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UZNESENIE 

zo 4. zasadnntia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 16.2.2015 	 číslo: 43/2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

zrušuje 

l. Uznesenie MsZ v Prešove č. 50112014 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 10 m', (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV 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 70 m2

, 

- parc. č. KNC 9649/3, zastavaná plocha o výmere 18 m 2, 

vytvorených GP č. 69/2014 zo dňa 22.7.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantinova 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. 

3. 	Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad 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 dodržania 
účelu prenájmu pre Mgr. Imricha Girašeka, Františkánske námestie 5A, 080 01 Prešov 
- za cenu 1 €/m'/ročne. 
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4. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitnébo zreteľa 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytového priestoru o celkovej 
výmere 41,45 ml, nachádzajúceho sa na l. NP vobjekte 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 01 Prdov, IČO: 46452818 
- za cenu 27,50 €/m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytového 

priestoru. 

5. 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 Prdov, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 137,40 mZ, nachádzajúcich sa 
na Il. 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 01 Prešov, IČO: 42081378 
- za cenu 8,30 €/m1/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 nebyiových priestorov 

2 o celkovej výmere 128,35 m , 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 40,08001 Prešov, IČO: 35844256 
- za cenu 83 €!m2/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 ml (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. K Surdoku, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

28. 	Zámer predaja pozemku parc. č. KNE 3416/21, ostatná plocha o výmere 67 m , 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. 

9. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 14445/1, ostatné plochy o výmere cca 185 ml 
(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. 
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Ing. Andrea Turčanová, v. r. 
l a 02. 2015 

primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovru'ka PhDr. Martin Ďurišin, PhD., v. r. 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA, v. r. 
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