesta 

PSČ 080 68 

Č.~íslo : B 16325/2010- Ka VPrešove : 12.10.2010 

Stavebné povolenie 

lVIesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) zákona 
NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štát11ej správy na obce 
a na vyššie územné celky a ako príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom porí:iclku (stavebný zákon) v znení jeho noviel prejeclnal 
žiadosť Andreja Foľtii a Anny Fiľtovej, Orgovánová 4, Prešov zo dňa 13.9.2010 
o vydanie stavebného povolenia na stavbu : "prístavba garáže k rodinnému domu" uL 
Orgovánová 4, Prešov poz. par. č. 1716/1 k.u. Pr-ešov, v spojenom územnom a stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi a rozhodol takto : 

Stavba : "prístavba garáže k rodinnému domu" ul. Orgovánová 4, Prešov poz. par. č. 
1716/1 k.u. Prešov pre stavebníka Andreja IToľtu a Annu Fol'tovu r. Kostarová sa podľa § 
39a a § 66 ods. l stavebného zákona 

povoľuje. 

Predmetom tohto rozhodnutia je jednoduchá stavba - garáž. 

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavebný úrad stanovuje tieto podnlienky : 

1 . Stavba garáže bude tuniestnená v súlade so situáciou osadenia stavby ktorú vypracoval 
Ing. Ing. Jaroslava Komarová, Kotradova 6, Prešov a to nasledovne: 5,20 m od 
hranice s nehnuteľnosťou parc. č. 1715/3 10,00 m poz. parc. č. 1717, 0.5 m od 
codnika kat. úz. Prešov. 

2. Výškové osadenie stavby garáže bude riešené nasledovne: 
- podlaha ) bude riešená na kóte + - 0,00 rr1. 
-rímsa pultovej strechy bude riešený na kóte+ 3,60 m. 

3. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej stavebnom 
neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnut ia a ktorú vypracoval 
Komarová, Kotradova 4, Prešov. 

konaní, ktorá je 
lng. Jaroslava 

4. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické pož.iadavky na 
uskutočň.ovanie stavby a cľalcj je nutné dodržiavať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti 

práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku 
v zmysle nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
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5. Stavba bude ukončená do 12/2011. 
6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavby v zmysle § 

66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
7. Osobu vykonáv~jg.cu stav_ebný dozor na stavbe bude vykonávať Michal ľvličo, 

Lesnická 66, PJ;ešoy, osoba ktorá má potrebnú odbornú kvalifikáciu. Stavebný dozor 
sleduje spôsob ~a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 
a ochrana zd_ravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického . vybavenia na 
stavbe, odborné ukladanie strojov a zariadení a sleduje vedenie stavebného denníka 
podľa § 46a stavebného zákona. Taktiež spoluzodpovedá za dodržanie podmienok 
rozhodnutí vydaných na uskutočňovanie . stavby podľa§ 46b stavebného zákona. 

8. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého 
dií.a prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 
2 stavebného zákona. 

9. Stavbu bude stavebník realizovať svojpomocné. . 
10. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa 

osobitných predpisov vhodný na použitie v na zamýšľaný účel podľa § 43f 
stavebného ,zákona. 

11. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú . odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g 
stavebného zákona. 

12. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 

13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom" Stavba povolená 
"Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 

·14. Odpad1 ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavby je stavebník 
povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecným záväzným nariadením obce. 

15. Stavebník je povinný p~ed začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierských sietí ich · vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 

16. Stavebník je povinný ku kolaudácií . stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov-a materiálov použitých na stavbe. . 

17. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 
stavebného zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 

18. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dúa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia nezačne, toto stráca platnosť podľa§ 67 ods. 2 stavebného zákona. 

19. S stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom kqnaní (spľávny poriadok). 

Námietky účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov neboli vznesene. 

Odôvodnenie. 

Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podľa § 39a, § 
62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania. Zistil 
pritom, že navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podl'a § 47 
stavebného zé.lkona. 
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Stavebný úrad takt~ d?spel k záveru, že žiadatel', spÍňa všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
roz.hodnutia. 
, Toto rozhodnutie je v_ súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 

V znenÍ príslušných noľlel a bolo spoplatnené podľa položky Č. 60 J>ÍSmena c) sumou VO 

výške 23 € zaplatenoú ·na obecnom úrade Petrovany. Správny poplatok bol vyznačený na 
podanej žiadosti. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa mozno podľa § 53 správneho poriadku odvolať. V zmysle § 
54 ods. 2 správneho poriadku odvolanie treba podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia na stavebný úrad. Toto rozhodnutie je preskúmateFn:é·,súdom až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 

Doručí sa: 
l. Andrej Foľta a Anna, Orgovanova 4, Prešov 
2. Doc. Dušan Balara ., Orgovanova 6, Prešov 
3. RNDr. Viera Murašková, Orgovanová 6, Prešov 
4. Ing. Leonard Witkovský, Mukačevská 17, Prešov 
S. Projektant: Ing. Jaroslava Koq1árová, kotradova 6, Prešov 
6. Stavebný dozor: Michal Mičo, Lesnická 66, Prešov 
7. Mesto Prešov -OHAM 
8. Mesto Prešov- stavebný úrad 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 3 /Bod č. 8 - Výpis z uznesenia č. 112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č . 1/2015 zo dňa 14. l. 2015/ 
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Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory kultúrnych a duchovných hodnôt, a to nebytového 
priestoru v stavbe bez súp. č. umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 9679/2, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere cca 20m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, na 
dobu 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov za tých istých podmienok a dodržania účelu 
prenájmu pre Mgr. Imricha Girašeka, Františkánske námestie SA, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý prenájom predmetného pozemku, nachádzajúceho sa pod schodiskom 
z Ul. Svätoplukovej na Kmeťovo stromoradie v Prešove, ktorý chce využívať na celoročné uskladnenie 
betlehema, s možnosťou sprístupnenia verejnosti aj mimo vianočných sviatkov. Uvedený priestor je 
nevyhnutné vypratať, čo by zrealizoval budúci nájomca na vlastné náklady. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory 
kultúrnych a duchovných hodnôt. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 28. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 9. 9. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí s dlhodobým prenájmom. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2014: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory kultúrnych a duchovných hodnôt, a to časti pozemku parc. č. KNC 9679/2, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 20 m2

, LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmet'ovo 
stromoradie, na dobu 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov za tých istých podmienok a účelom 
prenájmu pre Mgr. Imricha Girašeka, Františkánske námestie 5A, 080 Ol Prešov, za cenu l €/ročne . 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: l €/ročne. 
Navrhovaná cena MsR: l €1m2/ročne. 

Hl Prílohy: 
0311 Žiadosť zo dňa 19. 6. 2014, 
03/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 28. 8. 2014 
03/3 Kópia katastrálnej mapy 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Mgr. Imnch GIRAŠEK, Františkánske nám .SA, 080 Ol 
051 7712215, E-mail: gitrasek.i (a~gmail.com 

Vec: Žiadost' o dlhodoby prenájom priestoru. 

PR(LOHA t. 0~1 
PRE Š O V, tel. :0915 917 372, 

V Prešove 19. júna2014 

Mesto Prešov 
Mestsk}· úrad 
ui.Jarková 

080 Ol Prešov 

V roku 2013 som na Franti škánskom nám. na svoje nák lady inštaloval betl ehém v snahe nielen 
zvýrazniť sk utočné ho ducha Vi anoc. al e aj ož. i v iť námesti e. čo sa stretl o s ve ľmi pozitívnou 
odozvou u občanov a návštevní kov mesta. Toho rok u so m obj ednal tvo rbu nového betlehéma 
v životnej veľk ost i , ktor)' bude vo v i an oč n om čase inštalovan)r na Františkánskom námestí a mimo 
neho ho bude treba ul ožiť . 

V záhrade umenia pod schodiskom na Kmeťovo stromoradie je nevyuz1vaný a značne 
zanedbaný priestor okolo 20m2 plný odpadu, ktorý by bol po adaptácii vhodný ako depozit na 
uloženi e betlehéma a zároveií by mohol byť sprístupnený verejnosti aj mimo Vi anoc. čím by 
pribudla cel oročne ďal š ia atrakci a v meste pre domáci c: h. ale aj pre turistov. Pri estor je nutné 
rekonštruovat'. ~f,1oz~~~.vL --pa.-n - J..Nv ,J~ · r;;/21 L-r : lll.-h-r 

Za t)'mto úče l0111 llidam o dlhodobý prenáj om pri estoru /na obdobi e min .20 rokov za 
symbolickú cenu-:"1záfďve!l navrhuj em magistrátu spoluprácu v tejto vec i na základe ·uzatvoreni a 
zmluvy o spolupráci . 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vám vopred ďakujem. 

S úctou 
Mgr. Imrich GIRAŠE K 

1j a:t ~' 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa : 
M/2014/1 0303 
Č .z.114788/2014 

Vec 

Naše číslo : 

B/12991/2014 
ev .č. 118133/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
2 051/3100273 

Prešov: 

28.8.2014 

Dlhodobý prenájom priestoru pod schodiskom prepájajúcim Svätoplukovu ulicu s Kmeťovým 
stromoradím, parc. č. KN-C 9679/2 k. ú. Prešov s plochou cca 20 m2 za účelom zriadenia 
úložného priestoru pre betlehem Mgr. Imrichov Giráškovi, bytom Františkánske námestie SA 
v Prešove 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25. 11. 2013, schodisko prepájajúce Svätoplukovu ulicu s Kmeťovým stromoradím parc. č . KN-C 
9679/2 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej zelene 
v hradobnej priekope na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

21 V súčasnosti podschodišťový priestor s plochou cca 20 m2 je uzavretý, bez využitia. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov po 
posúdení zámeru nemá n á m ie t k y k dlhodobému prenájmu priestoru pod schodiskom 
prepajajúcim Svätoplukovu ulicu s Kmeťovým stromoradím, parc. č. KN-C 9679/2 k. ú. Prešov 
s plochou cca 20 m2 za účelom zriadenia úložného priestoru pre betlehem Mgr. Imrichovi 
Giráškovi, bytom Františkánske námestie SA v Prešove. 

S pozdravom 

Ing. Mariá · H a r č a r í k 
riadit ľ Sekcie 

stavebného ú adu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 4 /Bod č. 9 - Výpis z uznesenia č . 1/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2015 zo dňa 14. l. 2015/ 

Strana 
4/9 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytového priestoru o celkovej 
výmere 41,45 m2

, nachádzajúceho sa na I. NP v objekte súp. č . 13006, na Ul. Budovatel'skej č. 57, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov pre S. E. S., s. r. o., Školská 3, 080 Ol Prešov, IČO: 
46452818. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' žiada o predÍženie nájomnej zmluvy č. 7107 uzatvorenej na dobu určitú do 31.3.2015, medzi 
ním ako nájomcom a spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. ako prenajímatel'om predmetného 
nebytového priestoru, a to na obdobie ďalších 3 rokov. Nájomca predmetný nebytový priestor užíva za 
účelom autoumyvárky. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 6. 10. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 25. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnutel'nosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu opakovaného 
nájmu tým istým nájomcom. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom na dobu 3 rokov za cenu 27,50 €1m2/ročne 
+ úhrada za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 27,50 €1m2/ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: 27,50 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 
Hl Prílohy: 

04/1 Žiadosť zo dňa 22. 9. 2014 
04/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s. r.o. zo dňa 25 . 9. 2014 
04/3-6 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7107 

F- MsÚ/SP-0111211 
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S.E.S ., s.r.o., Školská 13737/3, 080 06 Prešov 

·- ----·· -·-····- . --~~ --~ ..... ,.,~---· 

, ..... · ..... .......... .. .. ·-- .. 

F~šov 
REAI:.o. 

---·---
Došlo 23 -09- 2014 
dňa : 

c. Spisu: loftf(j /rAJ l !l 
Prílohy: 

\ Skart. znak: 

Vec: 
Žiadost' o predÍženie nájomnej zmluvy 

PR\LOHA Č. o~} 1 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 

V Prešove 22.09.2014 

Na!základe Vášho upozornenia zo dňa 21.08.2014 Vás žiadam o predÍženie nájomnej 
zmluvy č. 7107 na dobu určitú. - JJifLJI.t 3 ~Oľľ~ 

S pozdravom 

Eduard Ščecina 
konateľ spoločnosti 
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SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40; 080 01 Prešov 

~
PREŠOV REALs.r.o. 

Došlo: 

Prflohy: 

Evidenčné čfsio duš!ei pošty: 

Váš list: 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

6 

Tel. : 051 /773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekr.etariat@presovreal.sk 
www. presovreal.sk 

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

Vybavuje: 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Nebytová komisia 
Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

Kašprišinová 
V Prešove dň a 
25 .9.2014 

S.E.S., s r.o. so sídlom na Školskej 3, 080 Ol Prešov - žiadost' predÍženie nájomnej zmluvy. 

Stanovisko: Spoločnost' S.E.S. , s.r.o., zastúpená konatel'om Eduardom Ščecinom, 
užíva nebytový priestor na I. NP na ul. Budovatel'ská 57v Prešove, o výmere 41,45 m

2 
za 

účelom : autoumyváreň. 

Nájomná zmluva 7107 je uzatvorená na dobu určitú- 3 roky- od 1.4.2012 do 31.3.2015, 
s výškou nájmu 27,50 €/m2/rok. 

Nájomca žiada vo svojom liste zo dňa 22.9.2014 o predÍženie nájomnej zmluvy. 
Správca ponecháva rozhodnutie o predÍženie NZ na vlastníka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ : 2020521393 
lŕ. rlPH· ~I<?O:>n.<;?1393 

Ing. Juraj 
konatel' 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., t:.ú: 1019764005/1111 



·zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č.7107 

PRfLOHA (. 0 ·41 ~-1 

uzavretá v zmysle zákona č. 116190 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ V A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu : 661991105911111, VS 71071 KS 0308 

ako prenajímateľ 
a 
2. S.E.S., s.r.o. 

Sídlo: 080 Ol Prešov, Školská 3 
Obchodný register: Okresný súd Prešov 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 25272/P 
Zastúpený: Eduard Ščecina, konatel' 
IČO: 46 452 818 DIČ: 2023390963 
Bankové spojenie: SLSP,a.s. Prešov 
či~·l; ·účtu: 502614045010900 . 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

ll Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, Ml511112012 zo dňa 

19.03.2012, ktoré je vlastníkom nehnuteľnosti, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory 
nachádzajúce sa v objekte č. súpisné 3624, k. ú. Prešov LV 6492. 

21 Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Budovateľská 57 
31 Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
41 Nebytové priestory o výmere: 41,45 m1 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
autoumývarka 
21 Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účer 



Čl. III 
DOBA NÁJMU 

PRÍLOHA e.D#/3-2. 

11 Nájomný vzťah vzniká dňom: 01.04.2012 a uzatvára sa na dobu určitú 3 roky, t. j. do 
31.3.2015. 

21 Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou podľa Zákona § 116/90 Zb.. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, 
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP- 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 1139,88 EUR podľa výpočtového listu. 

21 Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti. 

31 Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. 
Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.04.2012 : 94,99 EUR (depozit) 
dňa 05.04.2012, 05.05.2012, 05.06.2012 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške: 94,99 EUR 
(mesačná úhrada). 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 
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Čl. VI 
TECHNICKÝ STA V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

1/ Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, ·že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

..,~r. ~:re 2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

3/ Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1/ Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z .. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

61 Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

7/ Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Účinky 
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch . . Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zási(ťlka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

91 Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 314/0 l Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

10/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

ll/ Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú-stav 
odovzdávaných priestorov. 
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V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j . na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na kto{ý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka priľahlého k nebytovému priestoru. 
13/ Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 

hnutel~nom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 
14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 

zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 
15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 

v neporušenom stave. 
16/ Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 

tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 

17/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného záložné 
právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria nájomcovi 
v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

18/ Nájomca je povinný pre Mestskú políciu Prešov umyť bezplatne l O áut mesačne a každé 
ďalšie auto za sumu 3 €. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1/ Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie. 
3/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. 

*Konverzn)' kurz: 30.1260 

V Prešove dňa 30.03.2012 

Nájomca: 

Eduard Ščecina 
konateľ 

MESTO PREŠOV 
správa nebytov}'Ch priesto ro· 

PREŠOV REAL, s .r.o . 
SLOVENSKÁ 40. PRESOV [I• 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter B~/' ~ 
konateľ / / v--

Ing. Juraj H. u~ 
konatel' /~~ 



VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 7107 

1. MESTO PREŠOV, SPRÁ V A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 
. , zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 

Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 7107 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. S.E.S., s.r.o. 
Sídlo: 
Obchodný register: 
Oddiel: Sro 
Zastúpený 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

080 Ol Prešov Školská 3 
Okresný súd Prešov 

reg.č. : 

Eduard Ščecina 
46452818 DIČ: 
SLSP,a.s. Prešov 
5026140450/0900 

25272/P 

2023390963 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 
Spôsob využitia: 
Počet osôb: 

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

Budovateľská 57 
l.nadzemné podlažie 
autoumývarka 
autoumývarka 
o 

áno 

2. Vybavenie nebytového objektu : počet: 

al kúpeľní: 
b/ sprchovacích kútov: 
c/ umývamí: 
dl WC spoločných s iným užív. : 
i/ spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o el splachovacích WC: 

o ff iných soc. zaradení: 

o g/umývadiel: 

o h/ kuchynská linka: 

o j/ spoločné sprchy: 

o ll drezy 

b/ nákladné 

počet: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



l f 

f 
4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 
zriadenie podružného elektromera a samostatné meranie vody 

5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

V Prešove dňa 

Nájomca: 
.........._ 

Eduard Ščecina 
konateľ 

Konverzný kurz: 

30.3.2012 

30.1 260 34340.02 SKK 

Mgr. Peter Bobko 
konatel' 

Ing. Juraj Hudá~ ... , 
konatel' "~ 
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CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 519 

P. č. 5 /Bod č. 10 - Výpis z uznesenia č. 112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2015 zo dňa 14. l. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory kultúrno - spoločenských podujatí zameraných na zdravie 
a propagáciu šarišského regiónu, pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva mesta Prešov, 
a to nebytových priestorov o celkovej výmere 137,40 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte súp. 
č. 3125 na Ul. Jarkovej č. 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske združenie 
ŠARIŠ 69, Hlavná 69, 080 Ol Prešov, IČO: 42081378. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o predÍženie nájomnej zmluvy č. 1373 uzatvorenej na dobu určitú do 31.1.2015, medzi 
ním ako nájomcom a spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. ako prenajímateľom predmetných 
nebytových priestorov, a to na dobu neurčitú. Nájomca predmetné nebytové priestory užíva za účelom 
propagácie kultúrnych, historických a prírodných hodnôt šarišského regiónu a poskytovanie 
relaxačných, psychofyzických a iných zdravotných cvičení pre zdravotne postihnutých občanov 
a iných sociálne znevýhodnených skupín občanov mesta Prešov. Majetkový prevod je predkladaný ako 
prípad hodný osobitného zreteľa aj z dôvodu zabezpečenia adresnosti majetkového prevodu. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 6. 10. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 25. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory 
kultúrno - spoločenských podujatí zameraných na zdravie a propagáciu šarišského regiónu, pre 
sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva mesta Prešov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory kultúrno - spoločenských podujatí zameraných na zdravie a propagáciu šarišského 
regiónu, pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva mesta na dobu neurčitú za cenu 
8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 8,30 €1m2/ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 

Hl Prílohy: 
05/1 Žiadosť zo dňa 24. 9. 2014 
05/2-2 Charakteristika činnosti OZ ŠARIŠ 69 
05/3 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 25. 9. 2014 
05/4-6 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1373 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Občianske združenie ŠARIŠ69, Jarková ul.2, 08Ó 01 Prešov 

- ~·- · - ··- ..., ... 

Freš o v REAI::.o. 
---

Došlo 24 -09- 20\4 dňa: 

-
č . Spisu: 

PREŠOV REAL s.r.o 

Prílohy: } Skart. znak: Správca nebytových priestorov 

Slovenská 40, 080 Ol Prešov 

V Prešove, 24. 9. 2014 

Vec: Žiadosť o predÍženie nájomnej zmluvy 

Touto žiadosťou si Vás dovoľujeme požiadať o predÍženie nájomnej zmluvy č. 1373, na základe 

ktorej v súčasnosti užívame nebytové priestory na Jarkovej 2 v Prešove. Nakol'ko sme s priestorom 

spokojní a chceme nad'alejpokračovať vo svojej činnosti, žiadame o predÍženie zmluvy na dobu 

neurčitú . 

S pozdravom 

.~_..- ' / / _.1 

/ { ··~ . l 

j~f/J/<1 ~-/~_/ 
.: {,/ #7/ ~ l f'(:I?Jv 

Mgr. MpHana Kozlová 
l 

štat.zástupca OZ Šariš69 



PR\LOHA ~. 05}2. -~ 

Charakteristika činnosti OZ ŠARIŠ 69 

Občianske združenie ŠARIŠ 69 je ne politické dobrovoľné združenie pre záujemcov (a 
.. oriu: sympatizantov) o šarišský región - jeho históriu, prírodu, aktuálne dianie a rozvoj a pre 

: c s tých, ktorí chcú prinavrátiť radosť a krásu do svojho života prostredníctvom jeho 
harmonizácie a zjednodušenia. 

Cieľom OZ je prostredníctvom či~nosti svojich sekcií: 

a) mapovať, podchycovať, chrániť a propagovať hodnoty kultúrno-historického a 
prírodného bohatstva šarišského regiónu 

b) aktívne sa podieľať na harmonizácii súčasného stresujúceho života ľudi, 
propagovať jeho zdravý spôsob - zdravší pohyb a zdravšiu stravu, vedúcu k zníženiu 
stresovej záťaže a chorobnosti populácie v rôznych vekových kategóriach 

c) poskytovať sociálnu a odbornú pomoc občanom žijúcich v komunitách s relatívne 
nízkou mierou záujmu majoritnej spoločnosti - ľudom so zdravotným postihnutím, 
sociálne problematickým skupinám mladých ľudi, starým spoluobčanom a ľudom vo 
vysokostresových povolaniach či situáciach. Naša pomoc spočíva v spájaní a 
integrácii týchto skupin do celkov cez spoločný rozvoj kreativity a uvoľnenia. Cez 
návrat k vnímaniu prírody, zeme a práce s ňou viesť ľudí k objavovaniu vlastných 
koreňov, vlastnej sebarealizácie, rozvoja osobnosti a príslušnosti k svojmu regiónu. 

d) združenie presadzuje slobodu prejavu a tvorby, podporuje aktivity členov v rámci 
svojich sekcií a v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia združenia prispieva k 
zvyšovaniu ich sociálnej a odbornej úrovne. 

2. Ciele združenia realizujeme prostredníctvom nasledujúcich metód a prosťriedkov: 

a) organizovanie výstav, besied, prednášok a workshopov, na ktorých sú 
prezentované a predávané výsledky tvorivej práce členov OZ ŠARIŠ 69 i členov iných 
neziskových združeni podobného zamerania (fotografie, brožúry a publikácie týkajúce sa 
cieľov činnosti združenia) 

b) organizovanie kurzov zdravotno-relaxačných cvičení (jogy), umožňujúcich 
aktívnejší prístup k životu, zdravému stravovaniu a k znižovaniu psychickej a fyzickej 
záťaže 

c) spolupráca s ekoosadami, ktorá spočíva v zapojení cieľových skupín združenia 
do prác na zveľadovaní a udržiavani ekologicky čistého prostredia a v podieľaní sa na ich 
produkc1i 

d) aktívny terénny zber slovesného a historického materiálu v regióne, ktorý 
prispieva k jeho uchovávaniu a k prenáša.niu regionálnych tradícií do súčasného
prostredia. 



P~fLOHA ~- 05/2.-t. 

e) vydávanie kníh a publikácii- ich ro:?širovanim a organizovanim výstav prispievať k 
upovedomovaniu a utvrdzovaniu príslušnosti k východoslovenskému a konkrétne k 
šarišskému regiónu. 

Viac tu: http://saris69.webnode.sk/ 

' 
\ 



l 

' 
Do~lo: · z 6 ~os~ 2014 

Prfiohy: 

Evidenčné číslo došlsj pnšty: 

Váš list: Naša zn ačka: 
)<JJ/20 14 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

·6 

1 znak a lehota 
.uloženia: 

r 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
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 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Nebytová komisia 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje : 

Kašpriš inová 
V Prešove dria 

25.9.2014 

Občianske združenie ŠARIŠ 69 so sídlom na Jarkovej 2, 080 Ol Prešov -
žiadost' predÍženie nájomnej zmluvy. 

Stanovisko: OZ, zastúpené štatutámou zástupkyňou Mgr. Marianou Kozlovou, uz1va 
nebytový priestor na II. NP na ul. Jarková č. 2 v Prešove, o výmere 137,40 m\ za účelom 
voľnočasových aktivít. 

Nájomná zmluva 1373 je uzatvorená na dobu určitú- l rok- od 1.2.2014 do 31.1.2015 , 
s výškou nájmu 8,30 €/m2/rok. 

Nájomca žiada vo svojom liste zo dúa 24 .9.20 14 o prédÍženie nájomnej zmluvy. 
Správca nemá výhrady voči predÍženiu nájmu a ponecháva rozhodnutie o predÍžení NZ na 

vlastníka. 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ : 2020521393 
rl" nPH· ~K?n?n!\/1::1!=1~ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s .. č. ú: 1019764005/1111 



.. 

Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č. 1373 

PRILOHA {. 05/4--1 

. ~ ,. . .., '. , . -

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ V A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu: 6619911059/1111 , VS 1373 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. Občianske združenie ŠARIŠ 69 
Sídlo: 080 Ol Prešov, Hlavná 69 
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR 
Spis . č.: VVS/1-900/90-29303-2 
Zastúpený: Mgr. Mariana Kozlová, štatutárny zástupca 
IČO: 42081378 DIČ: 2022538056 
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 2867803454/0200 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

1/ Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, M/655/2014 zo dňa 14.01.2014, 
prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. súpisné 3125, k. ú. 
Prešov. 

2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Jarková 2 
3/ Prenajíma sa časť objektu: II. nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 137.40 m2 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

1/ Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
voľnočasové aktivity 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



L 

Čl. III 
DOBA NÁJMU 

PR\LOHA t 05/tr-2 

d.10 · : l r 1/ Nájomný vzťah nadobúda účinnosť dňom: 01.02.2014 a uzatvára sa na dobu určitú -
na dobu l roka, t.j. do 31.1.2015. 

- 2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
Výpoveďou z dôvodov uvedených v -§ 9 ost. 2 a 3 Zákona 116/1990 Zb., v znení neskorších 
predpisov. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

1/ V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP - 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 1140,48 EUR podľa výpočtového listu. 

2/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti . 

3/ Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

roka. 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

1/ Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 

Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.02.2014, 05.03 .2014, 05.04.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške: 95.04 EUR 
(mesačná úhrada). 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. . 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 
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Čl. VI 
- T' TECHNICKÝ STA V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

1/ Nájomc~ preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlas:uje,:že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprehočili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č . 8711995 Z.z .. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

61 Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

7/ Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Účinky 
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 

. považuje za doručenú pre nájomcu. 
8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 

v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

91 Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 314/01 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

ll / Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dní prenaj ímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú _stav 
odovzdávaných priestorov. 



V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 

, , Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

1- "''· • 12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka priľahlého k nebytovému priestoru, 
verejného priestranstva prislúchajúce k objektu, resp. spoločného priestoru priľahlého k nebytovému 
priestoru. 

13/ Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 
hnuteľnom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 

14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 
zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 

15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporušenom stave. 

16/ Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 

17/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného 
záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria 
nájomcovi v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ll Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

3/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 
na znak súhlasu ju podpisujú. 

4/ Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. 

V Prešove dňa 24.01.2014 

Nájomc~@ 

Mgr.-'Mariana Kozlová 
štatrltárny zástupca 

Prenajímateľ: 

MESTO PR.EŠOV Mgr. Peterrobko ~ 
správa · .• nebyto~~h pr i estoru.'tmateľ n~ 
PREŠOV Fu:.AL, s.r.o. 

~LOVENSKi, 40, PREŠOV W . 
v Ing. Juraj Hudáč 

konatel' , ~ .-- -
. ~-:Lf~-:::---c:--::-:--::::-~ 
( •.. --~-
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PRiLOI-f . t. oSfLt--5 

VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 1373 

-1." MESTO PREŠOV, SPRÁ V A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 1373 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. Občianske združenie ŠARIŠ 69 
Sídlo: 080 Ol Prešov 
Registrácia: 
Sp.č.: 

Ministerstvo vnútra SR 
VVS/1-900/90-29303-2 

Hlavná 69 

·Zastúpený 
IČO: 

Mgr. Mariana Kozlová, štatutárny zástupca 
42081378 DIČ : 2022538056 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

VÚB a.s. 
2867803454/0200 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: Jarková 2 
Poloha v dome: II.nadzemné podlažie 
Pôvodné určenie : kancelária 
Spôsob využitia: voľnočasové aktivity 
Počet osôb: 2 

l. Vykurovanie: ÚK 

al Teplá voda: centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu : počet: 

al kúpeľní : o 
bi sprchovacích kútov: o 
cl um ý varní : o 
dl WC spoločných s iným užív.: l 
i/ spoločné umývadlá: l 
kl pisoár: o 

3. Výťahy: 
al osobné bi nákladné 

el splachovacích WC : 

fi iných soc. zaradení : 
g/umývadiel: 
h/ kuchynská linka: 
j/ spoločné sprchy: 
ll drezy 

počet: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 
upratovanie spoločných priestorov 

PR\LOHA C". OS}Lt--G 

~ ~~n 5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

V Prešove dňa 24.01 .2014 

Näjomca: ~,-·- ~,.ft;;l __ / ' 
' íl #:#v 

Mgr. Mariana Kózlová / 
štatutárna zá~tupca 

Prenajímatel': 

Mgr. Peter/'l Bbko ....-~~--
konatel' P' t > 

tviESTO PREŠOV 
spr<::1va nebytov\,c;!l pries1oro"l!ng. Juraj Hu~7 
PREŠOV HEAL, s.r.o .konatel' / ~. .~ 

~ILNU~SKA ·W. PRÉšov C?J é.::C:<.-c--c:-c:-:c:-:---z.'"'<, 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
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P. č. 6 /Bod č. ll - Výpis z uznesenia č. 1/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112015 zo dňa 14. l. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej 
výmere 128,35 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v Župnom dome na Ul. Slovenskej č. 40, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre VINCI Park Slovakia, s.r.o., odštepný závod Prešov, 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov, IČO: 35844256. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o predÍženie nájomnej zmluvy č. 1739 uzatvorenej na dobu určitú do 31.1.20 15, 
medzi ním ako nájomcom a spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. ako prenajímateľom 
predmetných nebytových priestorov po dobu trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného s VINCI 
Park Slovakia, s. r. o. a PREŠOV REAL, s. r. o. Nájomca predmetné nebytové priestory užíva na 
kancelárske účely. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 3. ll. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

v v 
Dl Stanovisko PRESOV REAL, s.r.o. zo dna 5. 9. 2014: 

(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu opakovaného 
nájmu tým istým nájomcom. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom na dobu neurčitú za cenu 83 €1m2/ročne+ úhrada 
za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 83 €1m2/ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: 83 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 

Hl Prílohy: 
06/1-2 Žiadosť zo dňa 27. 8. 2014 
06/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 5. 9. 2014 
06/3-6 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1739 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÍLOHA ~-O 6/1-1 

VINCI Park Slovakia, s.r.o., Slovenská 40, 080 01 Prešov 

PREŠOV REAL, s.r.o. 

Správca nebytov~'Ch priestorov 

Slovensk á 40 

0800 l Prešov 

VEC 

Žiadosť o predÍženie nájomnej zmluvy 

Na základe Vášho listu zo d11a 21 .8 2014 Vám oznamujeme, že chceme opätovne využívať 

nebytové priestory v zmysle Nájomnej zmluvy č . 1739. 

T)1mto Vás žiadame o predÍženie tejto nájomnej zmluvy 

Ostávame s pozdravom 

Tel. : +421 918 117 782 
+42 l 51 4520 63 0 

E-ma i l: g}sg_r:AtC?Y.?._~i r.c; pa rk. sk 

Jng. Gabriela Kocákova 
zást upca vedúceho 

pre administratívne záležitosti 

1,/. /' 
j' ;·r' r Ir r' ľ'i. 

VINCI Park Slovakia, s.r.o. 
Slovenska 40, 080 Ol Prešov 

lČO: 35 844 256 (l) 
!Č DPH: SK 2021 692 640 



Benčíková Martina Ing. 

Od: Ing. Gabriela Kocáková [gkocakové!@vincipark.sk] 

Odoslané: 6. októbra 2014 16:52 

Komu: 

Kópia: 

martina.bencikova@presov.sk 

mgrega@vincipark.sk;tmarinak@vincipark.sk 

Predmet: Nájomná zmluva Vincipark s Prešov Real 

Dobrý deň, 

na základe Vašej požiadavky ohl'adne nájomnej zmluvy Vám oznamujeme, 
že nájomnú zmluvu, ktorú chceme predÍžiť, chceme uzavrieť na dobu neurčitú 
s výpovednou dobou aspoň tri mesiace. 

S pozdravom 

Ing. Gabriela Kocáková 
zástupca vedúceho 
pre administratívne záležitosti 

VINCI Park Slovakia, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 
Slovak Republic 
Tel.: +421 918 117 782 

+421 51 4520 630 
E-mail: gkocakova@vincipark.sk 
www.vincipark.sk 

VINCI -

7. 10. 2014 

::;,ttaJ.ll\.._a .1 L .1 

PRÍLOHA CJ. oS/1-2 



~
PREŠOV REALs.r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

9 

1 Znak a lehota 

l~· :.:·::,. . __ 0_5 ·0~~-~~-.~-,~-:4-..l-ul-ož....,en,_i(-_: --1 

Evidenčné č íslo rlošlej pašty: 2 
L.... • - --·~· ~-~--f-,...;..-"1~--l 

Váš list: Naša značka: 

3f7 /2014 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

PRfLOHA Č. 06( 2. 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
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 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 

Kašprišinová 
V Prešove dňa 
5.9 .2014 

VINCI Park Slovakia, s r.o. so sídlom na Slovenskej 40, 080 Ol Prešov -
žiadost' predÍženie nájomnej zmluvy. 

Stanovisko: VINCI Park Slovakia, s.r.o., zastúpená vedúcim odštepného závodu p. 
Slavomírom Pelechom, užíva nebytový priestor na I. NP na ul. Slovenská 40 v Prešove, 
o výmere 128,35 m 2 za účelom : kancelária. 
Nájomná zmluva 1739 je uzatvorená na dobu určitú- l rok- do 31.1.20 15, s výškou nájmu 
83 ,00 €/m2/rok. 

Nájomca žiada vo svojom liste zo dňa 27.8.2014 o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 1739. 
Správca ponecháva rozhodnutie o predÍženie NZ na vlastníka. 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ: 2020521393 
,;r.. nnu . ev_.,n.,n.:;.,i-:\0~ 

PREŠOV REAL, s.r.o . 
Slovenská 40, 080 01 PREŠOV 
IČO: 31722814, DIČ: 2020521393 
IC DPH: SK2020521393 1:7732084 
t.ú. : 101 9764 00511111 !A 

Mgr. Peter Bobl~~ . 
konateľ / y ~ 

Ing. Juraj .. Hu~ . ~ 
konatel' /~ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s .. č.ú: 1019764005/1111 



l 

-----· 

Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č. 1739 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvným) 
stranami : 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ V A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 O l Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu : 661991105911111, VS 1739 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. VINCI Park Slovakia, s.r.o., odštepný závod Prešov 
Sídlo: 080 Ol Prešov, Slovenská 40 
Obchodný register: Okresný súd Prešov 
Oddiel: Po Vložka číslo: 101171P 
Zastúpený: Slavomír Pelech, vedúci odštepného závodu 
IČO : 35844256 DIČ : 2021692640 IČ DPH: SK2021692640 
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s. 
Číslo účtu: 2624836024111 OO 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

ll Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, M/65812014 zo dňa 14.01.2014, 
prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte súpisné číslo 7937, 
k. ú. Prešov. 

21 Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Slovenská 40 
31 Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 128.35 m2 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

l l Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom : 
kancelária 
21 Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



''---' 

ČL III 
DOBA NÁJMU 

· - 1/ Nájomný vzťah nadobúda účinnosť dňom : 01.02.2014 a uzatvára sa na dobu určitú l
na dobu l roka , t.j. do 31.1.2015 

,. · 2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 odst.2 a 3 zákona č. 116/19890 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

1/ V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP- 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 10653,12 EUR podľa výpočtového listu. 

2/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti. 

3/ Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

.roka. 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

1/ Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 

Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deií od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
diía 05 .02.2014 : 887.76 EUR (depozit) 
dňa 05.02.2014, 05.03.2014, 05.04.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny Výpočtového listu vo výške: 887.76 EUR 
(mesačná úhrada). 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 



Čl. VI 
TECHNICKÝ ST A V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

ll Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušpým normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

Čl. VII 
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

~ neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 
2/ Nájorrica je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 

priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z .. 
3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 
4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 

prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

61 Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočnosti; ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

71 Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Účinky 
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky tná za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.) . 

91 Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiamu ochranu prenajatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 314/01 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

ll/ Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať avypratané 
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 
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V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka priľahlého k nebytov~mu priestoru, 
verejného priestranstva prislúchajúce k objektu, resp. spoločného priestoru priľahlého k nebytovému 
priestoru. 

13/ Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 
hnuteľnom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 

14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 
zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 

15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporušenom stave. 

16/ Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, S.LO .. 

17/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného 
záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria 
nájomcovi v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ll Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán. 
3/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. 
4/ Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobú~a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia. 

V Prešove dňa 21.01.2014 

Prenajímaf~IE!STO PREŠOV 
sprf.wa nebytových priestorov 

PREŠOV REA.l , s.r.o. 
SLOVENS KÁ 40, PRESOV W 

Mgr. Peter. _ Bo_.~ bko . . . . 
konateľ / · .c~~-

konatel' ,/ / --.. - -
Ing. Juraj HZuq.a· .e 

·· é.. .:...c-----~~.) 
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VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 1739 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 661991105911111 VS 1739 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. VINCI Park Slovakia, s.r.o., odštepný závod Prešov 
Sídlo: 080 Ol Prešov, Slovenská 40 
Regi strácia : 
Oddiel: Po 
Zastúpenie: 
IČO: 
DIČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
ako nájomca 

Okresný súd Prešov 
vložka: l 0117/P 

Slavomír Pelech, vedúci odštepného závodu 
35844256 DIČ : 2021692640 
SK2021692640 
Tatra Banka a.s. 
2624836024111 oo 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: Slovenská 40 
Poloha v dome: I.nadzemné podlažie 
Pôvodné určenie: kancelárie 
Spôsob využitia: kancelária 
Počet osôb: 3 

l. Vykurovanie: ÚK 

al Teplá voda: nie 
prietrokový ohrievač 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kl1peľní: 
bi sprchovacích kútov: 
cl umývarní : 
dl WC spoločných s iným užív.: 
il spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. V)'ťahy: 

al o5obné 

počet: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

el splachovacích WC: 

ff iných soc. zaradení: 
g/umývadiel: 
h/ kuchynská linka: 
j/ spoločné sprchy: 
1/ drezy 

b/ nákladné 

počet: 

l 
o 
l 
o 
o 
o 



""<· 

4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 
upratovanie spoločných priestorov 

5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

V Prešove dňa ..21 .111 201A 
VINe .t"a'rk Slovakia, s.r.o. 

Slovenská 40,080 Ol Pre§ov 
. . IČO: 35 844 256 Q) 

NaJomca: · 1Jč D~;rSK 2021 692 640 

w'~ .--;~_,~;·:-~· ~~~:0c~~d~~~~~éy<l~~--~-;;; - -- -

... / '-..,_ l 
/ '-, 

/ ""J / 
/ 

MESTO PREŠOV 
sprcha nebytových priestorov 

Prenajímatel': PREŠOV REAL, s.r.o. 

r l (WFNt:; . 40. PF\EŠOV []] 
Mgr. Peter Bob ~-
konateľ / 

Ing. Juraj H~dáč . _ 
konateľ . ) 

c::>----c:--..-.:::--.--c _....-<:::"-c:-- --



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 

P. č. 7 /Bod č. 5 - Výpis z uznesenia č. 112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 112015 zo dňa 14. l. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 

7/9 

časti pozemku parc. č. KNC 9658/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 220 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Surdoku. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ má zámer predmetnú časť pozemku využívať ako parkovacie miesta k jeho podnikateľskej 
prevádzke na Ul. K Surdoku č. 2 v Prešove. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode AJ tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.138/ 1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 26. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom časti pozemku. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

1/ Prílohy: 
07/1-6 Žiadosť zo dňa 17. 7. 2014 s prílohami 
07/2-2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa ll. 9. 2014 
07/3 Stanovisko ODEaŽP zo dňa 26. 8. 2014 
07/4 Kópia mapy z GIS 
07/5-2 Zmluva o nájme pozemku 20/2005 
07/6-2 Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9-:o MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Mestský úrad v Prešove 

~ --~--

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove l 12 

sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

Číslo sr!su: .1J:Zj?,....C';/?.dJt.~is!r. znač~a: 080 O l Prešov 
Z!l~k a lehota 

Došlo: 1 7 -07- 2014 u:oženia: 

p'"'"'' l '''""i" d Evldon~tté ~fillO d~~~~~ palty: ~'/~/,~~ ~~·"" __ , ~ Zla oo st' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 
r " 4 • ~ ~l . . , , Voc'-lG:.~L ~~~~"'~e S~L'Kc c_..\.}.. -~ 

Meno, pnezv1sko/obchodny nazov· .............. ~ ...•.............. , ................................... \ ............................................. . 
Dátum narodenia l IČO: .............. . "·----·· ·-"· -· __ \ ____________ , ___ ___ __ _, ____ ._ ...................... _._ .... _."... ...... =-........ . 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .......................................................... __ __ __ _ 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ·---- ·------------------·- ---------- ·----------· -
1 

e-mailová adresa: ... , ......................... .....-..................... .... .-"l'l' •••••••• n--..................... . 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o wedai/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza ~ulici : ... \~::~ .... ?..::.::;:.:s~-:::\::::.:~ .. ~ .......................................................... . 
' ' . . \(· '€;; "2 ó"l -

Katastralne uzem1e: .•........•.•. ::-.~ .................•...••..•.••••.•...••..•..•••••.............•........•.•.••..•••....••..•.....•...................... 
~(:; ~o \A - ~ 1 ; 0/.\ C ':l.. 

Číslo parcely: .............. E?.~2 .... :-..~ .. :::.s~~Y2 ......... ~~~.::::. .. :-~ .. S?. •. ~~~::.~ •.•. ~-0:.: .. ~.~... '--
~ 1 { ~- - 1 k " -l 

Účel žiadosti: .... : ... <;?;:: •• ~~ •••• ~~~.~~.~ ••• ~ •••• ~:~~ ••• ~.:-A~~;;._Y.~ ....... ~b..:J:::~~.~.'---' 

.S.C?..th~~~~~~~-:.~ .. Q~S?.~~.~j.~ .. ~r:':':9':::e:~::.::::"::.~~~ ... ~.9:1~~-~~.~-········ .. ··················· 
\.. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odv~lat' ib~e 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých ol 

1
úhlas' / delený. 

~ b 

AS 'l-~J\~ - -~ 
V Prešove dňa ........... : ....... :.. ...... ............. ..... ~. 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP - 52/111 

podpis navrhovateľa 

KOVSMOL združenie 
Július Smolko 

Družstevná 34, 080 06 Prešov 
I ČO: 22 906 754 DfC: 1020736213 

IC DPH: SK1020738213 
Rao .: ZR 357<V94-0ZPOS Oú Prgtiov 



Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 17.07.2014 

čas vyhotovenia : 11:17:18 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Um i est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

4/ 2 696 Zastavané plochy a 22 1 
nádvoria 

51/ 1 1339 Zastavané plochy a 16 '201 
nádvoria 

52/ 2 574 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

53/ 1 233 Zastavané plochy a 16 '201 
nádvoria 

53/ 2 184 Zastavané plochy a 16 '201 
nádvoria 

53/ 3 328 Zastavané plochy a 18 '201 
nádvoria 

54/ 1 601 Zastavané plochy a 16 '201 
nádvoria 

54/ 2 432 Zastavané plochy a 16 201 
nádvoria 

55 138 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

56 292 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

57 108 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

58 505 Zastavané plochy a _ 16 
nádvoria 

61/ 1 1014 Zastavané plochy a 99 
nádvoria 

61/ 4 132 Zastavané plochy a 99 
nádvoria 

61/ 5 416 Zastavané plochy a 99 
nádvoria 

61/ 6 819 Zastavané plochy a 99 
nádvoria 

95 300 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

98 501 Zastavané plochy a 99 
nádvoria 

112 110 Záhrady 4 
114 3 Záhrady 4 
129/ 1 40 Zastava né plochy a 99 

nádvoria 
134/ 1 23 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
141/ 3 330 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
155/ 1 189 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
156/ 3 6 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
183 647 Ostatné plochy 37 
187 915 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
207 248 Zastavané plochy a 16 '201 

nádvoria 

Informatívny výpis 1/124 Aktua lizácia katastrálneho portálu : 16.07.2014 
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PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
l 

Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE X- 61/2014 
9652/ 2 783 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9656 3937 Ostatné plochy 37 
9657/ 3 1560 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
~~~[0~}!;\. ~Q:~~-~, ~as!~Y:.~~~:~~~l~~JíYJ]1~~ ~{Z._~}~, {trt~J 

ňádvoria 
9660/ 3 133 ó'Siatrľé''plochy 37 
9661/ 2 437 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9661/ 3 214 Zastavané plochy a 22 204 

nádvoria 
9661/ 4 136 Zastavané plochy a 22 204 

nádvoria 
9661/ 6 5027 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9661/ 9 1758 Zastavané plochy a 22 l 204 

nádvoria 
9661/1 o 7115 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9662/ 5 2309 Ostatné plochy 37 
9665/ 1 530 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9665/ 2 18 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9666 1043 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9670/ 1 1006 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9670/ 2 124 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9670/ 3 129 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9670/ 4 27 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
9671/ 1 3617 Ostatné plochy 37 
9671/ 3 801 Ostatné plo.chy 37 
9671/ 4 - 173 Ostatné plochy 37 - 1 204 
9671/ 5 147 Ostatné plochy 37 1 
9671/ 6 280 Ostatné plochy 37 1 
9671/ 7 63 Ostatné plochy 37 
9671/ 8 48 Ostatné plochy 37 
9671/ 9 62 Ostatné ploGhy 37 
9671/10 92 Ostatné plochy 37 
9671/11 210 Ostatné plochy 37 
9671/12 47 Ostatné plochy 37 
9671/13 60 Ostatné plochy 37 
9671/14 204 Ostatné plochy 37 
9671/1_5 44 Ostatné plochy 37 
9672 473 Zastavané plochy a 22 

nádvoria 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z- 3812/2014 

9673/ 1 5386 Ostatné plochy 37 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z· 3812/2014 
9673/ 2 1147 Ostatné plochy 37 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z· 3812/2014 
9673/ 3 591 Ostatné plochy 37 
9673/ 4 507 Ostatné plochy 37 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z· 3812/2014 
9673/ 5 728 Ostatné plochy 37 1 
9673/ 6 932 Ostatné plochy 37 1 
9674 869 Zastavané plochy a 22 1 

nádvoria 
9675 1455 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 

Informatívny výpis 47/124 Aktualizácia katastrálneho portálu: 16.07.2014 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list č íslo l zo dňa : 

11706/2014 
22.07 .2014 

· Naše čfslo: 

B/14002/2014 
Ev.č. 112496/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov: 

11 .09.2014 

Vec: Čast' pozemku parcelné číslo KNC 9658/1 v k. ú. Prešov o výmere 220 m2 na 
ulici K Surdoku 2 v Prešove 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemku 

Dňa 29.07.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 
o zaujatie stanoviska k žiadosti pána Júliusa Smolka, Kovsmol združenie Prešov 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 9658/1 o výmere 220 m2

, umiestneného na ulici 
K Surdoku 2 v k. ú. Prešov. Účelom odkúpenia je využívanie predmetnej časti pozemku pre 
parkovanie vozidiel. 

Mesto Prešov, Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta 
mesta a územného plánovania, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, § 4 ods. 3, písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

1. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetná časť pozemku 
parcelné číslo KNC 96.58/1 o rozlohe 220 m2

, evidovaného na LV č. 649i v k. ú. 
Prešov, na ulici K Surdoku 2 v Prešove nachádza na ploche areálovej občianskej 
vybavenosti, pre ktorú platí záväzný regulatív RL C.2. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nesúhlasí s odpredajom časti pozemku parcelné 
číslo KNC 9658/1 o rozlohe 220 m2

, v k. ú. Prešov, ulica K Surdoku 2 v Prešove, 
v zmysle žiadosti predloženej združením Kovsmol, Július Smolka, Družstevná 34, 
Prešov z týchto dôvodov: 
a) na predmetnej časti pozemku je v súčasnosti zrealizovaná verejne prístupná 

spevnená plocha pre odstavenie a parkovanie vozidiel 
b) odstavenie a parkovanie vozidiel personálu a zákazníkov musí byť riešené na 

pozemkoch areálov občianskej vybavenosti v zmysle regulatívu RL C.2 písm. d), 
regulatívu RL 1.3 záväznej časti Územného plánu Mesta Prešov a v zmysle §8 
ods. 2 Vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. 

c) predmetná časť pozemku tvorí územnú rezervu pre výhl'adové rozšírenie ulice K 
Surdoku, vrátane chodníkov pre peších, podl'a platného Územného plánu mesta 
Prešov. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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3. Oddelenie hlavného architekta· mesta a územneho plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov navrhuje žiadosť riešiť dlhodobým prenájmom 
predmetnej časti pozemku žiadatel'ovi. 

S pozdravom 

l: URf.:.tJ:t~Tit:)! 
oe.u 01 Prf:.~::u\, Ci) 

Yi2 Ing. Marián Harčarík 
rikditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Prílohy: O 

Vyhotovené v dvoch výtlačkoch 
Výtlačok č.1 pre OMM SMaE Mesto Prešov 
Výtlačok č.2 pre OHAMaUP SSÚaU Mesto Prešov- pre spis 

;·. 

f· 
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~ MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

PRÍLOHA t. 01/2J 

oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list číslo l zo dňa : · Naše č íslo : 

Ml11706/2014 8 - 13346/2014 

Vec 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Prešíffi .08.2014 

Žiadost' o stanovisko k odpredaju časti pozemku parc. č. KN-C 9658/1, k. ú. Prešov na 
ulici Ku Surdoku - odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií , vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďa lej len "cestný správny 
orgán") nemá námietky k odpredaju časti pozemku parc. č . KN-C 9658/1, k. ú. Prešov na 
ulici Ku Surdoku 2, o výmere 220 m2 vo vlastníctve mesta Prešov pre žiadatel'a Júliusa 
Smolka - Kovsmol. Vzhl'adom k tomu, že predmetná plocha má dostatočné šírkové 
parametre, je potrebné vytvoriť na nej parkovisko s kolmým, nie šikmým státím vozidiel. 

S pozdravom MHESTO P:RJEŠOV 
Me~ts~ý úrad 

SEKCIA STAV 
O O 01 Preš ' 

Ing. Man· n Harčarík 
riadit l' Sekcie 

stavebného · adu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel .: +421 (51 )3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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~ZMLUVA O NÁJME POZEMKU 20/2005 
uzavretá medzi 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

2o~~f$(/ eP ;z~ 

P~lLOHA t. D1j5-1 

1.1. PRENAJÍMATEL: Mesto Prešov , Hlavná 73, Prešov zastúpené 
Ing.Milanom Benčom, primátorom mesta 
IČO : 327 646 

._ ~. - ~~ -- Bankové spojenie: ISB Prešov, 
č.ú .: 10022- 4 42060/4900 

l. 2. NÁJOMCA '::'-l ~ . JÚ.lius Smn l k-'"' 'J.ar . rod. č. 

2 . l. 

2. 2. 

r, 
reo: 22 906754 
IČ DPH: SK 1020738213 
Reg. :ŽR 707-7387 - ObÚ v Prešove 
Miesto podnikania : Družstevná 34, 080 06 Prešov 
Obchodné meno :Július Smolka - KOVSMOL 

II. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parc . č. KN 

9k58/l o výmere 10638 m2, zast.plochy v k.ú. Prešov. 
Prenajímateľ "L prenajíma nájomcovi časť: uvedeného - pozemku o 

výmere cca 220 m2 za účelom vybudovania verejného parkoviska, 
Ul. Ku Surdoku č.2 Prešov 

III. 
DOBA NÁJMU 

3.1. Nájomná- zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 1.8.2005. 
3.2. Nájomná zmluva zanikne: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne 

plynúť: l . dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 
3.3. Prenajímateľ je oprávnený zmluvu vypovedať:, ak zist í , že 

nájomca porušuje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy. 
Výpovedná lehota v tomto prípade je l-mesačná, ktorá začne 
plynúť: - l. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede . .. 

IV. 
CENA NÁJMU 

4.1. Cena nájmu bola stanovená dohodou na 1,- Sk po dobu nájmu, 
z dôvodu, že nájomca verejné parkovisko vybuduje na vlastné 
náklady a prevedie bezodplatne do vlastníctva mesta v lehote 30 
dní od vydania kolaudačného rozhodnutia . 

4 . 2 . Nájomné nájomca uhradí do 15-tich dní od podpísania tejto zmluvy. 

v. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

5 . 1 . Nájomca je oprávnený užívať: prenajatý pozemok k účelu 
dohcC.autému v zmluve. 

5 . 2. Be~ ~Ghlasu prenajímateľa nájomca nie je oprávnený prenajať: 

poze,:t:....>k inému nájomcovi. 
5 . 3. :t.rc'i jo-r:--a berie na vedomie , že akékoľvek úpravy terénu, resp. 

~- "''.rrhované stavby l oplotenie a iné/ podliehajú stavebnému 
konaniu podľa zákona resp. vyžadujú ohlásenie drobnej stavby . 

~ .4. Nájomca G2 zaväzuje verejné parkovisko po ukončení odovzdať: mestu 



•::.: 

be~odplatným prevodom. 
5 .5. Nájomca sa zavazuje prenajaté pozemky udržiavat v poriadku a 

r' 

- ' 
6.1. 

6.2. 

6. 3. 

6. 4. 

čistote v -zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 63/96 o čistote mesta . 

VI. 
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Zmluvnéj_1-s_t-rá""~y; 5~ôžu menH obsah tej to zmluvy, prípadne prij ímat 
dodatky k tejto zmluve len písomne po vzájomnej dohode. · 
Zmluvné · s t rany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich 
slobodnej vôl;, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni 
za nápadne nevyhodných podmienok. 
Nájomná zmluva nadobúda platnost dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 
Ostatné záležitosti neupravené v tejto zmluve sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

6.5. Zmluva je vy.[lotovená v 4 vyhotoveniach , z ktorých 
l vyhotov~nie obdrží nájomca a 3 vyhotovenia prenajímateľ. ·· 

V Prešove dňa 

PRENAJÍ1.:LATEL: 

Mesto Prešov,zast. 
Ing. Milanom Benčo 
primátorom mesta 

·e v súlade 
Návr\1 zmluvy l áväznými 
so všeobecne z. . 

. redp1srn1~ rávnyml P ~ _ 
p '1 oo c ~~--------(Jf-.{/'1- ~ ? 

·--·· .. /' 
·····-- - - -. -··· .~ · 

2 

NÁJOMCA: 

Július Smolka 
Družstevná 34,080 OS Prešov 

. KOV~~OL Združenie 
· -' u.lus Srnolko 

Druz"re vna 34 08 
IČO · 22 .:.0 - · O 06 Prešov 

. IČ ĎP~?~~~~Č: 1020738213 
Rea žR ., · 20738213 

-.. .J572/94-0ŽPOS O . · · U Preäov 



Hlavná ul. č. 73 

Číslo: P /2006/628-Lá 

MESTO PREŠOV 
Stavebný úrad 

OZNÁMENIE K OHLÁSENIU 
ST A VEBNEJ ÚPRA VY 

PRllOHA ď, Dr/b-1 

PSČ 08068 

V Prešove dňa: 24.02.2005 

Mesto Prešov - ·stavebný úrad príslušný podľa § 117 stavebného zákona č. 50176 Zb. 
v znení jeho noviel, ďalej v texte stavebný zákon, na základe § 57 ods. 2 stavebného 
zákona a súvisiacich vykonávacích predpisov, po prehodnotení Vašej žiadosti 
zo dií.a: 17.02.2005 

nemá námietky 

ku stavebnej úprave: jestvujúcej parkovacej plochy na pozemku 

parc. č. KN 9658/1 /k.ú. Prešov/ pri prevádzke 
KOVSMOL na Ul. K Surdoku č. 2 v Prešove 

l .l stavebníka: KOVSMOL- Július Smolko 

adresa: Ul. Družstevná č. 34, Prešov - N. Šebastová 

Technický popis, účel a rozsah stavebných úprav: 

Stavebná úprava existujúcej parkovacej /odstavnej/ plochy situovanej na pozemku parc . č. 
KN 96S8/1, pri prevádzke KOSMOL- Július Smolka na Ul. K Surdoku č. 2 /k.ú. Prešov/ bude 
riešená: 

- z povrchovej úpravy parkovacej /odstavnej/ plochy pre motorové vozidlá l v počte osem/. 
Skladba navrhovanej konštrukcie parkovacej plochy: 
- zámková dlažba hr. 80 mm 
- pieskové iôžko hr. 50 mm 
- štrkodrva hr. 150 mm 

- štrkopiesok hr. 150 -300 mm. 
Pri realizácii stavebných úprav je stavebník povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č . 

510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Stavebnú úpravu parkovacej plochy je stavebník povinný realizovať v súlade s overenou 

zjednodušenou projektovou dokumentáciou " PREŠOV ~OK_LJ · -::: VEREJNÉ 
PARKOVISKO PRI PREDAJNI KOVSMOL" , ktorú vypracoval [ Ing. Vojtech Jačišib( v mesiaci 
august 2005 a v súlade spodmienkami uvedenými vo vyjadrení MsU Prešov ,odboru výstavby 
a dopravy - cestného správneho orgánu pre miestne a účelvé komunikácie, ktoré tvoria 
neoddelitelnú súčasť tohto oznámenia. 

Vybavuje: D. Liptáková lf 7724574/klp. 281 



FRllOHA t O'f}G-2, 

- 2 
Pred začatím zemných prác je stavebník povinný zabezpečiť priebeh inžinierských sietí 

na stavebnom pozemku; aby nedošlo k ich poškodeniu, za čo zodpovedá stavebník. 
.... {).., ,. [ 

Vlastnícke právo 'stavebník preukázal: nájomnou zmluvou zo dňa 31.07.2005 

Mesto Prešov - stavebný úrad Vás upozomuJe, že svojpomocne, prípadne za 
pomoci iných občanov môžete ohlásenú stavebnú úpravu uskutočúovať iba vtedy, keď 
zabezpečíte podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona primerané technické vybavenie 
a kvalifikovaný odbomý dozor nad uskutočňovanou stavebnou úpravou. 

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, 
vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované 
podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad zároveň upozornuje stavebníka na povi1mosť 
dodržať pri uskutočúovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické nonny. 

Tento právny úkon- ohlásenie stavebnej úpravy si vyžaduje v súlade s § 3 ods. 4 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní miestne zisťovanie za účelom spoľahlivo 

zisteného stavu veci pre vydanie oznámenia stavebného úradu. Miestne zisťovane je v súlade 
so-zákonom NR SR 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších 
predpisov, spoplatnené podľa § 8, položky 9 pre navrhovateľa Kovsmol 
združenie so sídlom na Ul. Druž~tevná č 2, Prešov, sumou 500,- Sk. Správny poplatok 
bol zaplatený v pokladni mesta _Prešov. Navrhovateľ predložil doklad o zaplatení 

správneho poplatku potvrdenkou č. 2706/06 zo dňa:17.02.2006 r·~::,; ~F~f~Cf'\~' 

,•;t ~',~~,,',~_;,:~ ~ '?,, ' ,, 

Príloha: 
- l x zjednodušená proj. dokumentácia 

- ~ -·.: ~)(: ť,·~~' -· ~3 .. 

Ing. M rián Ha r č ar í k 
vedúc stavebného úradu 

Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy bude doručené: j 
l. KOVSMOL- Július Smolko, Družstevná č . 34, 080 06 Prešov- N. Šebastová 
2. MsÚ Prešov- odbor mestského majektu 
3. MsÚ Prešov- výstavby a dopravy 
4. MsÚPrešov- stavebný úrad, pre spis 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 8 /Bod č. 6 - Výpis z uznesenia č. l /20 15 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 1/2015 zo dňa 14. l. 2015/ 
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Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNE 3416/21, ostatná plocha o výmere 67 m2

, L V č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému 
v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 1420119, orná pôda o výmere 67m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Ul. K Surdoku. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie predmetného pozemku, ktorý vyuz1va ako prístupovú komunikáciu 
k záhradkárskej osade situovanej na pozemkoch v jeho vlastníctve. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode AJ tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l 
písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 6. 9. 2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
0811 Žiadosť zo dňa 2. 4 . 2013 
08/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 6. 9. 2013 
08/3 Kópia z katastrálnej mapy 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PR\LoHA ~. 08/1 -
Slovenský zväz záhradkárov, Základná organizácia 36-4 Kúty, IČO: 00178152 1381 

Ing. Ján Halás, Royova 2, 080 05 Prešov 5 

Mestsky úrad Prešov 

Sekcia majetková a ekonomická 

Jarkova 24 

080 01 Prešov 

Prešov, 26.3.2013 

Vec: Žiadosť o kúpu pozemku 

Dovol'ujeme si Vás týmto požiadať o odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, 

parcelné číslo 3416/21 o výmere 67 m2
, parcela registra "E", LV 6492, KÚ Prešov, obec 

Prešov, okres Prešov. 

Základná organizácia 36-4 Kúty je vlastníkom pozemkov uvedených na LV 13649, 

_parcely registra "C", KÚ Prešov, obec Prešov, okres _Prešov, ktoré využíva na záhradkové 

účely. Prístupová cesta na záhradkovú osadu vedie cez predmetný pozemok p.č. 3416/21, 

čo je dôvodom našej žiadosti o jeho odkúpenie. 

Ďakujeme za kladné vybavenie. 
Slovenský zväz záhradkárov 
Základná organizácia 36 - 4 

............. ,~: ..... 
Ing. Ján Halás 

Predseda SZZ ZO 36-4 Kúty 

' 
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Pt?.lLOHA . {os li. 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelen ie hlavného architekta a územného plánovania 

:. ' ... 

M/5847/2013 B/2013/6323 

Váš list člslo l zo dňa : Naše čís lo : 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Ing. arch . Katarína Šiofanová 6.9.2013 
'!3 051 /3100230 
kataiV~Ii'.<s'ťlli§~d\ril@presov .sk ·Prešov: 

Prešov, ulica Ku Surdoku, odkúpenie pozemku parc. č. KNE 3416/21 k.(J; Prešov, ZO 
36-4 Kúty . 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/58472013 a pojej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

1. Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetný pozemok navrhovaný ako plocha občianskej 
vybavenosti . V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013, platí pre danú plochu regulatív 
RL C.3 . 

2. Pozemok parc. č. KNE 3416/21 k .ú. Prešov sá nachádza pozdÍž komunikácie ulice 
Ku Surdoku a je verejne prístupný. Pozemky ZO 36-4 Kúty nesusedia s pozemkom 
vo vlastníctve mesta, ktorý žiadajú odkúpiť . · 

3. Nesúhlasíme s odpredajom pozemku parc. č . KNE 3416/21 k.ú. Prešov ZO 36-4 Kúty 
do doby realizácie úpravy komunikácie ulice Ku Surdoku,. na ktorú je spracovaný 
projekt Rekonštrukcia a úprava komunikácie Ku Surdoku. · 

l 

J:t.ttJE§]~_···~~~. · c ,J\ 

1\~ ;::' :~ ~ ;~ .. ; : '· ~' 
~i:h(:Jf. STfi.v::m·.ttH1:.·. 

(J :.: 

Ing. Mar~án Harčarí k 
riad itel' Se~cie stavebného 

úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 1 Tel. : +421 (51 )31001111 Fax: +421(51 )77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky '1 

lnfor1natívna kópia z rnapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

SCALE 1 : 1 000 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 9 /Bod č. 7 - Výpis z uznesenia č. 1/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č . 1/2015 zo dňa 14. l. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 

Strana 
919 

časti pozemku parc. č. KNC 14445/1, ostatné plochy o výmere cca 185 m2 (presná výmera bude známa 
po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Justičná. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku za účelom vybudovania prístupu pre zásobovanie 
Supermarketu FRESH na Ul. Justičnej č. 13 v Prešove, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č . 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 12. 2013: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa ll. 2. 2014: 
VMČ č. 6 súhlasí s odpredajom pozemku parc. č 14445/1 na Justičnej ulici pre firmu Labaš, Textilná l, 
Košice, za cenu podľa znaleckého posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. 10. 2014: 
Dopracovať o stavebné povolenie k rekonštrukcii nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza prevádzka 
žiadateľa. (Stavebné povolenie je súčasťou tohto materiálu.) 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Il Prílohy: 
09/1 Žiadosť zo dňa 20. ll. 2013 
09/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa ll. 12. 2013 
09/3 Grafické znázornenie 
09/4 Kópia z kat. mapy 
09/5 Stanovisko žiadateľa 
09/6-3 Stavebné povolenie BI2013117/7648-Ja/339 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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:MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majeth 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žíaldost' o-red-aj/kúpu/ pozemku "' 

Žiadateľ (identifikačné údaje žíadatel'a): 

Meno, pri ezvisko/obchodn)' názov : L.6J3AŠ, s.r .o. 

Dátum narodenia l IČO: 36 183 181 

~dresa trvalého pobytu l sídlo spo l očn o1sti: Textilná l, 040 12 Košice 

Císlo telefónneho kontaktu žiadateľa: 0902 990 931 

e-mailová adresa: bene@labas.sk 

(ak sú navrhovatelia viacerí , uveďte v príl ohe vyššie uvedené údaj e za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 

vzáj omD :Ý' vzt'ab- napr. súrodenci , podi ~l oví spoluvlastníci, manželia a pod) 

TÝm to žiadam /:ď-n-cl-a-j-ú o pred-a ;Jk ú nu l pozemku"' 

. l 
Pozemok sa nachádza na u] i ci : Justičná 

Katastrálne územie: Pr-ešov 

~ í~s lo ~arcel y: 14445/1 -čast' p~~en~ku l o v)'mere ~85 m2 podl'a '')'Značenej situácie ··v . . . 

Ucel nadostL pozemok bude slu:ž:Jt pnr potreby zasobovama Supermarketu FRESH na JustJcneJ ulJC J 

V zm ysle zákona č . 428/2002 z. z. o o+ r a ne osobo)•ch údajov v piatnom z:není podpisom tejto žiad osti 

udeľujem svoj súhlas Mestu Prešl" so spracovaním osobn)'ch údajov v r ozsahu , v akom sú 

posk-ytnuté v tejto žiadosti, na úče l 'i 'iJ'Oavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zml uvy uzavretej ako v)'sl t ok vybavenia žiadosti . Súhlas možno odvo lat' iba v prípade 

p<·eu kázaného po m še nia podmienok s xacúvaoia osobo)·ch údajov, za ktorýc~ ~-~del ení• . 

v Košiciach d<ía ) Ut f,;'{'(:' nv~~~. 
Príl oha: 

kópi a LV 

grafi cké znázorneni e tlmies\ neni J po. emku 

; ( nehodia ce sa prešknn itc 1 

F - \ í ;; l ·;;c;p .. -')' · i · l 

podp1s\n_avrh oyatel a 

\ '<;ŕtc~~:·~-- -- ~~ 
~ť~~~~~~.~~ · ·•I~-~~:i~iJ 
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® @ @ MESTO PREŠOV PRÍLOHA Č. 09 )2. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlav ného architekta a _územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa : 

M/201 3/18045 
06.12.2013 

Naše čís lo : 

8 /16897/2013 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelen ie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje / linka 

Ing. arch Jáni 
'1'5' 3100 276 

Prešov: 

11 . 12.2013 

Vec : Pozemok pa rc . č . 14445/1 k. ú. Prešov, Ju s ti č n á ul. , Prešov 
- stanov isko k žiadosti o odpredaj pozem ku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 

územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskoršíc~ predpisov,§ 4 
ods. 3, písm. d/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , dáva 

k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 

časti pozemku parc. č. KN-C 14445/1 k. ú Prešov, pre zriadenie zásobovacieho dvora Supermarketu 
Fresh na ul. Justi čnej, v rozsahu podľa predloženého nákresu, pre spoločnosť Labaš sr.o , Košice. 

S pozdravom . 

L;:: : __ : ·--, 

Q\IC'-l't; "{ l 

Ing . M,a ri án H a rča rí k 

l . d't l' na 1 e 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 
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GKÚ Bratislava 

Infor1natívna kópia z tnapy 

Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastráln e územie: Prešov 

Vytvorelté cez katastrá.lny p ortil. 
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Mesto Prešov 
Mestsk)' úrad v Prešove 

Sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
Oddelenie mestskeno majetku 

Jarková 24 
080 O l Prešov 

Košice, dňa 08.10~2014 

Kontakt: [ng. Marek Be ne -správca budov. 09ô2 .990 9~1 , 055/7 8 32 220, bene@labas:sk 

VEC: Stanovisko k bdkúpeniu pozemkocv 

K podanej žiadosti o odkúpe)lie _pozemku od Mesta Prešov ako vlastnika pozemku v k. ú . 
Pre$ov, vedeného na ,[y :č; ~492, čast' ,pat.c. 'č . .14445/1 ovýrnere 185 :tD2, za účélom 
vyb~tdov.ania zásobovacieho dvora obcÚ~dného ceritra a Supe.nnarketu FRESH na ul. Justičná 
13 postaveného na parc. č. 14445/4 .dávame stanovisko, že naďalej máme záujem o odkúpenie 
pozeniku. Tohto času má mé .daný pózeniok v prenájme do 21.1.2015. Požiadame mesto 
Prešoy_ o -predÍzenie-nájmu resp. o uzatvorenie novej nájomn~j zmluvy do doby odkúpenia 
pozemku. 

S pozdravom 

• 

'LABAS , _r.o . Vclloobchod s polra\'inami.le-:>.1i lnä L 0.:!0 '12 Ko~ice ________ www.labas.sk _______ _ 

Spojovaieľka , tel : 055/67 43 :522 Bankov!! .spojenie: 
-----------~~-~- ~~'~37r----------~Srrp~oir. Jc_,~~~'~\Š~s~.ln. o~_ ------~-hľamu~utrllw~t~Ruil· ""· '~-~p.m.>tm><)~d~a~K~o~si~~c'' _________ __ 

e-mail: reccpciill{LJJlll~~; :i:up. \• Obchodn.om registri cis ln úctu: ?.62-071 .8338i1100 
sekrctariat v~·konnéhn ri ad iteľa : oddiel: Sro. vlozka t .: l 0245/V SLSP ~-s . pobočka Košice 
td . 055/67 40 OlfJ IC.'O: 36 l 83 l Sl či s lo účtu : 05710372498/0900 
fax : 055172 99 562 lČO pn: DPH: Sk 202 0044796 POŠTOVÁ BANK.A 
e-mail : ri;lditehii:la ba.s.sh i:islo úCtu: 0020278333/bSO 
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Mesto Prešov 

Hlavná č.73 Prešov PSČ 0800! 
Číslo: B/2013/17648-Ja/339 v Prešove dňa:9.1.201 4 

Vec: Spoločnost' LABAŠ s.r.o., Textilná č. l, 040 12 Košice - žiadost' o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu: ,,Stavebné úpravy a opl.áštenie podlubia Supermarketu 
FRESH". 

Stavebné povolenie 

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) 
zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky a ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákonn č . 

5011976 Zb. o úzenmom plánovaní a stavebnom poriadku (s tavebný zákon) v znen.í jeho 
noviel prejedna1 ži.adost' spoločnosti LABAŠ s.r.o., Textilná č. 1, 040 12 Košice zo dfla 
27.11.2013 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Stavebné úpravy a opláštenie 
podlubia Supermarketu FRESHH, v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a rozhodol takto : 

Stavba: "Stavebné úpravy a opláštenie podlubia Supermarketu FRESH"; pre 
stavebni'ka spoločnost' .LABAS s.r.o., Textilná č. l, 040 12 Košice na pozemk11 parc . č . 

14445/4, katastrálne územie Prešov sa podľa§ 66 ods. l stavebného zákona 

povoľuje. 

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO Ol- Stavebné t.'tptavy OC FRESH 

V rámci stavebných prác bude prevedená asanacta sevemého krídla stavby (nie je 
potrebná pre budúci zámer), asanácia nakladacej bočnej rampy, asanacw rampy pre 
návš tevníkov do 2. NP z južnej strany (projekt Iieši presklený vý1'ah pre n<lvštevníkov do 2. 
NP). Obvodový plášť bude zateplený polystyrénom hr. 100 mm, obklad bude AL doskami , 
zmenia sa konštrukcie výplní otvorov nl! hliníkové, okenné aj veľkop lošné plochy. Bude 
zrealizované opláštenie podlubia . V interiéri sa rozšíri predajná plocha potravín, kompletne sa 
zmení dispozícia interiéru s novými inštaláciami a povrchovými úpravami. Po celkovej 
prestavbe objekt bude obsahovať supermarket FRESH, lekáreú, peká reľí, predaji"lu textil u. 
predaj iiu tabak+tlač, stávkovú kanceláriu, prcdajl"lu kvetov a reštaurác iu s kuch yňou. 
Stavebník zrealizuj e aj v 2. NP záchodovú kabínu 11a použitie osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu. V miestach po realizácii asanácií sa prevedie vyspravenie betónového 
resp. asfaltového povrchu, tieto plochy ostanú verejne prístupné, používané na pm:kovani e 
osobných áut. 

Pre uskutočnenie stavbv sa stanovujú tieto podmienky: 
l . Stavebné práce sa budú realizovať v sú lade s proj ektovou dokumentáciou, klor(t 

vypracoval PANAGH.AF B.J). s.r.o., Čenuel'ská cesta č. 3, 040 12 Košice overenou 
v spojenom územnom a stavebnom konaní a ktorá je neoddelit eľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia. 
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2. 
3. Stavebník je povim1ý dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 

o ŽP uvedené vo vyjadreniach č. OU-PO-OSZP3.-2013/00519-02 zo dňa 19.11.2013, č. 
OU-PO-OSZP3-2013/00516-002 zo dľla 11.11.2013, č . OU-PO-OSZP3-2013/517-02 zo 
dň.a 18.11.2013. 

4 . Pri stavbe sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavby 
v zmysle § 48 až 53 stavebného zákona. 

5. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutoči'lovanie stavby v zmysle stavebného zákona, technické normy, bezpeč11ostné 

predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
6. Stavebm'k je povinný stavebnému úradu písomne ozn.árrt.iť zacatie stavby v zmysle § 66 

ods .. 2 písm. h) stavebného zákona. 
7. Stavbu bude uskutočňovať: zhotovíte!' bud.e ur'Čenfvýberovým konaním. 
8. Stavba bude ukonč.ená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnu tia. 
9. Vedenie uskutočň.ovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 

zhotoviteľ stavby. 
l O. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca činnosť stavbyv·edúeeho, alebo stavebník od 

prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebnýchprác na stavbe podľa § 46d ods. 
2 stavebného zákona. · 

ll. Na uskutočňovanie stavby možno použit iba :stavebný výrobok, ktorý je pod! a osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 

12. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré mtfsí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbomú kvalifikáciu a zdravotnú spôsob,ilosť podľa § 43g stavebného 
zákona 

13. Stavebník je povinný rieš iť stavenisko v zmysle § 43il stavebného zákona a § 13 vyhl. 
MŽP SR č. 532/2002 Z. z . . 

14. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j . na 
· uliciach, chodníkov a podobne sa zakazujG. 
15. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom ~,Stavba povolená". Na 

štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod äkym :číslom stavbu povoliL 
16. Stavebník je povirmý dbať na to, aby pri ush1točňovaní stavebných prác nedošlo 

k spôsobeniu škôd n~ cudzích nehnuteľnostiach a majetku. . 
17 . Stavebník je povinný pred začatím zemných .prác požiadať jednotlivých správcov 

inžinierskych sietí ich vytýčenie a práce uskutočúovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
18. Odpad , ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník povinný 

likvidovať v súlade so zákonom NR SR č .. 223h.OOLZ. z . o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade so VšeobecnýnLzáväzným :naria,denfm mesta Prešov. 

19. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby uvederié do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. Tet:énne Úpravy je potrebné zreabzovat' tak, aby nespôsobovali 
škody tretím osobám. 

20 . Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný (u:ad povol iť podťa § 68 stavebného 
zákona, Jen v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiado ť stavebníka. 

2 l . Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnut ia nezačne , toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 

22. So zmenou stavby sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmys le§ 52 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

Stavba sa n1ôže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 



3. 

Stavebník je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe. 

K stavbe sa vyjaqrili: Regiqn.~lny úrad v~rejného zdravotníctva v Pre~ove1 OR HaZZ 
Prešov, MsÚ Prešov- Sekcia SÚaU-odd. HAaÚP, MsÚ Prešov - Sekcia SÚaU-odd. DEaŽP, 
Okresný úrad Prešov - ·odbor starostlivosti o ži votné prostredie-OO-OH-OV, E.l .C. s.r.o. 
Prešov. 

Odôvodnenie. 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť.stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podľa§ 

62 stavebného zákona a prejednal ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 
v spojenom územnom a stavebnom konaní dňa 16.12.2013. Stavebný úrad zisti], že 
navrhovaná stavba spÍňa všeobecné technické pqžiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného 
zákona a nebude ohrozovat' verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života 
a zdravia osôb a ani životné prostredie. 

Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č . 14511995 Zb. o správnych poplatkocb, 
v zneni príslušných noviel , ~poplatnené podľa položky č . 60, písm. gi sumou vo výške 
800,00€, zaplatenou v pol.;:'ladni Mestského (u·adu v Prešove. Správny poplatok bol 
vyznačený na _prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti. 

Stavebný úrad takto dospel k záveru, že žiadate!' LABAŠ s.r.o., Textilná č. l, 040 12 
Košice, splňa v~etky podmienky pre vydanje rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť 
tak, ako je uvedené vo výrokovej čas tj tohto rozhodnutia. 

Poučenie: 

Odvolanje proti tomuto rozho.dnutiu je možné v súlade s § 54 správneho poriadku podať 
cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j . cestou Mesta Prešov , primátora, v 
lehote do . l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

.. 
Doničí sa : 
l. LABAS s.r.o. 
2. Projektant: PAN A GRAF B.D. s. r.o. 
Na vedomie: 

l. Msú Prešov - Sekcia SÚaU, odd. HAaÚP 
2. M sÚ Prešov - Sekc ia .SÚ aU, odd . DEaŽP 
3. MsÚ Prešov- Sekcia MaE. odd. MM 
4. OR HaZZ 
5. R egio ná ln y úrad verejného zdravotníctva 
6. Okresný úrad Prešov- odbor starostlivosti o ŽP 

Tex tilná č. l 
Čerme l'ská č . 3 

Jarková č. 24 
Jarko vá č. 24 
Jarková č. 24 
Pož iarnická č. l 
Hollého č . 5 

JUDr. Pavel Hagyari 
primáLor mesta 

040 12 Košice 
040 12 Košice 

080 OJ Prešov 
080 Ol Prešov 
080 Ol Prešov 
080 Ol Prešov 
080 Ol Prešov 

Náme.s tie mieru č . 2 080 OJ Prešov 

CO/ Msú Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanist iky. oddelen ie stavebného po riadku 



Návrh na schválenie majetkových prevodov- Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov -16. 2. 2015 

P.č . Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci 

prevodu l žiadateľom 

1. zrušenie uznesenia č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014, bod 18 • zamer predaia časti pozemkui na Ul. Jana Pavla ll. 

2. zamer predaja (PP) Mesto Prdov (Ul. Orgovanova) 

3. zamer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Kmet'ovo stromoradie) Mgr. l. Girašek 

4. zamer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Budovateľská) S. E. S .• s. r. o. 

s. zamer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Jarkova) OZŠARIŠ69 

6. zamer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Slovenska) VINCI Park Slovakia, s. r. o. 

7. zamer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. K Surdoku) 

8. zamer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. K Surdoku) 

9. zamer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Justičná) 

SPOLU 

* PP - priamy predaj 
* PHOZ- návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
* ZP -znalecký posudok 

500,00 E 

1 ,OO Elročne 

27,50 Elm2 ročne 

8,30 Elm2 ročne 
83 Elm2 ročne 

Navrhovaná cena 

komisiou MsR 

odporúča 

min. za ZP odporúča 

1,00 €/ročne odporúča za 1 €1m2/ročne 
27,50 €1m2 ročne+ úhrada za služby odporúča 

8,30 €1m2/ročne + úhrada za služby odporúča 

83,00 €1m2/ročne + úhrada za služby odporúča 

neodporúča neodporúča 

neodporúča neodporúča 

neodporúča neodporúča 

Výmera v m 2 Mesto kupuje Mesto predáva 

v€ v€ 

88 

cca20 

41 ,45 

137,4 

128,35 

cca 220 

67 

cca 185 
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