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Návrh GJ na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

dňa: 16.3.2015 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 3. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie majetkových prevodov 

a 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť 

číslo: .. ./2015 

l. Predaj pozemku parc. č. KNC 241, zast. plocha o výmere 49 m1
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul. Baštová, priamym predajom Ing. Mikulášovi Gazdovi a manž. Ing. Viere Gazdovej, 
rod. Sajkovej, Železničná 7, 093 03 Vranov nad Topl'ou 

- za cenu 3 800 € (77 ,55 €/m1
). 

2. Predaj pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020/2, zastavaná plocha o výmere 4m2

, 

-parc. č. KNC 6020/3, zastavaná plocha o výmere 7m2
, 

-parc. č. KNC 6020/25, zastavaná plocha o výmere ll m2
, 

-parc. č. KNC 6020/27, ostatná plocha o výmere 2m2
, ktorý bol vytvorený GP č. 69/2014 

zo dňa 30. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 6020/1 ,zastavaná plocha, o celkovej výmere 24 m1

, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom 
Petrovi Vužňákovi, Ul. 17. novembra 32, 080 Ol Prešov 
-za cenu l 000 € (41,66 €/m2

), s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena 
práva prechodu cez pozemok parc. č. KNC 6020/25 a pozemok parc. č. KNC 6020/27 
v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. KNC 5994,5995 a 5996, k. ú. Prešov. 
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1;:;1 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

3. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9818/30, záhrada o výmere 186m2
, vytvoreného 

GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, 
záhrada, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s d'alšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

4. Zámer predaja pozemkov: 
- parc. č. KNC 9818/26, záhrada o výmere 157m2

, 

- parc. č. KNC 9818/29, záhrada o výmere 176m2
, 

vytvorených GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. 
č. KNC 9818/22, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom 

priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s d'alšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

5. Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10m2

, 

-parc. č. KNC 6254/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m2
, 

-parc. č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329m2
, vytvoreného GP č. 126/2014 zo dňa 

18. 6. 2014, vyhotoveného GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s d'alšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

6. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9818/27, záhrada o výmere 189m2
, vytvoreného GP 

č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s ďalšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

7. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzt'ahov, týkajúci sa stavby so súp. č. 513 -
Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísanej na LV č. 721, k. ú. Záborské, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2

, 

zapísanom na L V č. 1325, k. ú. Záborské, pre spoločnost' CI REG IO, spol. s r. o., Prievozská 
4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36489883 

- za cenu vo výške obstarávacích nákladov stavby, t.j. 969 770,32 €. 
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C:' Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

8. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu podpory nepočujúcim obyvateľom mesta Prešov, a to nebytových priestorov 
o celkovej výmere 137,50 m1

, nachádzajúcich sa na l. NP stavby na Ul. Solivarskej č. 2, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 612/3, LV č. 2065, k. ú. Solivar, na dobu neurčitú 

pre občianske združenie Prešovský spolok nepočujúcich, Sibírska 6960/30, 080 Ol Prešov, 
IČO: 42229243 
- za cenu l €/m1/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

9. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta Prešov, a to 
nebytového priestoru o celkovej výmere 93,42 m2

, nachádzajúceho sa v zdravotnom stredisku so 
súp. č. 7931 na Ul. Prostejovskej 33/B, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre 
spoločnost' SPV 40, s. r. o., Zlatá 15, 040 Ol Košice, IČO: 44020520 

-za cenu 51 €/m1/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

10. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod komunikáciami a spevnenými 
plochami, a to časti pozemkov: 

- parc. č. KNE 1174/2, orná pôda o výmere cca 2m2 a KNE 1173/2, trvalý trávnatý porast o výmere 
cca 67m2

, ktorým v súbore "C'' zodpovedá čast' pozemku parc. č. KNC 14823/44 orná pôda, spolu 
o výmere cca 69 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), bez založeného listu 
vlastníctva 
- parc. č. KNC 16336/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 100 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, na dobu neurčitú pre spoločnosť Mobelix SK, s. r. o., 
Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 335 903 414 
- za cenu stanovenú v zmysle odborného stanovenia výšky nájomného za pozemky vo 
vlastníctve Mesta Prešov. 

11. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu výstavby parkovacích miest pre verejnosť, a to časti pozemku parc. č. KNC 
9310/543, ostatná plocha o výmere cca l 505 m1 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, na dobu 20 rokov pre DAMI, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36469912 

za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej 
prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

12. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemku parc. č. KNC 4070/17, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 453 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Hurbanistov, na dobu lO rokov 
pre spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov, IČO: 47387939 
-za cenu 2 718 €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia investície 
do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 15 000 € do l roka od uzatvorenia 
zmluvy, bez nároku na refundáciu od prenajímateľa. 
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c;' Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

13. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory a pomoci hendikepovaným det'om v meste Prešov, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 255,15 m1

, nachádzajúcich sa na I. NP stavby so súp. č. 6525 
na Ul. Bernolákovej č. 17 

- za cenu l €/m1 ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov; 

- časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 230m2
, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov 
- za cenu l €/ročne 

na dobu lO rokov pre občianske združenie Svetlomodrý svet, Školská 1373713, 080 06 Prešov, 
IČO: 42384648. 

14. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z 
dôvodu záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a skutkového stavu, týkajúci sa časti 
pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostatná plocha o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, vo vlastníctve 
mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 9310/971, ostatné plochy o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 15015, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, 
v spoluvlastníctve Ing. Dušana Michalčíka, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, v podiele 112 
a Ingrid Michalčíkovej, rod. Michalčíkovej, Banícka 8, 080 05 Prešov, v podiele 112 
- bez finančného vyrovnania. 

15. a) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č. 27/2015 zo dňa 26.1.2015 bod 24., v súlade s bodom 14. súťažných 
podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

b) Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3 575 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca l 560 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 330 m2
, 

- stavieb bez súp. č. (vstupná hala s prezliekarňami, plavecký bazén 33m "L", bazén o rozmeroch 
25x15x1,8 m, detské bazény, stanovište plavčíka, budova strojovne, sprchy a sociálne zariadenia 
pre ženy a mužov, spevnené plochy, vonkajšie sprchy, vnútroareálové komunikácie, 
vnútroareálové inžinierske siete, minigolf, oplotenie, verejné osvetlenie, detské herné prvky 
a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v areáli) stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 
9310/900, KNC 9310/901, KNC 9310/902, KNC 9310/492, KNC 9310/494, KNC 9310/496, 
KNC 9310/957, 

- komplexná technologická časť strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov a ďalších vecí 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov 
spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Antona Prídavka, 

- spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 
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CJ Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

neschválit' 

16. Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 1674/252, trvalé trávne porasty o výmere 951m2

, 

- parc. č. KNC 1674/383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m2
, 

zapísané na L V č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod dubom, 
od podielových spoluvlastníkov: 

Vydanie: 

Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
resp. ich právnych nástupcov 
- za cenu 22 910,28 € (23,82 €/m2

). 

17. Predaj pozemku parc. č. KNC 9808/72, vodná plocha o výmere 46 m2 
, vytvoreného GP 

č. 288/2013 zo dňa 21. ll. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 
3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNE 1077/2, vodná plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Levočská, priamym predajom 
spoločnosti XMATRIX s.r.o., Sabinovská l, 080 Ol Prešov, IČO: 46405313 
- za cenu 3 350 € (72,83 €/m2

). 

18. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 16336/10, zastavaná plocha 
vytvoreného GP č. 16336/10 zo dňa 19. 2. 2014, vyhotoveného GeoReal 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 
plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, spôsobom 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

o výmere 155 m2
, 

Prešov, s. r. o., 
16336/1, zastavaná 
priameho predaja 

19. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
vybudovania pre verejnosť prístupného parkoviska na vlastné náklady, a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 14330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 480m2 (presná 

výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova, na 
dobu 30 rokov pre spoločnost' MILK-AGRO, spol. sr. o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 
IČO: 17 147 786 

- za cenu l €/ročne. 

20. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s deťmi na 
území mesta Prešov, a to bytu č. l na prízemí bytového domu so súp. č. 4640, nachádzajúceho sa 
na Engelsovej ul. č. 14, k. ú. Prešov, LV č. 10452, na dobu 25 rokov pre Dorka n. o., 
Hemerkova 28, 040 Ol Košice, IČO: 35582171 
- za cenu l €/mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. 
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.., 
MESTO PRESOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
vyhlasuje 

Príloha k bodu č. 15 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. X/2015 zo dňa 
D.M.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

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

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3 575m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca l 560m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 330 m2
, 

- stavieb bez súp. č. (vstupná hala s prezliekarňami, plavecký bazén 33 m "L", bazén o rozmeroch 
25xl5xl,8 m, detské bazény, stanovište plavčíka, budova strojovne, sprchy a sociálne zariadenia pre 
ženy a mužov, spevnené plochy, vonkajšie sprchy, vnútroareálové komunikácie, vnútroareálové 
inžinierske siete, minigolf, oplotenie, verejné osvetlenie, detské herné prvky a ďalšie súvisiace veci 
nachádzajúce sa v areáli) stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/900, KNC 9310/901, KNC 
9310/902, KNC 9310/492, KNC 9310/494, KNC 9310/496, KNC 9310/957, 

- komplexnej technologickej časti strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov a ďalších vecí 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 
Antona Prídavka, 

s týmito podmienkami: 

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

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3 575 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca l 560 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 330 m2
, 

- stavieb bez súp. č. (vstupná hala s prezliekarňami, plavecký bazén 33 m "L", bazén o rozmeroch 
25xl5xl,8 m, detské bazény, stanovište plavčíka, budova strojovne, sprchy a sociálne zariadenia pre 
ženy a mužov, spevnené plochy, vonkajšie sprchy, vnútroareálové komunikácie, vnútroareálové 
inžinierske siete, minigolf, oplotenie, verejné osvetlenie, detské herné prvky a ďalšie súvisiace veci 
nachádzajúce sa v areáli) stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/900, KNC 9310/901, KNC 
9310/902, KNC 9310/492, KNC 9310/494, KNC 9310/496, KNC 9310/957, 
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- komplexnej technologickej časti strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov a ďalších vecí 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sfdlisku III, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka; 
2. súťažiaci prijíma podmienku, že v predmetnom areáli sa bude prevádzkovať letné kúpalisko, vrátane 

poskytovania občerstvovacích služieb a zabezpečenia podmienok pre rekreačné športové aktivity jeho 
návštevníkov, ďalej bude organizovať a vytvárať podmienky pre rôzne športové, kultúrne 
a spoločenské podujatia; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú ročnú výšku nájomného za celý predmet nájmu, ktoré bude riadne 
a včas platiť na príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má 
vyhlasovateľ právo od zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvom roku nájmu zabezpečí rekonštrukciu, resp. opravu 
spevnených plôch v okolí bazénov; 

5. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku investícií do predmetu nájmu, vrátane vecného a časového 
rozpisu ich realizácie tak, aby minimálne 50 % ním navrhovaných finančných prostriedkov bolo 
preinvestovaných v časovom rozsahu do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy; súťažiaci prijíma 
podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície vrátane výšky jej 
predpokladanej hodnoty; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
po ukončení rekonštrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického 
certifikátu podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

7. súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu bude zabezpečovať na vlastné 
náklady, vrátane vykonávania všetkých jeho opráv, t.j. bežných opráv a opráv nad rámec bežných 
opráv; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie predmetu nájmu, pričom 
jednu kópiu uzavretej poistnej zmluvy odovzdá vyhlasovateľovi, 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti Mesta Prešov na jej 
predčasné . jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povinností nájomcu 
a spôsob vzájomného vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia 
zmluvy bude riešený samostatnou dohodou; 

l O. súťažiaci prijíma podmienku, že pre vyhlasovateľa poskytne predmet nájmu na jeho aktivity v rozsahu 
štyroch podujatí ročne; 

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

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku minimálne vo výške l O % zo 
sumy ním navrhovanej výšky investícií podľa odseku 3, inak jeho návrh nebude do súťaže 
zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci ako nájomca splní podmienku realizácie 50 % ním 
navrhovaných investícií v prvých dvoch rokoch trvania nájmu v zmysle odseku 3, 
zábezpeka mu bude vrátená- bez zbytočného odkladu po splnení podmienky, v opačnom 
prípade prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa. Ak úspešný súťažiaci odmietne 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupiteľstvom podľa odseku 16, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia 
lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán v súvislosti s užívaním 
predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle 
bodu 5), ekonomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej analýzy nákladov 
a výnosov zámeru; 
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- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 

12. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100229, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

13. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "Ms Ú - OSMM -
Obchodná verejná súťaž - nehnutel'nost' č. xx - neotvárat'". Zalepená obálka bude ďalej 
obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; 
pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

14. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 2015 do 15.30 hod; 

15. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 
písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; návrh 
zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 

16. predložené návrhy možno menit' a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 
výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 

17. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
18. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti, 

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

19. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Prešove; 
oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na 
ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 8/2015, ktoré P-rijala komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 2. riadnom zasadnutí dňa 18. 2. 2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. 2 
Predaj pozemku parc. č. KNC 241, zast. plocha o výmere 49m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Baštová, priamym predajom Ing. Mikulášovi Gazdovi a manž. Ing. Viere Gazdovej, 
rod. Sajkovej, Železničná 7, 093 03 Vranov nad Topl'ou 
-za cenu 3 800 € (77,55 €/m2

). 

Bod č. 4 
Predaj pozemkov: 
- parc. č. KNC 6020/2, zastavaná plocha o výmere 4m2

, 

parc. č. KNC 6020/3, zastavaná plocha o výmere 7m2
, 

parc. č. KNC 6020/25, zastavaná plocha o výmere ll m2
, 

parc. č. KNC 6020/27, ostatná plocha o výmere 2m2
, ktorý bol vytvorený GP 

č. 69/2014 zo dňa 30. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 6020/l,zastavaná plocha, o celkovej výmere 24 m2

, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom 
Petrovi Vužňákovi, Ul. 17. novembra 32, 080 Ol Prešov 

- za cenu l 000 € (41,66 €/m2
), s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena 

práva prechodu cez pozemok parc. č. KNC 6020/25 a pozemok parc. č. KNC 6020/27 
v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. KNC 5994,5995 a 5996, k. ú. Prešov. 
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Bod č. 6 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9818/30, záhrada o výmere 186m2

, vytvoreného GP 
č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s d'alšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 7 
Zámer predaja pozemkov: 
- parc. č. KNC 9818/26, záhrada o výmere 157m2

, 

- parc. č. KNC 9818/29, záhrada o výmere 176m2
, 

vytvorených GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. 
č. KNC 9818/22, záhrada, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s d'alšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 8 
Zámer predaja pozemkov: 

-parc. č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10m2
, 

-parc. č. KNC 6254/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m2
, 

-parc. č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329 m2
, vytvoreného GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, 

vyhotoveného GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov 
parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s ďalšími podmienkami: 

a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 9 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9818/27, záhrada o výmere 189m2

, vytvoreného GP 
č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s d'alšími podmienkami: 

a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. ll 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory nepočujúcim obyvatel'om mesta Prešov, a to nebytových priestorov o celkovej 
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výmere 137,50 m1
, nachádzajúcich sa na l. NP stavby na Ul. Solivarskej č. 2, umiestnenej 

na pozemku parc. č. KNC 612/3, LV č. 2065, k. ú. Solivar, na dobu neurčitú pre občianske 
združenie Prešovský spolok nepočujúcich, Sibírska 6960/30,080 Ol Prešov, IČO: 42229243 
- za cenu l €/m1/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Bod č. 12 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad bodný osobitného zreteľa 
z dôvodu výstavby parkovacích miest pre verejnosť, a to časti pozemku parc. č. KNC 9310/543, 
ostatná plocha o výmere cca l 505 m1 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, na dobu 20 rokov pre DAMI, spoločnost' s ručením 
obmedzeným, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36469912 
- za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti 
a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

Bod č.13 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad bodný osobitného zreteľa 
z dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemku parc. č. KNC 4070/17, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 453 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Hurbanistov, na dobu lO rokov 
pre spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov, IČO: 47387939 
- za cenu 2 718 €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia 
investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 15 000 € do l roka od 
uzatvorenia zmluvy, bez nároku na refundáciu od prenajímateľa. 

Bod č. 20 
Zámer dlhodobého prenájmu časti pozemkov parc. č. KNE 1174/2, orná pôda o výmere cca 2m2 

a KNE 1173/2, trvalý trávnatý porast o výmere cca 67 m2
, ktorým v súbore "C" zodpovedá časť 

pozemku parc. č. KNC 14823/44, orná pôda, spolu o výmere cca 69 m1 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), bez založeného listu vlastníctva a časti pozemku parc. č. KNC 16336/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 100 m1 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, na dobu neurčitú, pre spoločnosť Mobelix 
SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 335 903 414, ako vlastníkovi komunikácií 
a spevnených plôch umiestnených na týchto pozemkoch 
- za cenu stanovenú v zmysle odborného stanovenia výšky nájomného za pozemky vo vlastníctve 

Mesta Prešov. 

Bod č. 21 
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov, týkajúci sa stavby so súp. č. 513- Tepelné, 

odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísanej na L V č. 721, k. ú. Záborské, umiestnenej na 
pozemku parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2

, zapísanom na 
LV č. 1325, k. ú. Záborské, pre spoločnosť CI REGIO, spol. s r. o., Prievozská 4D, 821 09 
Bratislava, IČO: 36489883 
- za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
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Bod č. 22 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvatel'ov mesta Prešov, a to 
nebytového priestoru o celkovej výmere 93,42 m2

, nachádzajúceho sa v zdravotnom stredisku so 
súp. č. 7931 na UL Prostejovskej 33/B, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnosť 
SPV40, s.r.o., Zlatá 15, 040 Ol Košice, IČO: 44020520 

za cenu 51 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Bod č. 23 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory a pomoci hendikepovaným det'om v meste Prešov, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 255,15 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP stavby so súp. č. 6525 
na UL Bernolákovej č. 17 

- za cenu l €/m2 ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

- časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 230m2
, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov 
- za cenu l €/ročne 

na dobu 10 rokov pre občianske združenie Svetlomodrý svet, Školská 13737/3, 080 06 Prešov, 
IČO: 42384648. 

neschváliť 

Bod č. 3 
Predaj pozemku parc. č. KNC 9808/72, vodná plocha o výmere 46 m2 

, vytvoreného GP 
č. 288/2013 zo dňa 21. ll. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNE 1077/2, vodná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita UL Levočská, priamym predajom 
spoločnosti XMATRIX s.r.o., Sabinovská l, 080 Ol Prešov, IČO: 46405313 
- za cenu 3 350 € (72,83 €/m2

). 

Bod č. 5 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 16336/10, zastavaná plocha o výmere 155m2

, 

vytvoreného GP č. 16336/10 zo dňa 19. 2. 2014, vyhotoveného GeoReal Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 16336/1, zastavaná 
plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Arm. gen. Svobodu, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.15 
Odkúpenie pozemkov: 

- parc. č. KNC 1674/252, trvalé trávne porasty o výmere 951m2
, 

- parc. č. KNC 1674/383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m2
, 

zapísané na LV č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita UL K Okruhliaku a Pod dubom, 
od podielových spoluvlastníkov: 

Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 



':;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskej rade v Prešove a následne Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
návrh na schválenie majetkových prevodov. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 18. 2. 2015, ktorej výpis z uznesenia je súčasťou materiálu. K majetkovému prevodu pod por. 
č. 14 komisia neprijala uznesenie. 

Majetkový prevod pod por. č. 15 nebol prerokovaný komisiu MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta. 

Strana 1/1 
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J;;;l Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Mesto Prešov 

Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
resp. ich právnych nástupcov 
- za cenu 22 910,28 € (23,82 €/m2

). 

Bod č.16 
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Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
vybudovania pre verejnosť prístupného parkoviska na vlastné náklady, a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 1433011, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 480m2 (presná 

výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova, na 
dobu 30 rokov pre spoločnost' MILK-AGRO, spol. sr. o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 
IČO: 17 147 786 

- za cenu l €/ročne. 

Bod č.17 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s det'mi na 
území mesta Prešov, a to bytu č. l na prízemí bytového domu so súp. č. 4640, nachádzajúceho sa 
na Engelsovej ul. č. 14, k. ú. Prešov, LV č. 10452, na dobu 25 rokov pre Dorka n. o., 
Hemerkova 28, 040 Ol Košice, IČO: 35582171 

- za cenu l €/mesačne +úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu . 

.JUDr. l:udmila Vargová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnosť výpisu: 
JUDr. Ľudmila Vargová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Alexander Nazarej, v. r. 

Ing. Anton Neupauer, v.r. 



1;;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. l /Bod č. 2 - Výpis z uznesenia č. 812015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 712015 zo dňa 18. 2. 20151 

Al Mesto Prešov predáva: 
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pozemok parc. č. KNC 241, zast. plocha o výmere 49m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 

Ul. Baštová, 
Ing. Mikulášovi Gazdovi a manž. Ing. Viere Gazdovej, rod. Sajkovej, Železničná 7, 
093 03 Vranov nad Topl'ou. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj uvedeného pozemku za účelom zriadenia stavby občianskej vybavenosti (vjazd, parkovisko) 
k susedným nehnuteľnostiam - pozemkom parc. č. KNC 239, KNC 240, ktoré sú vo vlastníctve 
žiadateľa. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 28112012 zo dňa 31. 10. 2012 bod č. 22, boli zo strany OMM 
vykonané všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa l. 2. 2013 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuky dvoch záujemcov, ktoré boli k zámeru priameho predaja zverejnenému v regionálnej tlači 
a vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v dňoch 19. 12. 2013 
až 3. l. 2013 predložené, a to tak, že obe odporučila prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta. 
Nakoľko jeden zo záujemcov- Ing. Maroš Kostovčík, bytom Ul. 17. novembra 42, 080 Ol Prešov, 
od svojej ponuky následne odstúpil, OMM navrhuje predaj predmetného pozemku druhému 
záujemcovi, ktorým je pôvodný žiadateľ. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s 
majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 13. 3. 2012: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 5. 3. 2012: 
VMČ č. 4 súhlasí a podmienky na využitie územia žiada zosúladiť s OHAMaÚP. Predaj žiada 
uskutočniť za komerčnú cenu. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 3 800 € (77,55 €1m2

). 

Hl Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 4812014 zo dňa 12. 5. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje 3 650 €. Jednotková cena je 74,48 €1m2

• 

Záujemca ponúkol cenu 3 800 € (77,55 €1m2
). 

Navrhovaná cena komisiou: 3 800 € (77,55 €1m2
). 

ll Prílohy: 
0111-2 Žiadosť zo dňa l. 2. 2012 
0112 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 13. 3. 2012 
0113 Kópia mapy z GIS 
0114 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 2112013 

F- MsÚISP-0111211 



PR.lLOHA ~. 01/~-1 
l 

Mestský úrad 
Odbor správy mestského majetku 
oddelenie mestského majetku 
Jarková24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o predaj/kúpu/zámenu - majetlrov6p~ usporiadanie pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): :.. 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ..... 11~~.:/!!.5. fl_l_1):.~ ..... q1 .. ?.!..1 ................................ . 
Dátum narodenia l IČO: .......... : .......... ~ 

·····--·~······················································ 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: { 
- ~ • 1#1. ... '"" ,l/ ~ / 'r' 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a, prípadne e-mailovej adresÝ: :"· 
(ak sú navrhovatelia viacerí, uved'te v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov 
ako aj ich vzájomný vzťah - napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu/záméiib/m~~poriadanie pozemku 
v -

Pozemok sa nachádza na ulici : .. ~.1. .. ~ .. [t?..V1 ........................................................................... . 
Katastrálne územie: ................. P.f?.!!.f...t?. .. '!. ................................................................................... . 
Číslo parcely: ............................ ~.tJ.-.Íf.1 ............................................................................................ . 
Účel žiadosti: ... ~.Y..~ť...~t ... P..f!..?.~t!..'::.~ .... f:1. .... ri..{~J.q,.":J. ...... ~.t1.ť..P.t ..... ~.Q.ff.1.t:'.~ľ.{ J 

... k.ť..B.1.. ~-~.1:!.. ~..?. .'C.( .... ::': ... ~)l~ J..:P. f· ]l~ .t-.o .~.r. :Hu .... K .. .. i .. ~.S.~}!.:~-~.'!:~ .1:1.~ n .................................. . 
V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, žiadateľ podpisom 
tejto žiadosti vyjadruje svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pre potreby vybavenia žiadosti. 

V Prešove dňa ~.1:J: ... ~ľ}..?.~ 

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

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚ/SP - 52/111 

4. -/ /_- /'i 

- ....... ' / 

podpis -~~~~h~~~~~r/ / 



PRÍLOHA {. fff/~-2 

Priloha: 

Identifikačné údaje o manželke žiadatel'a 

-
Meno a priezvisko ••.•. IIVG .. ľt.~~'!..t!..:!..~':.~f!..~ ..... ': ........... of-'::.~r.::.: •••.......•.. -r.-:~::.;:-.~. 
Dátum narodenia. ................................ ___ , ................................................................... . 



MESTO PREŠOV PRÍLOHA t 01)2. 

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

Váš list čl sla l zo dňa: 
M/2012/2793 
Č.z.14139/2012 

VEC 

Naše čfslo: 
8/4113/2012 
ev.č.15790/2012 

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

Vybavuje /linka 
lng.arc~. Jacová 
1'!!051/31 00273 

Prešov: 
13.3.2012 

Odpredaj pozemku parc.č. KN•C 241 k. ú. Prešov s výmerou 49 m2
, Baštová ulica, Prešov 

Ing. Mikulášovi Gazdovi, bytom Železničná 7, Vranov za účelom zriadenia parkoviska 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorši ch predpisov 
dáva k predloženému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov- zmeny a doplnky 2010, schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove u zn. č. 25/2011 dňa 30.3.2011, pozemok parc. č. KN-C 241 
k. ú. Prešov o výmere 49 m2,vo vlastnictve Mesta Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej 
ako plocha polyfunkčná,občianskej vybavenosti + bývanie na území Pamiatkovej rezervácie 
rezervácie rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti pozemok tvori plocha nízkej zelene. 

3/ Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskorš ich predpisov po 
prehodnoteni zámeru n e m á n á m i e t k y k odpredaju pozemku parc. č. KN-C 241 k. ú. 
Prešov s výmerou 49m2 vo vlastníctve Mesta Prešov, na nároži Baštovej a Tkáčskej ulici za 
účelom vytvorenia parkovacích miest pre navrhovanú výstavbu objektu na susedných 
pozemkoch parc. č. KN-C 231, 232, 239. 240 k. ú. Prešov. 

Na proometny pozemok nie je možné zriadiť vjazd vzhľadom k tomu, že sa nachádza 
v križovatkovom priestore. 

S pozdravom 

l 

Ing. Mar ... r 11 a r č a ri k 
riaditeľ ~ekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51 }31 00111 l Fax: +421 (51 )n33665 l E-mail: mesto.radnlca@prisov.sk l www.presov.sk 
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Legenda 

11!111 bezpodielové vlastnfctvo 
::t::1 podle,lové vlastnlctvo 

N parcely C 
N vn útorn.oi kresba 

N dôležité ulice a cesty 
N dôleŽité ulice a cesty 
&9vy:znamné ulice a nämestia 
Mulice a cesty 
.'·.'Iné komunikácie <3 chodnlky 
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PRÍLOHA O-· Q,1flr 

Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 21 
Strana s 

Priamy predaj- Uznesenie č. 281/2012 z XXVI. riadneho zasadnutia 111 

Mesto Prešov MsZ v Prešove. 

Dňa l. 2. 2013 komisia v zložení: 

vyhodnotila ponuky na odkúpenie: 

MUDr. Karol Kyslan, PhD. 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. František Šarišský 
Ing. Martina Benčíková 

pozemku parc. č. KNC 241 o výmere 49m2
, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Baštová; 

vo vlastníctve mesta Prešov spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 28112012 
bod č. 22 zo dňa 31. 10. 2012, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke 
mesta Prešov v dňoch 19. 12. 2012 až 3. l. 2013. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 3 650 € 

Záujemca: 1/ Ing. Mikuláš Gazda a In!!. Viera Gazdová,; 
2/ Maroš Kostovčík, uJ · -- ..... ,ešov 

Ponúknutá cena: l l 3 800 € 
2/ 4 004 € 

--·· ... :,rl Topl'ou 

Zistenie komisie: Záujemcovia splnili zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: 

MUDr. Karol Kyslan, PhD. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. František Šarišský 

Ing. Martina Benčíková 

V Prešove dňa l. 2. 2013 

Vzhľadom na to, že boli doručené dve ponuky, komisia odporúča výsledok 
zámeru priameho predaja predložiť na najbližšie zasadnutie Komisie MsZ 
pre disponovanie s majetkom mesta. 

/")A 

/ ------/ . 

···················!· .. ---~·········/\ 
l >/';~ 

_;, LP 

r-- / /1.1 \ 

r r· 
.•... ,/.. ··(' f--.,(.; .. \ ..•...• \.\ ....... . 

l 

......... ~.~:~ .. .,. ...................... ~. 
j ......................... ...r.-::-... .t...-y ... 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 2 /Bod č. 4 - Výpis z uznesenia č. 812015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 712015 zo dňa 18. 2. 20151 

Al Mesto Prešov predáva: 
- pozemok parc. č. KNC 602012, zastavaná plocha o výmere 4m2

, 

- pozemok parc. č. KNC 602013, zastavaná plocha o výmere 7m2
, 
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- pozemok parc. č. KNC 6020125, zastavaná plocha o výmere ll m2
, 

- pozemok parc. č. KNC 6020127, ostatná plocha o výmere 2m2
, ktorý bol vytvorený GP č. 6912014 

zo dňa 30. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 602011, zastavaná plocha, 
o celkovej výmere 24 m2

, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
Petrovi Vužňákovi, Ul. 17. novembra 32, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných prístavbou a schodiskom k rodinného domu vo 
vlastníctve žiadateľa a pozemkov priľahlých k pozemkom parc. č. KNC 5993 a parc. č. KNC 6020126 
vo vlastníctve žiadateľa, na ktorých je rodinný dom postavený. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 52712014 zo dňa 28. 4. 2014 bod č. 6, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 24. 9. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 12. 8. 2014 až 2. 9. 2014 predložená ako jediná, a to záujemcom Petrom 
Vužňákom, 17. novembra 32, 080 Ol Prešov. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s 
majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 29. l. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 30. 12. 2013: 
VMČ č. 4 súhlasí za komerčnú cenu. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemkov za cenu l 000 € ( 41 ,66 €1m2

), s podmienkou bezodplatného 
zriadenia vecného bremena práva prechodu cez pozemok parc. č. KNC 6020125 a pozemok parc. 
č. KNC 6020127 v prospech vlastníkov pozemkov parc. č. KNC 5994, 5995 a 5996, k. ú. Prešov. 

GI Cena v zmysle znaleckého posudku č. 9012014 zo dňa 23. 7. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje stanovená vo výške l 000 €. Jednotková cena je 41,66 €1m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške l 000 €, t.j. 41,66 €1m2
• 

Navrhovaná cena komisiou: l 000 € (41,66 €1m2
), s podmienkou bezodplatného zriadenia 

vecného bremena práva prechodu cez pozemok parc. č. KNC 
6020125 a pozemok parc. č. KNC 6020127 v prospech vlastníkov 
pozemkov parc. č. KN C 5994, 5995 a 5996, k. ú. Prešov. 

ID Prílohy: 
0211 Žiadosť zo dňa 16. 10. 2013 
0212 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 29. l. 2014 

F- MsÚISP-0111211 



Návrh 
' ':;;l 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

02/3 GP č. 69/2014 
02/4 Kópia mapy z GIS 
02/5 L V č. 405 
02/6 LV č. 15932 
02/7 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 19/2014 

F- MsÚ/SP-0111211 

Vydanie: 
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CJ MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol PRÍLOHA Č.0R)1 

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

Žiadost' o~j/kúgu/ pozemku* 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

D -f t/c --- v 'l 
Meno, priezvisko/obchodný názov· .. I ... "C< ..... ť:.f.:: ............. f1..~.ť.J .. r:J...lS. ................................................... . 

v • .. 

Dátum narodenia l ICO: ......... , ........................................................................................... . 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .. -: _ 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: _ _-

ll-- M j 

_ ...... .: ....... . 
e-mailová adresa: ................................................................................. . 

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

Týmto žiadam/žiadajú o yt:edáilkúpu pozemku* 

P k h 'd l' .. 4-_Y. j/r>I-"/?Jt<1 6J.I?l ozemo sa nac a za na u 1c1 ...... T.: ••• l!':'.~:.~ ... Y. ••••• ~ ••••••• -:~t .••••••••..•••••••..•••••••••••.•••••••••••••••••.•.•••••••.•.•..•...•..•.•.....•.•. 

Katastrálne územie: ............ f?. .. t~.~.§~:e.f?.. ......... V' ............................... v ............................................ ~··· 
Číslo parcely: .. ~~{/?.../~ .. '!.;. ... ~k?..r!.-.O. .. /..J..'f'·····P.:.9..4!../~.7. .. .; ..... ~Q.it,Q. ... /-·:{..~-: .. 1.1.J.J.~= .... . 
ú čel žiadosti: .. /J..t;{J..f.l .ť..?....l!..r?..."j:!.tf!..ť...!!...-:€..::::. .... 0!... # j.:?..eť:.!. .. ft, .. ť..C!..ť?..(..:ť!. ....................... . 
. .j.Z.ť~~.':!!./.!P..?:!. .. f.?.!.:.L .. !.!..ťf..<:?.f?.~ ....... ť.f?..ť.: ..... ť.~~.(...: ......................................................... . 

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 odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa .:1..t;.: .. ť??.:I..043 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu kata'itrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F -MsÚ/SP - 52/111 

l 
l ~/ 

podpis navrhovateľa 
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MESTO PREŠOV PR.\ L OHA Č: 02{2. 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mes~ a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/2013/16096 
Č.z 134893/2013 

VEC · 

- Naše čfslo: 

B/17936/20 13 
ev.č. 145870/2013 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

29.1.2014 

Odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 6020/1 s výmerou cca 2,2 m2
, pozemku parc.č. KN-C 

6020/2 s výmerou 4 m2
, KN-C 6020/3 s výmerou 7 m2

, KN-C 6020/25 s výmerou 11 m2 k. ú. 
Prešov, Ul. 17. novembra v Prešove Petrovi Vužňákovi, bytom 17. novembra 32 v Prešove, 
v blízkosti rodinného domu parc.č. KN 5993 k. ú. Prešov 
-stanovisko 

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 dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012, 2013 
schváleného Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. · 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 
468/2013 dňa 25. 11. 2013, pozemky parc. č. KN-C 6020/1, KN-C 6020/2, KN-C 6020/3, KN-C 
6020/25 k. ú. Prešov sa nachádzajú na polyfunkčnej ploche malopodlážne bývanie l občianska 
vybavenosť. 

__ 2/ Pozemky parc.č. KN-C 6020/1, KN-C 6020/25 k.ú. Prešov s výmerou cca 13,2 m2 navrhované 
na odpredaj, ktoré sa nachádzajú na juhozápadnej strane rodinného domu parc. č. KN-C 5993 k. ú. 
Prešov, tvorí v súčasnosti Rlocha nízkej zelene, plocha predzáhradky. Pozemok parc.č. KN-C 6020/2 
k. ú. Prešov s výmerou 4m2 je zastavaný, bola zrealizovaná prístavba k jestvujúcemu rodinnému do
mu parc.č.KN-C 5993 k. ú. Prešov. Pozemok parc. č. KN-C 6020/3 k. ú. Prešov s výmerou 7 m2 j~ zas
tavaný vonkajším schodiskom rodinného domu a spevnenou nástupnou plochou do objektu. 

31 Mesto Prešov- SekCia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania po posúdení zámeru od p or ú č a odpredať pozemky parc.č. KN-C 
6020/2, KN-C 6020/3 k. ú. Prešov s výmerou 11 m2

, ktoré sú zastavané prístavbou jestvujúce
ho rodinného domu parc.č. KN-C 5993 k.ú. Prešov, vonkajším vstupným schodiskom rodinné
ho domu, ako aj spevnenou nástupnou plochou do objektu. 

N e od p or ú č a m e odpredať pozemky parc.č.KN-C 6020/1. KN-C 6020/25 k. ú. Prešov 
s výmerou cca 13,2 m z dôvodu zabezpečenie prístupu cez tieto pozemky k západným priečeliam 
jestvujúcich rodinných domov parc. č.KN-C 5993. 5994,5995, 5996 k.ú.Prešov za účelom ich údržby. 

S pozdravom 

TIKY 
@ 

Ing. Mari' n H a r č a r í k 
riadite Sekcie 

stavebného úradu a-urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)n336651 E-mail: mesto.radnlca@pre~ov.sk l www.presov.sk 
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Výkaz výmer 

Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Cl sla D k od Druh 
Výmera Druh 1 parcele Člslo Výmera pozemku 

Vlastn tk 
Pk. vl. Parcely m2 parcel~ m2 (iná opráv.osoba) 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l čl s lo čl s lo ha m2 Kód adresa, ( sialo ) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

·: 
61192 SJlll/1 1156 zostov, pJocoo 6020/l 454 zastov. olocoo doteraJši 

zz 

6020127 2 ostatná Ploclll Mesto Prešov 
zz 

SpoJU : 1156 456 

legeOO]; 

Kód Sl>ls<tu VYUŽIV!Jl!o ZZ - - no ktorau Je oostovení inžiniersko st!Jibo - cestnó, miestno o úče!ovó kalulllaíclo, Jesnó cesto, oo!ní 
oesto, cromlk, ret<ryté par1<0V!skD o !Ch súčasti 

-o 
70 
r' o ::r:. 
;p 

(":4~ 

o 
f'č) -(r> 

Geometrický plén je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodoé s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti. 

Vyhotovner 

&IDIGE8?LAN] 
KraJ 

Kat. 
územie 

Prelovský 

Prešov 

Okres 

Člslo 
plánu 

Prešov 

6912014 

Obec 

Mapový 
list č. 

Prel ov 

PREŠOV 5-4144 
GEOPLAN Prešov, s.r.o. 
Konštanfíno,-o č. 3, 080 Ol PREŠOV 

IČO: 3641!198S, Il: DPH: 5Kl0l0015393 GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie pozemku KN-C 6020127 

Vyhotov!l Autorizačne overil Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

~Meno: l Dňa: O 1' 07 Z014 l Číslo: j 30.6.2Pl~~\<}viJ"1n~,,ĽudovltBakoň_ _ _ _ C{-9 n2o ff;-!
Meno: 

30.6.2014 Jozef Bucko 
Dňa: Dňa: 

Nové hranice boli v prírode omačené Náleži'1~)'~,10sťo~ljp~-;dá predpisom 

Záznam podrobného merania (memčslqí náčrt) č. g ~ § • ~~ 
512402 7 10 ::J e; .... 

<- "'""" $" ti., Silradnice bodov Omačcných čtslami a ostatné meračské 'Ó,... "') #... Z;-0 , r 1 

plotom ,~Ó(./~" 014 <:\~'~ 

\,_..i"a ai e1 V·~' 't<J.~ ~ ,_.. 
Udaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii -.. ~.~.;z~~tí.~~Q. f?.9""_\!p;..í_~ __ .;_ __ ...... _ _, __ .....,. __ ....;....;......;.".....~:.... 

-..,~~;.;.-..- -\ - '-/- ~-· -7 
'''-..~- 3 __ ./ 



/V parcely C 
:V vn útorn;á kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
6::J vý:znamné ulice a námestia 
(}:()ulice a cesty 
~·'.'iné komunikácie a chodníky 
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GKU Bratislava 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 14.08.2013 
čas vyhotovenia: 08:59:22 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 405 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

5992 121 Záhrady 4 1 
5993 62 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a íné poľnohospodárske plodiny 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

3730 5993 
Legenda: 
Druh stavby: 

10- Rodinný dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 O rodinny dom 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrc~u 

ČASŤ 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRAVNENÉ 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 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 VUZNAK PETER A LUBICA R HUDAKOVA 
Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

07.06.1961 

Kúpa R l 466186 

1 l 1 
13.09.1965 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:fARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 13.08.2013 



PRÍLOHA Ó. 0 ~·l tj 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATÁSTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 11.03.2014 
čas vyhotovenia: 12:59:54 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15932 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

6020126 18 Zastavané plochy a 22 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

22 -Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, pol'ná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 

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

ČASŤ 8: VLASTN/Ct A INÉ OPRÁVNENÉ 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 Vužňák Peter r. Vužňák, 17.novembra 32, Prešov, PSČ 080 01, SR 1 l 1 
Dátum narodenia: 07.06.1961 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 747812013 

ČASŤC: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:fARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnute/'ností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho p;rtálu: 10.03.2014 



8 Zápis č. 19/2014 z vyhodnoteryia ponúk .. 

Priamy predaj - Uznesenie č. 527/2014 bod 6. z XLIX. riadneho 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 24. 9. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
JUDr. Katarína Juricová 

vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozemkov: 

Strana 
1/1 

- parc. č. KNC 6020/2 o výmere 4 m2
, zast. plocha, 

parc. č. KNC 6020/3 o výmere 7m2
, zast. plocha, 

parc. č. KNC 6020/25 o výmere ll m2
, zast. plocha, 

parc. č. KNC 6020/27 o výmere 2m2
, vytvorená GP č. 69/2014, vyhotoveným GEOPLAN 

Prešov, s. r. o., Konštantínova č. 3, 080 Ol Prešov zo dňa 30. 6. 2014, overeným l. 7. 2014 
Správou katastra v Prešove, odčlenením od pozemku parc. č. KNC 602011, zast. plocha, 
L V 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 527/2014 bod 6 zo dňa 28. 4. 2014, 
vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 
12. 8. 2014 až 2. 9. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: l 000 € 

Záujemca: Vužňák Peter, 17. novembra 32, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: l 000 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške 
·znaleckého posudku, knmisia odporúča akceptovať penuku záujemcu 
Petra Vužňáka, 17. novembra 32, 080 O l Prešov vo výške l 000 €. 

"'---

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Miroslav Hudák 

JUDr. Katarína Juricová 

V Prešove dňa 24. 9. 2014 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 3 /Bod č. 6 - Výpis z uznesenia č. 812015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 712015 zo dňa 18. 2. 20151 
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Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 9818130, záhrada o výmere 186m2

, vytvoreného GP č. 12612014 zo 
dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254129, záhrada a parc. č. KNC 9818122, záhrada, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka požiadala o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je vlastníčkou vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 

predmetný pozemok je ňou dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 
l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 10. l. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, 
s ďalšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s d'alšími 
podmienkami: a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 

Hl Prílohy: 

b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov 
spätne. 

0311 Žiadosť zo dňa 20. 12. 2012 
0312 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 8. 2014 
0313 GP č. 12612014 
0314 L V č. 3967 
0315 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., zo dňa 6. 12. 2013 

F- MsÚISP-0111211 
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Do&lo: . · Znak a lehota 2 .0_ ~12;. 2012. uloženia: 

. . 

Mestský .úrad v Prešove . , 
sekcia majetková á ekonomická MsÚ 

--· -o-dde!eiiie riiestsk~ho majetkU· ··· - ·---··----------·-·-·-
)arková 24 · 
080 Ol Prešov 

_Žiadosť ~..predaj/kúp~ pózemku* 

Žiada~e_ľ. (identifikačné údaj~ žia_datel'a}: . . / ·.. . · . . . . 

. . . . . k;' dii . • -~/?/:/4. /?f:J,k;;~?ŕC?. . .. · . . . . . . . 
Meno, pneZVlS o obcho ý názrv ... .l.!§. ............................................................... ~··············!•••n••••••••••n••········· 
'Dátu.rit.."D.arodenia l IČO: •••• , ••• :i ____ ....... ,...~.~·!····•··········· ... ········ ....... ~ ................................ ~ .... ~ ......... · 
Adresa trvalého ·pobytu l sídlo spoločno~: .'(._______ , ... !." •• _ .............................. ~ .. ···~····· 

· Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: . 

e-mailová adresa: ••••••••••.•• ~ •••.• ~ ....................................... ~ •••••• ~.·~············· 
. . 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte. v pnlohe vyšši~ uvedené údaje za všetkých navrh~vateľov ako aj. ich 
vzájomný vzťah- napr:. súrodenci, podiel<?ví spoluvlastníc~ ma.tÍželia a po.dj · · 

TýiĎto ~ada~adaiú o .predaj/kúpu pozemku* · · ., 

P 
··.k:· · .. h .. ··dza · 1· ·. · Jb/ tb'A/ec .·.1;-:,;/&e;·_·~~-~~: .· ·.. . .' ·. . . 

ozemo sa nac a na u 1c1 .................................. , .................... ,!····································-·································· 
. ' , - . . ~-~JOJ;;/ . ·. . .· ... ·' . '" . . ·. .. . . . . . 

Katastrálne uzemte: •••••. t:/.,;1.. ................................................................................................................................... . 

Číslo paŕc~ly~ .. /.k!.:f.;e_q(..(..(..1:. ... !.(..1(.:?.,,,ť,Í,r!,{!.L.,~~~~::t..(..~~e::.~ ... (t..t;;f.:;~;{';i.~f.! -
. ' · · · ·. /y P;(/f· :J--fol'f'/~ tP";nf?/t!' /f_~.2- . . . . ·. ·. · . · . 

. 1 Uč: Žla7~7~~·:;·~·· .. ;;?;~'_'})~"·";;;;t;;;;:;·~ .. ;;;;~;~··=""'§i;?~"~'! af.~ ..... ~ ............ ~~ ....... ~ ......................... ~ ........................ ~ .. ~ ......... ~ .................. _ ................... .. 
~&~thc:<6~c7?~./~~?/?t'~CCJ r~b~ __ M.f~ ·. . . . . . ·. 

V zniysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom mení podpisom tejto .žjádosti 
udel'~jem. svoj· súhlas Mestu ·Prešov so spracovaním· osobných údaJov . y rozsahu;. v. a~om. si·. 
poskytnu~é v. tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybayenia žiadosti, resp. pc:) dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia ~adosti. Súhlas· možno odvolať }ba v pňpade 

. preukáz~ného porušenia podmienok spracúva~a osobných údajov;za ktorých bohúblaS'udelený •... 

V 'p v . dň c/t?.'# c/$? . resove a ..................... . 

Príloha: 
kópia LV '3'1~ .:(._ . 
·grafické· znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrinite) . . , 

F - MsÚ/SP - 52/111 



1; .. ·;. l. MEST~ PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie iilavného architekta m~sta a územného plánovania . : . . . . . 

. ' 

Vá§ list čfslo Im dňa: 

Ml19617/19670/2012. 
.Ing. Adam 

Vec·· 

Mestský úrad v Prešove 
. SekCia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

Na!ie čfslo: . . Vybavuje l linka Prešov: 

B/1227212014 · Ing. Pancová 12.8.2014 
ev. č. 116649/2014 ir 051/3100 275 

Stanovisko k odpredaju novoVytvorených pozemkov v zmysle GP č. 126/2014 

Sekcia stavebného úradu a urbim.istiky, oddelenie hlavného architekta mesta a úZemného · 
. plánovania, zaujíma ku Žiadosti vlastiúk:ov záhradiek v záhradkárskej .osade Pod Wilec 
hôrkou nasledovné stanovisko: · 

Nemáme námietky ku odpredaju novovytvorených pozemkov. parc. č. KNC 9818/26, 
9818/29, 9818/27, 6254/34, 6254/35, 9818/28 a 9818/30, ktorénezasahujú do plôch určených 
pre trvalý a dočasný záber na stavbu ,;Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, 
podprojekt Prešov, aktivita l". · 

MESTO PREšov· 
Mestský úrad . 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
oao 01. Prešov (f§J 

. /} t. 
,/!?. fFY 

Ing. Mariáit Harča,( 
r;iaditeľ Sekcie 

stavebného P;radu a urbanistiky 

Mestsk9 úred v Prešove l Hlavné 731 080 01 Pre§ov 11 ~~~1.: +421(51)310011.11 Fax: +421(51)77336651 Eofllall: mesto.rednlca@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 04.08.2014 
čas vyhotovenia: 12:55:36 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3967 
ČASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné čisto 
6254/19 
6254/27 

Výmera v m2 Druh pozemku 
342 Záhrady 

Spôsob využ. p. Um fest. pozemku Právn}' vzt'ah Druh ch.n. 

4 2 
19 Orná pôd-a 1 2 

Legenda: 
Spdsob využfvania pozemku: 

1 - Pozempk využfvaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, 
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužlvaný pre rastlinnú výrobu 
4 -Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nfzka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné čfslo na parcele čfslo Druh stavby Popis stavby 

7 462 6254/ 27 
Legenda: 
Druh stavby: 

20- Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

20 Iná _budova 

1- Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASt 8: VLASTN[CI A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čisto (IČO) a Spoluvlastnicky podiel 
miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastníka 

Účastnfk právneho vzťahu: Vlastník 
1 Možišková Monika r. Možišková, Šafárikova 11, Prešov, PSČ 080 01, SR 1 /1 

Dátum narodenia: 01.05.1966 
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 235/2012 

Tituly nadobudnutia LV: 

ROZHODNUTIE O PRIDELENI SUP.CISLA. 
GP C.60/96. 

ČASt C: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 01.08.2014 
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,........ _ _._ SLOVENSKÝ·_/ ;:, _ 

VODOHOSPODÁRSKY-. 
PqDNIK, štátny podnik 

' '•"'•' ~. ~. '"- . . . -

MISTO PREŠOV ~kstský úr~d v Prešove 1 

čfs!o spisu: Reilh;tr. Zlla~lr.a: 
. . . . Zr.alt a !ellota 

Do!lo: . . ··la· ... ·12~ 2013 uloženia: 

Váš l.i$t m./zo dňa Našamačka· 

cz 23666/49240/2013 

Vec 

\; ' 

PR)lOHA (i., ._O'b /5 

'"'""""' Riaditérš1Vó~ .. 
Odštepného závodtd<OSíce• 
Ďumbierska 14 
041 59 Košiee 

tel.: 055/6008111, fax: 055/633 35 80, 633 62 47 
· e-mail: meno.priezvisko@svo.sk 

í '1. 
Mesto Prešov 
Sekcia majetková 1;1. '?konomická · 
Oddelenie mestského majetku 
080 O l Prešov 

Vybavuje !linka 

Ing. Friga/146 

.. J 

. Košice, dňa 

6.12.2013 

Prioritné preve~tíVne protipovodňové opatrenia v SR 
l 
l. 

· Podprojekt 3 Prešov- aktivita 1..:.. stanovisko 

Listom č. M/1961_7,19670/2012 sme boli požiadaní Mestským úradom v Prešove, 

odde1enim mestského majetku' o Za.~Jatie stanoviska .obl'adom Zrn.~ny druhu pozemkov ·a o ich 
•• • -· - • r -

vyňatie z-vodného toku. 

Na základe posúdenia predloženého_ GP č. 282/2013 súhlas~e s navrhovanou zmenou 

· . druhu pozemkov a ich :vyňatím z vodného toku. Na predmetný~h parcelách nedôj4e pri realizácii 

stavby ,,Prioritné preventívne protlpovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -aktivita l" 

k trvalému záberu pozemkov. 

SLOVENSKf VODOHDSPDUÁRSKY PDDHll( 1 
"'"' l • .p. 
1111111epnf zár11d kollte 

ilJiilblersb 14, 114159 KO~ICf 
·15· 

Ing. Marián Miščík 
technicko -prevádzkový náme~ 

'·'-· ·(. ' 

CO: 49240 . . ·~ .. ŕJ'·.. . · ľ{ 
Sidlo itátneho podniku: Radni~é námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 SS, Sloveoská republika, ~~vna forma: itátny p:i.rl~: 36022.~7, 
IČ DPH: SK20l0066213, Štátny podnik je zapisant v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrlcao:Oddiel: Pš, Vložka lislo: 713/S, 

•. Odštepný závod Košice je zriaJient ltátnym podnikom ako organizatná zlo!ka podDiku s prid~· i4~.-f!!ika~ Bslom 36P22.047 04, 
OcBtepný závod a jeho riaditeľ súzapisanf v Obchodnom registri Okresného súdu Kolice l} O.~~Jél:.Po, Vložka čfslo: l~N. . 

~--•~---' __ • t_ .. "''7Y __ , , • .. • ___ ~_ L--• '"" -.• -- --'--YL- T'-'111!!-- 11!1'-'1- ..Ď!t-.---•n,.nn.n.nnl"nlft,..,... • .. 



CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 4 /Bod č. 7 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
- pozemku parc. č. KNC 9818/26, záhrada o výmere 157 ml, 
-pozemku parc. č. KNC 9818/29, záhrada o výmere 176 ml, 

Strana 
5/25 

vytvorených GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. 
č. KNC 9818/22, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka požiadala o kúpu predmetných pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je vlastníčkou vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 

predmetné pozemky sú ňou dlhodobo užívané. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované 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. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s 
majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 10. l. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemkov minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, 
s ďalšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s ďalšími 
podmienkami: a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 

Hl Prílohy: 

b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov 
spätne. 

04/1 Žiadosť zo dňa 14. 12. 2012 
04/2 Žiadosť zo dňa 12. 2. 2013 
04/3 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 8. 2014 
04/4 GP č. 126/2014 
04/5 LV č. 3834 
04/6 L V č. 4092 
04/7 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., zo dňa 6. 12. 2013 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



ffi MESTO PREŠOV 
. Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul; č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV 
Mestský urad v Prešove 1 0 

Číslo spisu: 

Došlo: 

2' 1 ~12- 2012 

Celkom: Vybavuje: 

Evl~enen~ čfsJCI došlej pošty: 

Zm;k a lehota 
uloženia: 

ľRfLOHA {. 04/1 

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

. Žiadost' o predajll<úpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadätel'a): 

Meno; priezvisko/obchodný názov: ........ ?/; ~C: .... ftf.~.J.:'!!/. ....... ?..ť!.f!..J..(?.[f...~ ........................... . 
Dátum narodenia /IČO: ...................... :.......... · .. __ .,. . ~ ~-.. =: ............................. _ ............................... _ ..... . 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: •.... 

Číslo telefónneho kontaktu žie....: .. :~~·~ ··"· ,...:'~····· .. ··•· 

e-mailová adresa: ................................................................................. . 

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

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

, . . f?t?_l) /(//LEe /foÝ~Oif · 
Pozemok s~ nachadza na. ultci : ............................................................................................. t,.···························· 
l(atastrálne územie: ··················-················~?..f!.~q,Q.ť. ............... ~ .................................................................... . 
Číslo parcely: ...................... : .................. ~4../..ť?..//f.. ................... ~ .......... : ................................................... . 
Účel žiadosti: ........ 7.!!..tqj}z:tf..;ť,~ .... ?.:f!.~1f.(!.{. .... t.. .... (fť~~-····!.{.1:,~f!.~ .................................. . 
................................. ;t!j..: ... ~~..M~ ............................................................................................................. . 
V zmysle zákona·Č~ 42812002 Z.z ... o ochrane osobných údajov.v plátnom·znení podpisom tejto žiadosti. 
udel'ujem svoJ- súhlas. Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
posl<ytnuté v tejto žiadosti, na účel-vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ·ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas ~možno odvol at' ib~ v prípade 
prcukázaného porušenia podmienolt spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa /t!~ .. f.~(ť. 

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

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/1/1 

/L /) A 

.. •. ! •••• • •••. •.:':': .. K ... \,..~.~.:-~.~ - - ,._., 

. podpis navrhovateľa 

........... 

, 



. ME~'fO I'MŠOV 
· Mestský ·rad v Prešove 12 

Číslo so1s:..: Regrs.tr. značka: 

Došio: . ť Ln;:;K a lehota 
1 2 ~Q~- 2013 ~:ic~enia: .. 

· Martina Polomová, I 

Mestský úrad 
. Sekcia majetková a ekonomická 
Oddeleme mestského majetku 
Jarková24 

l 

Prešov 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Prílohy: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 

.. 

V Prešove dňa 12.2.2013 

Týmto sa obraciam näV ás so žiadosťou o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. 
č. KN-C 9818/20 v zmysle predloženého GP č.175/2012, ktorý je priľahlý k mojej záhradke 

'. · parc. č. ](N-C 6254/14 v k. ú. Prešov, ktorej som majiteľkou. · -

tŕ/.. 
(. 
·························· 

Príloha: 
·l X L v č~ 4092 

. ·--· ·--·-·---- -- . ·-----··-··· -· ···-··· 

# 



MESTO PREŠOV 
# PR\ LO HA Č.O 4/3 

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

Váš Ust čfslo l zo dňa: 

Ml19617/19670/2012 
.Ing. Adam 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

Naše čfslo: Vybavuje /linka Prešov: 

B/12272/2014 Ing. Pa1ková 12.8.2014 
ev. č. 116649/2014 2 05113100 275 

Stanovisko k odpredaju novovytVorených pozemkov v zmysle GP č. 126/2014 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
. plánovania, zaujíma ku žiadosti vlastníkov záhradiek v záhradkárskej osade Pod Wilec 
hôrkou nasledovné stanovisko: · 

Nemáme námietky ku odpredaju novovytvorených pozemkov parc. č. KNC 9818/26, 
9818/29, 9818/27, 6254/34, 6254/35, 9818/28 a 9818/30, ktoré nezasahujú do plôch určených 
pre trvalý a dočasný záber na stavbu "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, 
podprojek:t Prešov, aktivita l". 

MESTO PREšov· 
Mestský úrad . 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 01 Prešov @) 

. /} t . 
/?)f/~y 

Ing. Marián Harč~ 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestslcy óred v Prešove l Hlavné 731080 01 Prešov 1 l T"l.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 04.08.2014 
čas vyhotovenia: 12:32:36 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 3834 
ČASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
6254/18 
6254132 

Výmera v m2 Druh pozemku 
357 Záhrady 

Sp6sob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 
4 2 

19 Zastavané plochy a 
nádvoria 

99 2 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

99 -Pozemok využlvaný podľa druhu pozemku 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
. okrasná nlzka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné čfslo na parcele čfslo Druh stavby Popis stavby 

8475 6254/32 19 zahr.chatka 
Legenda: 
Druh stavby: 
- 19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASt B: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umlest stavby 

1 

Por. čfslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spolwlastnfcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastnfka · 

Očastnik právneho vzťahu: Vlastnik 

1 Polomová Martina r. Kočvárová, PhDr., Lomnická 2, Preiov, SR 
Dátum narodenia: 08.02.1965 

litulnadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

ČASt C: tARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Z-3449198-listina o urcenl sc.Vn.57881R-8475198,g.p.c.222198 
Kúpna zmluva V 516212006 

1 /1 

ŕ 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 01.08.2014 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 04.08.2014 
čas vyhotovenia: 11 :44:36 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4092 
ČASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
6254114 
6254154 

Výmera v m2 Druh pozemku 
321 Záhrady 

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

4 2 
55 Ostatné plochy 99 2 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

99 - Pozemok využfvaný podľa druhu pozemku 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nlzka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

ČASt B: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 
Por. čisto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čfslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sldlo) vlastn/ka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Polomová Martina r. Kočvárová, PhDr., Lomnická 2, Prešov-solivar, 
PSČ 080 05, SR 

Dátum naroden/a : 

1 /1 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

ČASf C: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 

08.02.1965 

Kúpna zmluva V 59/2013 
Z4112014· rozhodnutie OU-PO-PLO 201311100-2/ZJ a zápis G.P.č. 26812013 

111 Aktualizácia katastrálneho portálu: 01.08.2014 
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Čft:!Cl spisa: 

Dollo: 

VODOHOSPODÁRSKY ~-r:i--

P91?NIK, štátny podnik: 

Re~íttr. zna~~.a: 

Zna It a !ellota 
uloženia: 

Váš li$t m./zo dňa · Našazna~a 

cz 23666/49240/2013 

Vec 

Odštäpnýzávod Košice · 
~.: .. ~ ~f'.".~~:. ···~~-, .... , .......... ... 

~--- . 

RiaditeľstVo~_ _ 
Odštepného závodu Košic:e 
Ďumbierska 14 
041 59 Košiee 

tel.: 055/6008111, fax: 055/633 35 80, 633 62 47 
· e-mail: meno.priezvisko@svo.sk 

í .1. 
Mesto Prešov 
Sekcia majetková ~ ~konom.ická- · 
Oddeleníe mestského majetku 
080 O l Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Frigwl46 

_j-

· · - Košice dňa . ) 

6.12.2013 

_ Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR 
· Podprojekt 3 Pŕešov- aktivita 1..:... stanovisko 

! 
t' 

Listom č. M/1961_7,19670/2012 sme boli požiadaní Mestským úradom v Prešove, 

oddelením mestského majetku0o za~Jatie stanoviska .ohľadom Zni~ny druhu pozemkov·a o ich . -~-

·vyňatie z·vodného toku. 

Na základe posúdenia predloženého_ GP č. 282/2013 súhlas~e s navrhovanou zmenou 

druhu pozemkov a ich :vyňatím z vodného toku. Na predmetnýc;h parcelách nedôj~e pri realizácii 

stavby ,,Prioritné preventívne protlpovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -aktivita l" 

k trvalému záberu pozemkov. 

SLOVENSKY VODOHO$PODÁRSKY ponl!llr x 
n.oo urun, t.J. 
l.llllilepnj Zárod Koll;e 

fiumhlema 14, IU1&g KO!JCE 
·U· 

~-. 

Ing. Marián ivliščík 
technicko -prevádzkový náme$lík 

,_,,_ ·t . 
. rt 

CO: 49240 . .. ~; . . ;\ 
Sidlo ltátneho podniku: RadniČué námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 SS, Slovenská republika,l',rávna forma: itátny po-a~k, ~: 36022.047, 
IČ DPH: SK2020066213, Štátny podnik je zapfsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrlca,_.Oddiel: Pš, Vložka &lo: 713/S, 

.. OcUtepný závod Košice je zria!fený ltátnym podnikom ako organiza~ná zlo!ka podJdku s pridelenft!! i4eJ!~i!aým &lom 36P22047 04, 
OcUtepný závod a jeho riaditeľ sú zapfsanf v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l} O.i:lc!i.B:·Po, Vložka Hslo: 266N, . 

n--"----' -· • ,_ ... ~7"1'- _, • .• • ---~ '----• "' _._ ~- __ , __ y, __ TI'-•!-- :.!r-'1- --~---•n,.nn.n.nn~n",.•n" • • 



CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 5 /Bod č. 8 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10m2

, 

Strana 
6/25 

-pozemku parc. č. KNC 6254/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m2
, 

-pozemku parc. č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329m2
, vytvoreného GP č. 126/2014 zo dňa 

18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je vlastníkom vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 
predmetné pozemky sú ním dlhodobo užívané a na pozemkoch parc. č. KNC 6254/34 a KNC 6254/35 
sú umiestnené časti stavieb záhradných chát v jeho vlastníctve. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované 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. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s 
majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 10. l. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemkov minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, 
s ďalšími podmienkami: 
a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s d'alšími 
podmienkami: a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 

Hl Prílohy: 

b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov 
spätne. 

05/1 Žiadosť zo dňa 14. 12. 2012 
05/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 8. 2014 
05/3 GP č. 126/2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



':;;l 
Mesto Prešov 

05/4 LV č. 3818 
05/5 LV č. 3853 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

05/6 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,, zo dňa 6. 12. 2013 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Vydanie: 

Strana 
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!!!!J MESTO PREŠOV . 
~ Mestsl{ý úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol , ____ ..,. . 

MESTO PREŠOY 1 0 
Mestský úrad v Presove 

Číslo spisu: 
:;_;1ak a lehota 

Došlo: 2 1 -12- 20\2 utdenla: 

Celkom: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 

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

Ziadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadátel'a): 

Meno/priezvisko/obchodný názov:.............. c.?:i.l!..., .... ~t.~~ ................................................ ~ ...... . 
Dátum. narodenia/ IČO: ..................................... -· 

·- "...., ....... 'P .. ····~!!··········:.:.:.:!!."'-.:,!"'~-~-~;-y································ 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ·:·~-:;·...-·rr,-~-- __ . .ť. •• .,.. . ................................................... . 

'Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ......... . 

e-mailová adresa: ................................................................................. . 

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

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

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nacl}ádza na ulici : ................... ?..ť!.. .... ff.Zq!,t!,,,(!.i.,~/.!.?..'z ..... ~ ... ~ .......................................... .. 
, . - . 7 7Ctcsot/ - -

Katastrálne uze1n1e: ••.•...•.•••••••.•..•.•.•.•..•.•..........•••.......•.......••.....••.•.......•..••..•......•..•.••••..••....•..•....•..•••.•.•...•.•.• , .••• 

Číslo parcely: ..................... : ....................... .?.~(.~ď.~ ................................ : ... ~···· ..................................... .. 
Účel žiadosti: .......... ,,l,qBf!.f§!(.!. ... ?..q,?t.:!!:.1!J. ..... ~ ... /(~ ... -~(?.!.:..~ ............................. . 
.................................. ~: .... J.:({!;. .. , ... q_~/!!.. .... 1. ... ~/.:.r... .................... ~ ................................................ .. 
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 odvolat' iba. v prípade 

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

- /Jt.f2-2o1!L V Prešove dňa ..................... . 

Príloha: 
kópia LV 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiú katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/111 

/l 

-



MESTO PREŠOV 

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

Váš list člslo l zo dňa: 

Mi19617/19670/2012 
Ing. Adam 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

Naše člslo: Vybavuje /linka Prešov: 

B/12272/2014 Ing. Palková 12.8.2014 
ev. č. 116649/2014 ir 05113100 275 

Stanovisko k odpredaju novovytvorených pozemkov v zmysle GP č. 126/2014 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
. plánovania,· zaujíma. ku žiadosti vlastníkov záhradiek v záhradkárskej osade Pod _Wilec 
hôrkou nasledovné stanovisko: · 

Nemáme námietky ku odpredaju novovytvorených pozemkov parc. č. KNC 9818/26, 
9818/29, 9818/27, 6254/34, 6254/35, 9818/28 a 9818/30, ktoré nezasahujú do plôch určených 
pre trvalý a dočasný záber na stavbu ,,Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, 
podprojekt Prešov, aktivita l". 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad . 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 01 Prešov (jjJ 

/!j /1-ľ'. 
Ing. Marián Harča 

riaditeľ Sekcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský Cl rad v Preiiove l Hlavná 73 l 080 01 Preiiov 1 l T~tl.: +421 (51)3100111 l Fax: +421(51 )n33665 l E-mail: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 04.08.2014 
čas vyhotovenia: 10:57:28 

'i-'"'' VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 3818 
ČASf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné čfslo 
6254117 
6254136 

Výmera v m2 Druh pozemku 
348 Záhrady 

Spôsob využ. p. Um/est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

Legenda: 

13 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využfvania pozemku: 

4 2 
16 2 

·4 - Pozemok prevažne v zastavanom úz emf obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nlzka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným čistom 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné čfslo na parcele čisto Druh stavby Popis stavby 

11670 6254/35 19 zahradkarska chata 

Druhch.n. 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 11670 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
11670 6254136 19 zahradkarska chata 

Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: -

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASf B: VLASTN{CJ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Um/est. stavby 

1 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čfs/o (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sfdlo) vlastnfka · 

Účastnik právneho vzťahu: Vlastník 

1 Sabol Ján r. Sabol, Pri hati 13, Prešov- Solivar, SR 1 /1 
Dátum naroden/a: 04.02.1947 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 6140/2009 
Trtul nadobudnutia Z 1416/2002-Listina o určení čs Vn.4572111670102 

ČASte: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

lnformativny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 01.08.2014 



Úrad geodézie, kartografie a ka~astra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 04.08.2014 

čas vyhotovenia: 11:15:25 Katastrálne územie: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 3853 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

6254116 
6254/33 

Výmera v m2 Druh pozemku 

365 Záhrady 
26 Zastavané plochy a 

nádvoria 

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

4 2 
16 2 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

4- Pozemok prevažne v zastavanom územ! obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 
1 

11669 6254/33 
11669 6254/34 

19 zahradkarska chata 
19 zahradkarska chata 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 11669 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
Legenda: 
Droh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASŤ 8: VLASTN/Cl A INE5. OPRAVNENE5. OSOBY 

/ 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik 
1 Sabol Ján ,Prešov-Solivar,Pri hati 13 1 l 1 

Dátum narodenia : 04.02.1947 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2263/2004 

Tituly nadobudnutia L V: 

Z 1415/2002-Listina o urceni sc.Vn.4571/11669/02 

CASt C: t ARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 01.08.2014 
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Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická · 
Oddelenie mestského majetku 
080 O l Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Friga/146 

. Košicé, dňa 

6.12.2013 

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR 
· Podprojekt 3 Prešov- aktivita l..:_ stanovisko 

Listom č. M/19617,19670/2012 sme boli požiadaní Mestským úradom v Prešove, 

oddelením mestského majetku-o zauJatie stanoviska ohľadom Znieny druhu pozemkov·a o ich 
. .. . . ,. ~ 

vyňatie z vodného toku. 

Na základe posúdenia predloženého_ GP č. 282/2013 súhlasíme s navrhovanou zmenou 

druhu p9Zemkov a ich vyňatím z vodného toku. Na predmetných parcelách nedôjde pri realizácň 

stavby .,Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -aktivita l" 

k trvalému záberu pozemkov. 

SLOVENSKY VODOHDSPDUÁRSKY PDIJH/v. 1 
n.!XI 11, t.p, 
IJll~lepný ZáWDd Kašlte 

ňntnbrerska 14, 04159 KO§ICE 
·16· 

~~ 
Jng. Marián Miščík 

technicko -prevádzkový námestník 

CO: 49240 

Sídl~ štátneho podniku: Radni~né námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55, Slovenská republika, P.rávna forma: štátny po~ ;uk, ~0: 360220•Í7, 
IC DPH: SK2020066213, Štátny podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrlca,,Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S, 

Odštepný závod Košice je zria~ený štátnym podnikom ako organizačná zložka podniku s pridelen~ i4el!~kačným čistom 36P22047 04, 
Od.hepný závod a jeho riaditel' sú zapísani v Obchodnom re..;.trl OL-rP<n~hn .;..t .. v ft>:-- •• "'"~'c,_- ·- •· •· · .. 
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P. č. 6 /Bod č. 9 - Výpis z uznesenia č. 812015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 712015 zo dňa 18. 2. 20151 

8125 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 9818127, záhrada o výmere 189m2

, vytvoreného GP č. 12612014 zo 
dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254129, záhrada a parc. č. KNC 9818122, záhrada, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel'ka požiadala o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je spoluvlastníčkou vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom 
predmetný pozemok je ňou dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 
l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s 
majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 10. l. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemku minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, 
s ďalšími podmienkami: 

a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 
b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s ďalšími 
podmienkami: a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 

Hl Prílohy: 

b) zaplatenie náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov 
spätne. 

0611 Žiadosť zo dňa 14. 12. 2012 
0612 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 8. 2014 
0613 GP č. 12612014 
0614 LV č. 3877 
0615 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., zo dňa 6. 12. 2013 

F- MsÚISP-0111211 



rooól MESTO PREŠOV = Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV 1 0 
Mestský úrad v Prešove 

Číslo spisu: 

Došlo: ·- 0"-''~k a lehota 
2 1 -12- 2012 j'':oženia: 

l 
Celkom: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ........... . _I#L __ ,,, ... z,&;, __ ,····Wtf 

PRíLOHA ~ 06}1 

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

?E;ZEG7?//f/t:?J/4 
. _ .................................. /.. ................................ . 

D · d · 1 rc" o · l a turn naro en1a : ...................................... -......... ...:-;· .. : ........................... "... .. . 
" - • 4 A - .-/ C.._! 

. ..•••• ...<. .... ~ ................ . 

Adresa tt·valého pobytu /sídlo spoločnosti: "~.--
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 

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 žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici : ..................... ?.P..f.?. .. f.ť'!..0!..c; .... -!.f!:.~q.ŕ.. .............................................. . 
Katastrálne úze1nie: .. , .. ; ........................................ ?.~~~q.??.: .............. : ................... ~ ................................ . 
Číslo parcely: ..................... : ....................... ?..tfl:(rf.!./...f.L.. ........................... : ............... ...,. ................................ . 

· Ú čel žiadosti: .................. ,.2?f.'5.~t::f../}(.(f.. .... f.!?.?f.f.~5.ť. ..... ~ .... 1:.:t?.:.€ .... ~.f!.~ ................. .. 
.................................. ~ ... : ......... ?:il.~ .... ťf?.P..!!.:ŕ./ff.. ...................................................................... : ................ : 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udel'uje~ svoj . súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v ako~ sú 

poskytnuté v tejto žhtd.osti, na Í!Čel 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 1\torých bol súhlas u·d'elený. ( . 

i\ • 

V Prešove dtia .. ./lf({.!f!.f.Z 

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

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/I/l 

-~· 

..................... Jj .............. . 
podpis navrhovatel'a 

\,.i 

.#' 

\ 



MESTO PREŠOV 
#' 

. PR\LOHA ~, D6/2 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta me.sta a územného plánovania 

Vá§ list čfslo l zo dňa: 

Mi19617t19670t2012 
.Ing. Adam 

Vec· 

MeStský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

Naše čfslo: Vybavuje /linka Prešov: 

B/12272/2014 Ing. Palková 12.8.2014 
ev. č. 116649/2014 V 05113100275 

Stanovisko k odpredaju novovytvorených pozemkov v zmysle GP č. 126/2014 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania, zaujíma ku žiadosti vlastníkov záhradiek v záhradkárskej osade Pod Wilec 
hôrkou nasledovné stanovisko: · 

Nemáme námietky ku odpredaju novovytvorených pozemkov parc; č. KNC 9818/26, 
9818/29, 9818/27, 6254/34, 6254/35, 9818/28 a 9818/30, ktoré nezasahujú do plôch určených 
pre trvalý a dočasný záber na stavbu ,,Prioritné preventívne protipoľodňové opatrenia v SR, 
podprojekt Prešov, aktivita l". 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad . 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANlSTIKV 
080 01 Prešov (ijJ 

./!~~[i. 
Ing. Marian Barca 

riaditeľ Sekcie 
stavebného: úradu a urbanistiky 

Mestský' úrad v Prešove l Hlevná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tl!l.: +421 (51 )31 00111 l Fax: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 04.08.2014 
čas vyhotovenia: 10:20:59 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 3877 
ČASt A: MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

6254/15 
Výmera v m2 Druh pozemku 

352 Záhrady 

Spôsob využ. p. Um/est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

4 2 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

4 -Pozemok prevažne v zastavanom územf obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nfzka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

ČASt 8: VLASTN[C/ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastnfk právneho vzťahu: Vlastnik 
1 Peregrinova Helena r. Kakaščiková, Prešov, SR 1/2 

Dátum narodenia : 07.07.1938 

Titul nadobudnutia R ll 205/78 

Účastnfk právneho vzťahu: Vlastnik 
2 Peregrin Ondrej, Švábska 61, PREŠOV ..Solivar, SR 1 /6 

Dátum narodenia: 13.11.1961 
Titul nadobudnutia Z 2464120-05-26 O 2125i2004 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastnik 

3 Chovancová Silvia r. Peregrinová, M.Nešpora 38, PREŠOV, SR 1 /6 
Dátum narodenia: 26.12.1963 

Titul nadobudnutia Z 2464/2005-26 O 2125/2004 

Účastnfk právneho vzťahu: Vlastnik 

4 Haniková Helena r. Peregrinová, Lomnická 28, PREŠOV, SR 
Dátum narodenia: - 29.06.1965 

Titul nadobudnutia Z 2464/2005-26 O 212512004 

ČASf C: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

lnformatfvny výpis 1/1 

1 /6 

Aktualizácia katastrálneho pol'tälu: 01.08.2014 
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Mesto Prešov 
Sekcia majetková ~;~.ekonomická· 
Oddelenie mestského majetku 
080 O l Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Friga/146 

·· . Košice, dňa 

6.12:2013 

Prioritné preventíVne protipovodňové opatrenia v SR 
· Podprojekt 3 Pŕešov- aktivita 1.:.. stanovisko 

Listom č. M/1961_7,19670/2012 sme boli požiadani Mestským úradom v Prešove, 

i' s: -"~i~r- '"i' . oddelením mestského majetku0o za~Jatie stanoviska .ohľadom Zni~ny druÍlU pozemkov ·a o ich 

'1 

. .. 

vyňatie z-vodného toku . 

. · Na základe posúdenia predloženého GP č. 282/2013 súhlasíme s navrhovanou zmenou 
• • o • 

- druhu p~zemkov a ich :vyňatím z vodného toku. Napredmetnýc.;h parcelách nedôjde pri realizácii 

stavby ,,Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -aktivita l" 

k trvalému záberu pozemkov. 

CO: 49240 

SLOVENSKÝ VODDHD$PODÁRSKY PDnunr 1 
ft.IXI I'Eliljll.p, 
vn,epnf Zárod Kollce 

!llli!blsmka 14, 114159 KO!!Cf 
·U· 

~ ----- ·. ' ".,. -~ 

Ing. Marlán Miščík 
technicko -prevádzkový náme~ 

-~L":_.· 

{ . rr 
. . \ 

! . 
. ..· . .. l 

Sidlo ltátneho podniku: Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55, Slovenská republika, Ppvna forma: štátny po!TDik, 'o: 36021047, 
IČ DPH: SKl020066:U3, Štátny podnik je zapisaný v Obchodnom registri Okresného sildu Banská Bystrica,.Oddiel: Pi, Vložka l!islo: 713/S, 

•. Odltepuý závod Košice je zria!(ený itátnym podnikom ako organizačná zložka podniku s pridelenp i4eq~čuým i!islom 36!122047 04, 
Odltepuý závod a jeho riaditeľ súzapisani v Obchodnom registri Okresného ridu Košice I} Q4c!iB:-Po, Vložka l!íslo: 266N, . 

n __ ,. ____ , .. • , _ _.,nr __ , • .• • ___ ~_ 'L--• .... .11 -- __ , __ y, __ 'l'r-~!-- W!'-'1- ..Dv.a: •• -.... ,. ... nn.nnpon~n•,...,. • • 
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P. č. 7 /Bod č. 21 - Výpis z uznesenia č. 812015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 712015 zo dňa 18. 2. 20151 

9125 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov, týkajúci sa: 
- stavby so sú p. č. 513 - Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísanej na L V 
č. 721, k. ú. Záborské, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 751 m2

, zapísanom na L V č. 1325, k. ú. Záborské, pre spoločnosť CI REG IO, spol. 
s r. o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36 489 883. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu stavby špecifikovanej v bode Al tohto materiálu za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov, keďže táto je umiestnená na pozemku vo 
vlastníctve žiadateľa. V súčasnosti má mesto Prešov so žiadateľom uzatvorenú zmluvu o nájme tohto 
pozemku pod stavbou a pozemku parc. č. KNC 1416 pod prístupovou cestou k budove v k. ú. 
Záborské. Úhrada nájomného je pozastavená do času usporiadania vlastníckych vzťahov medzi 
účastníkmi tohto zmluvného vzťahu. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vzhľadom na všeobecnú hodnotu uvedenej nehnuteľnosti presahujúcu 40 000 € a adresnosť 
majetkového prevodu konkrétnemu žiadateľovi OMM odporúča schváliť tento zámer predaja 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

El Cena: 
Navrhovaná cena OSMM: vo výške obstarávacích nákladov stavby, t.j. 969 770,32 EUR. 
Navrhovaná cena komisiou: za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 

FI Prílohy: 
07/1 Žiadosť zo dňa 19. 9. 2014 
0712 Stanovisko Sekcie strategického rozvoja 
0713-3 Zmluva o nájme pozemkov zo dňa 12. 5. 2014 
0714-2 LV č. 721 
0715-2 LV č. 1325 
0716 Situácia 
07/7 Kópia katastrálnej mapy 

F- MsÚISP-0111211 





ľRfLOHA ~-· 01-J4. 

Cl REGIO, spol. s r_o_ 
p. ·•\fQ2::.:SI!\.. l • 'l 1\ ._ •. 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. , oddiel: Sro, vl. č. : 49051/B, 

Mestský úrad v Prešove 
Oddelenie mestského majetku 
Sekcia majetková a ekonomická 
Jarková 24, 4. Poschodie 
080 01 Prešov 

Prešov, 17.september 2014 

Na rokovaní 18. Júna 2014 sme si vzájomne ozrejmili a vysvetlili situáciu ohl'adom 
ponúkanej zámeny pozemkov v areáli Priemyselného Parku l PZ Prešov Záborské. 

V nadväznosti na náš list zo 4. Júna 2014, kde sme vysvetlili dôvody pre ktoré 
nemôžme realizovať ponuku na zámenu pozemkov na možných ponúkaných 
parcelách, z dôvodu nevyužitel'nosti. Z tohto vyplýva, že existujú podl'a súčasného 
stavu tri riešenia: 
1. Mesto bude platiť nájom zo stavby na pozemkoch Cl REG IO pod stavbami mesta. 
2. Odkúpi pozemky svojimi stavbami o Cl REG IO. 
3. Odpredá budovu Cl REGIO (Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace 
stredisko), stojacu na našom pozemku. 
Preto navrhujeme Mestu Prešov, aby sa vyjadril k našej ponuke odpredať 
administratívnu budovu: Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko. 

Týmto predkladáme mestu Prešov ponuku na odkúpenie objektu: 

Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, 
súpisné číslo 513, zapísané na L V č.: 721, Okres Prešov, Obec: Záborské, 
Katastrálne územie: Záborské 

Kedže predmetná nehnutel'nosť je postavená na pozemku spoločnosti Cl REG IO, 
ktorý je predmetom navrhovanej zámeny pozemkov, vyriešil by sa zároveň tento 
problém. 

Prosíme Vás o vyšpecifikovanie podmienok, ktoré mesto Prešov bude potrebovať 
splniť pre prípadný predaj. 
V prípade, že nemáte záujem realizovať nami ponúkanú variantu, Vás žiadame aby 
ste predložili návrh Vami prijatel'ného riešenia. 

Spozŕ7 /. 
l, . , 
'0'"'-'"C ~ \.... 

Cl REGIO, s.r.o. 
Miroslav Remeta 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej výstavby 
Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

fl~~J~~~~t} 
PRJlOOA ~.O'tf2 

'"l,., Ill'' i ,,i·l-·py/- <· e1T('' "' · ~. i ·' 
....... (.,t ,~"....._-~ ):.~• ~ta_ ...._ '-'"-'~-~-''-~·-··" Sekcia majetková a ekonomická 

Od~eleni~ MM f!JL JtJt/ ,Wf f l ·.~· :, :::íťliÍe i\'JI\•I 
MsUPresov 

Váš list číslo l zo dňa: ,- ·' Naše čfslo: Vybavuje /linka Prešov: 

R- 893/2014 Ing. Kollarčíková/31 00205 22.10.2014 

VEC 

Žiadost' o zaujatie stanoviska vo veci odpredaja stavby v priemyselnom parku IPZ 
Záborské - odpoveď 

Stavebná ·činnosť, ktorá bola zabezpečovaná oddelením investičnej výstavby 

v priemyselnom parku IPZ Záborské bola realizovaná z vlastných fmančných prostriedkov 

mesta Prešov. V rámci činnosti oddelenia investičnej výstavby nemáme žiadne informácie, 

ktoré by bránili možnosti odpredaja nehnuteľností v priemyselnom parku IPZ Záborské. 

S pozdravom · 

/ !jp n ·; '··r ;:,. c;·· 

JU/ttrrrl/ 
Mgr. Ivana Iliašová, DiS. 

riaditeľka sekcie strategického rozvoja 

Mestský úrad v Prešove l Hlavné 73 l 080 01 Prešov 1 l TeL: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres~v.sk l www.presov.sk 
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Prenajímateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený 
IČO: 
Bankové spojenie: 

Nájomca: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 

,.< .._- ' uzavreta medzi 

Zmluvné strany 

Cl REG IO, spol s. r.o. 
Hviezdoslavovo nám. 14, Bratislava 
Ing. Miroslavom Remetom, konateľom spoločnosti 
36 489 883 

. . 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava l, oddiel Sro~ vložka 49051/B 

(ďalej len "prenajímatel'") 

a 

Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 
327 646 
2021225679 
.ČSOB, a. s., č. ú.: 4008549274/7500 · 

(ďalej len "nájomca") 

I. 
Všeobecné ustanovenia 

l. Prenajímatel' je vlastníkom pozemkov v k. ú. Záborské, zapísaných na L V č. 1325 a to: 
parc. č. KN-C 1414 o výmere 751m2

, zastavané plochy a nádvoria, 
parc. č. KN-C 1416 o výmere 2413 m2

, zastavané plochya nádvoria, 
2. Nájomca je vlastníkom stavby: .. _ . . 

súp. č. 513 - Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísanej na L V č. 
721, k. ú. Záborské. Stavba sa nachádza na pozemku prenajímateľa na parcele KN-C 1414. 

3. Zmluvné strany uzavreli v deň uzatvorenia tejto zmluvy súčasne aj Dohody o vzájomnom 
plnení práv a povinností č. 14 a č. 15, obsahom ktorých je zriadenie výkonu práv- strpieť 
stavby, práva prechodu a práva napojenia a využívania inžinierskych sietí na pozemkoch v 
k. ú. Záborské, zapísaných na LV č. 721 a LV 1325 (ďalej iba "Dohody o vzájomnom plnení 

práv a povinností"). · · 
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Mesto Prešov 

Zmluva o nájme pozemkov · 
Uzatvorená podľa ustanovení§ 663 a nasl. Občiansk ho zákonníka 

II. 
Predmet nájmu 

l 

ll 

l. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania pozemky: . 1

1 

- parc. č. KNC 1416 o výmere2413 m2
, zastavané plochy anádvo ia · 

Vydanie: 

Strana 
2/3 

Výtlačok: 

- parc. č. KNC 1414 o výmere 751m2
, zastavané plochy a nádvoril 

zapísaných na L V č. 1325 v k. ú. Záborské{ d'alej spolu "Predmet n ~mu'') za účelom užívania a 
prevádzkovania budovy so súpis. číslom 513 nachádzajúcej sa na par ele KN-C 1414, parkoviska 
a prístupovej cesty nachádzajúcej sa na parcele KN-C 1416 v k. ú. Zá~orské. · 

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že nájomca ku dňu· podpisu zmluvy ~redmet nájmu užíva a teda 
nebude mu osobitnou formou odovzdávaný. . · ~ 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou nájomného .vzťahu podľa tejto zmluvy, t.j. súčasťou 
užívania prenajatých pozemkov nájomcom bude aj právo nájo~cu · žívať parkovisko uvedené v 
čl. 2 ods. l tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo užívanif parkoviska a prístupovej 
komunikácie prenajímateľom. · · · . · ] . 

. . l 

III. 
Doba nájmu 

l 

l 

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom nadobudnutia činnosti tejto zmluvy až do 
času nadobudnutia účinnosti zmluvy o zámene nehnl1teľnosti, pred etom ktorej bude zámena 
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedených v čl. II, bod .1. t jto zmluvy do vlastníctva 
nájomcu so zámenou nehm.iteľnosti vo vlastníctve nájomcu presne vy pecifikovanými účastníkmi 
tohto vzťahu geometrickým plánom, ktorý je prenajímateľ povinný o ovzdať nájomcovi v lehote 
jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluV)'. . . · 

2. V prípade, že nedôjde k realizácií zámeny nehnuteľnosti v lehote.!: P.!~ .lrt.~V, je nájomca povinný 
platiť nájomné v zmysle čl. IV. tejto zmluvy. 

3. Lehota na realizáciu zámeny nehnuteľností uvedená v bode 2 t hto článku začne plynúť 
odovzdaním identifikácie nehnuteľnosti · určených v ·geometrie om . pláne vyhotovenom 
prenajímateľom, a to najneskôr do jedného mesiaca j>d nadobudnuti účinnosti tejto zmluvy. V 
prípade omeškania prenajímatel'a, začne.:f~~q~tA: leho~a na sch al'ovací proces zámennej 
zmluvy plynúť až reálnym odovzdaním geometrického plánu nájotnco i. Za splnenie podmienky 
zrealizovania zámeny sa rozumie deň nasledujúci po dni zverejn nia zmluvy o zámene na 
internetovej stránke mesta Prešov. · 

4. Nájomnú zmluvu možno vypovedať aj bez udania dôvodu, výpovedná doba je 3-mesačná a začína 
plynút' prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po doručení písomnej vý ovede na sídlo účastníkov 
tohto zmluvného vzťahu. 

IV. 
Nájomné 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné za užívanie predmetu nájmu je stanovené pevnou sumou 
vo výške l ,60 EUR bez DPH za meter štvorcový pozemku ročne. Celková výmera činí 3164 m

2 

t.j. 5.062,40 €/ročne (slovom: päťtisícšesťdesiatdva eur štyridsať centov) 
2. Nájomcovi vzniká povinnosť platiť nájomné prenajímateľovi až po márnom uplynutí lehoty na 

uzatvorenie zmluvy o zámene nehnuteľnosti uvedenej v čl. III. bod 2. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné dohodnuté v zmysle bodu l tohto článku bude splatné raz 
ročne, vždy do 31.1, nasledujúceho roka. · · 

4. Nájomne podľa ods. l je bez DPH. 

v. 
Práva a povinnosti z nájmu 

l. Prenajímateľ-sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na obvyklé užívanie počas 
~o by nájmu: >->. . .. · .. _· 

2.//~·~~ p~ípa,~~ •. :prevód~ vlastníckeho práva k stavbe so súp. čislom 513 ria tretiu osobu, je vlastník 
[l stavqý~}~j; nájptnca povinný zabezpečiť, aby nadobúdateľ vlastníctva najneskôr ku dňu 
r ~l)adO~UAAl1tia vlastriíctva ÚČinne na seba prevzal záväzky V zmysle tejto zmluvy. 

3;; V prípade prev!)dlÍ/predmetu nájmu na tretiu osobu, je vlastník nehnuteľnosti t.j. prenajímateľ 
povinný zabezpečiť, aby nadobúdateľ vlastníctva najneskôr ku dňu nadobudnutia vlastníctva 
účinne na sebaprevzal práva a záväzky v zmysle tejto zmluvy. 

4. Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu 'tretej osobe. Súhlas prenajímateľa 
k prenechaniu predmetu nájmu do tpodnájmu tretej· osobe sa považuje za· udelený podpísaním tejto 
zmluvy. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. · 
Zmluvaje vyhotovená v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá.zo zmluvných strán 

l. 
2. 

obdrží po 2 vyhotovenia. . . 
Túto zmluvu je možné menit' a dopÍňať len písomnou dohodou zmluvných strán. 
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

3. 
4. 

jej zverejnenia. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom 

a_že zml~va vyjadruje ich ~!obo~nú a vážn~ vôl:~'lpi7:),~ B.~~pí~-~~;~-:poA n~tla~,o~n:;~Jli,y-~i~~i a an~ 
me za Jednostranne nevyhodnych podm;enok. Zm1uyne _.stnmy <prehlasuJu,-. ze, ~~;;,Rgravnene 
prevziat' na seba záväzky z tejto zmluvy.· (:'.ntt , . ,,_,!::;r:n ,•~::H. ·. r, ... , '' 

i: 

5. 

:''' ... ~ " ~ ') 

1 2 05. 
V ........................... , dňa .................. . 

/ 
~-~. 

~ ... :.;:;::.: ... ~····"/~··· 
Mesto Pnls~v 

.; .;1 :;.,"·· 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: ZÁBORSKÉ 
Katastrálne územie: Záborské 

Dátum vyhotovenia 28.01.2015 
čas vyhotovenia: 14:13:52 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 721 
ČASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
1370 97 Ostatné plochy 

Spôsob využ. p. 
34 
34 
22 

Um/est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

2 
1373 4017 Ostatné plochy 
1421 30029 Zastavané plochy a 

nádvoria 
1422 7 Zastavané plochy a 

nádvoria 
1423 326 Zastavané plochy a 

nádvoria 
1424 191 Zastavané plochy a 

nádvoria 
1425 13852 Zastavané plochy a 

nádvoria 
1426 3629 Ostatné plochy 
1427/ 1 10001 Ostatné plochy 
1427/ 3 10000 Ostatné plochy 
1427/ 4 4271 Ostatné plochy 
1427/ 5 1587 Ostatné plochy 
1428/ 1 100299 Ostatné plochy 
1428/ 2 6998 Ostatné plochy 
1429 2294 Ostatné plochy 
1430 7 Zastavané plochy a 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

16 

16 

18 

22 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
16 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 

4 

4 

4 

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová kbmunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lťisnému hospodárstvu 
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným čfslom ' 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Právny vzťah: 
4 - Vlastník pozemku je vlastníkom stavby postavenej na tomto pozemku 

Stavby 
Súpisné čisto na parcele čisto Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 

504 1423 20 Prevádzková budova 
505 1410 18 Zosiľovacia stanica 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 505 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1325. 
506 1424 18 Retenčná nádrž 
507 1430 18 Transformačná stanica TM 1.3 
509 1411 18 Transformačná stanica TM3.3 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 509 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1325. 
510 1422 18 Transformačná stanica TM 3.1 
511 1418 18 Transformačná stanica TM 18 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 511 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1325. 
512 1417 18 Transfor.stanica TM 2.1,TM 2.2,TM 2.3 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 512 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1325. 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 27.01.2015 



Stavby 
Súpisné čisto na parcele čisto Druh stavby Popis stavby 

513 1414 20 Tepelné,odpadové hosp.a školiace 
stred is 

Druh ch.n. 

Právny vzťah k parcele na ktorej leži stavba 513 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 1325. 
Legenda: 
Druh stavby: 

20- Iná budova 

Um/est. stavby 

1 

18 ·Budova technickej vybavenosti sídla (vymenníková stanica, budova na rozvod energií, čerpacia a prečerpávacia 
stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiareň odpadových vôd a iné) 

Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASf B: VLASTN/Cl A INE:. OPRA VNENE:. OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čisto (IČO) a Spoluv/astnfcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastn/ka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

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

ČASf C: f ARCHY 
Por. č.: 

V 6853/2006· Kúpna zmluva 2006/18/M/15Kz 
V 5054/2008- Zmluva o prevode nehnuteľností 
Z 2189/2009- Rozhodnutie o určení súp.čísla +GP 74/2008 
Z 2076/2009· Žiadosť o zápis GP 72/2008,10/2009 a 18/2009 
R 388/2011 Žiadosť o zápis G.P.č.52/201 O. 
R 393/2011 Žiadosť o zápis G.P.č.51/2011. 
Z 2733/2013 ·Rozhodnutie OPr OPÚ-2013/489·963/Ly, zo dňa 22.04.2013 
V 4258/2014 Zmluva o zrušení vecného bremena č.1/2014. ·129/14 

1 l 1 

1 V 4769/2008- Vecné bremeno práva uloženia a údržby inžinierskych sietí sa zriaďuje cez parcelu KN 1421 vo 
v~značenom rozsahu podľa GP č.37/2007 v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice 
/ICO: 36599361/. (parcela: 1421) 

1 Vecné bremeno k nehnuteľnostiam pozemok parcela C KN 1426, ktorého obsahom je právo trvalého napojenia 
na existujúce inžinierske siete a užívania existujúcich inžinierskych sieti a vedeni na zaťažených pozemkoch ( 
kanalizačnej prípojky, rozvodu vody, odvodu dažďovej a splaškovej vody, VN vedení, plynovej prípojky, 
telekomunikačného vedenia a ďalšieh inžinierskych sietí ), právo vjazdu a vstupu na zaťažené pozemky za 
účelom údržby, opráv a úprav takýchto inžinierskych sieti a vedeni a to bezodplatne a na dobu neurčitú v 
prospech súčasného a každého budúceho vlastníka pozemku registra C KN parc.č.1427/2, 1427/6, 1427/7, 
1427/8, 1427/9, 1427/10, 1427/11,1427/12, 1427/13, 1427/14, 1427/15, 1427/16, 1427/17, 1427/18 a 1427/19. Vecné 
bremeno k nehnuteľnostiam pozemok registra C KN parc.č.1426 a parc.č.1427/5, ktorého obsahom je právo 
vstupu , vjazdu, prístupu, prechodu a prejazdu pešo a motorovými vozidlami cez zaťažené pozemky 
bezodplatne a na dobu neurčitú v prospech súčasného a každého budúceho vlastníka oprávneného pozemku 
registra C KN parc.č. 1427/2, 1427/6, 1427/7, 1427/8, 1427/9, 1427/10, 1427/11, 1427/12, 1427/13, 1427/14, 1427/15, 
1427/16, 1427/17, 1427/18 a 1427/19 pre jeho zákazníkov, klientov, zamestnancov a poverených osôb na základe 
kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena V 4550/2011.-42/13,-129/14 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 27.01.2015 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: ZÁBORSKÉ 
Katastrálne územie: Záborské 

Dátum vyhotovenia 28.01.2015 
čas vyhotovenia: 14:04:12 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 1325 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
1369 

Výmera v m2 Druh pozemku 
10432 Orná pôda 

Spôsob využ. p. Um/est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

1410 214 Zastavané plochy a 
nádvoria 

1 2 
16 2 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1410 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 721. 
1411 7 Zastavané plochy a 16 2 

nádvoria 
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1411 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 721. 

1412 7567 Zastavané plochy a 16 2 
nádvoria 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1412 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 789. 
1413 595 Zastavané plochy a 22 2 

1414 
nádvoria 

751 Zastavané plochy a 
nádvoria 

16 2 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1414 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 721. 
1415 1412 Zastavané plochy a 22 2 

1416 

1417 

nádvoria 
2413 Zastavané plochy a 

nádvoria 
29 Zastavané plochy a 

nádvoria 

22 2 

16 2 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1417 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 721. 
1418 15 Zastavané plochy a 16 2 

nádvoria 
Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1418 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 721. 

1419 12 Zastavané plochy a 17 2 
nádvoria 

1420 46584 Ostatné plochy 34 2 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodnfk, nekryté parkovisko a ich súčasti 
1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, knnoviny, technické plodiny, 
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívan ý pre rastlinnú výrobu 
17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čfs/om 
16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
34 - Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Právny vzťah: 
4 - Vlastník pozemku je vlastnfkom stavby postavenej na tomto pozemku 

CASt B: VLASTN/Ct A /Nt: OPRAVNENt: OSOBY 
Por. č/s/o Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Cl REGIO SPOL.S R.O., Čapajevova 29, Prešov, 080 01 
IČO: 

lnformativny výpis 1/2 

1 l 1 

Aktualizácia katastrálneho portálu: 27.01.2015 



ľRtLOHA ~.D7-}5-2. 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnlcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastn/ka 

IČO: 
Titul nadobudnutia 

ČASfC: fARCHY 
Por. č.: 

Z 2733/2013 ·Rozhodnutie OPr OPÚ-2013/489·963/Ly, zo dňa 22.04.2013 

V 771 0/2008· Vecné bremeno ako • povinnosť trpieť umiestnenie podzemného elektrického VN vedenia na 
parcelu KN 1420 v rozsahu 4m2 a umiestnenie trafostanice na parcele KN 1419 v rozsahu 12m2 v rozsahu tak, 
ako je to zakreslené v GP č. 37/2007 ·trpieť vstup a vjazd oprávneného na parcely KN 1420 a 1419 pri 
umiestneni, prevádzke, údržbe a opravách podzemného elektrického VN vedenia a trafostanice -zdržať sa 
konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv y vecného bremena v prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice /IČO: 36599361/ ako vlastnika stavby 
podzemného elektr. vedenia a trafostanice na KN 1420 a 1419. (parcela: 1419) 
V 7710/2008- Vecné bremeno ako • povinnosť trpieť umiestnenie podzemného elektrického VN vedenia na 
parcelu KN 1420 v rozsahu 4m2 a umiestnenie trafostanice na parcele KN 1419 v rozsahu 12m2 v rozsahu tak, 
ako je to zakreslené v GP č. 37/2007 ·trpieť vstup a vjazd oprávneného na parcely KN 1420 a 1419 pri 
umiestneni, prevádzke, údržbe a opravách podzemného elektrického VN vedenia a trafostanice -zdržať sa 
konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv y vecného bremena v prospech 
Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice /IČO: 36599361/ ako vlastnika stavby 
podzemného elektr. vedenia a trafostanice na KN 1420 a 1419. (parcela: 1420) 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 27.01.2015 
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c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10/25 

P. č. 8 /Bod č. ll - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory nepočujúcim obyvatel'om mesta Prešov, a to nebytových priestorov 
o celkovej výmere 137,50 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP stavby na UL Solivarskej č. 2, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 612/3, LV č. 2065, k. ú. Solivar, na dobu neurčitú pre 
občianske združenie Prešovský spolok nepočujúcich, Sibírska 6960/30, 080 Ol Prešov, IČO: 
42229243. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o poskytnutie nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na UL Solivarskej 
č. 2 v Prešove za účelom zriadenia sídla spolku a pre činnosť klubu, organizovanie stretnutí 
nepočujúcich a obdobných aktivít. Predmetné nebytové priestory boli žiadateľovi dočasne poskytnuté 
formou výpožičky, a to na dobu do prijatia uznesenia MsZ, ktorým rozhodne o prenájme týchto 
nebytových priestorov, najdlhšie však do 15. 4. 2015. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 2. 6. 2014: 
Požiadať DPMP, a. s., ako by mohol využiť daný objekt, pre svoje účely. Žiadateľovi ponúknuť iný 
nebytový priestor v meste Prešov. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 24. 3. 2014 a 12. 5. 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 zmten a doplnkov z dôvodu podpory 
nepočujúcim obyvateľom mesta Prešov. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory nepočujúcim obyvateľom mesta Prešov na dobu neurčitú za cenu l €1m2/ročne + 
úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

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

priestorov. 

Hl Prílohy: 
08/1-2 Žiadost' o zabezpečenie priestoru zo dňa 9. 9. 2013 
08/2-2 Odpoveď na žiadosť zo dňa 26. ll. 2013 
08/3-2 Žiadost' o priestory zo dňa 3. 3. 2014 
08/4 Doplnenie k žiadosti zo dňa 29. 4. 2014 
08/5 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 24. 3. 2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



':;_;! Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

08/6 Doplňujúce stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 12. 5. 2014 
08/7 List zo dňa 19. 6. 2014 
08/8 Stanovisko DPMP, a. s. zo dňa 24. 6. 2014 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Vec: 

lt~ľ2;~ {!11!} nepočUIUCICh 
Sibírska 6960/30, 080 Ol, Slovenská republika 

IČO: 42229243, email :ir 

JUDr. Pavel Hagyari 

primátor mesta Prešov 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

Žiadosť o zabezpečenie priestoru pre prelomenie komunikačnej a informačnej bariéry 

nepočujúcich občanov mesta Prešov 

Vážený pán primátor, 

Dovoľte, aby sme Vám predstavili Prešovský spolok nepočujúcich (POSN): 

POSN je občianske združenie, ktoré sa venuje rôznym aktivitám pre svojich nepočujúcich členov, ale 

aj pre ich priaznivcov (počujúcich príbuzných, podporovateľov, rodinných priatel'ov a pod.). 

Organizácia nepočujúcich v Prešove má bohatú históriu, vznikla v roku 1948 a funguje až doteraz, 

samozrejme, že počas vývoja sa menil názov podl'a štruktúry organizácií v komunite. 

Počas tohto dlhého obdobia nepočujúci mesta Prešov ·v svojej organizácii prežívali rôzne obdobia, 

obdobia úspechov, ale i stagnácie. Žial', museli sme konštatovať, že obdobie stagnácie trvalo od roku 

2006, keď prešovská organizácia bola súčasťou Asociácie nepočujúcich Slovenska (ANEPS) 

a vystupovala pod menom Centrum nepočujúcich ANEPS Prešov {CN ANEPS Prešov). 

Nespokojnosť prešovských nepočujúcich nakoniec viedla k tomu, že sa rozhodli ísť svojou vlastnou 

cestou, cestou samostatnosti a nezávislosti. V prílohe prikladáme zápisnicu, z ktorej vidno, že 

nepočujúci mesta Prešov sa rozhodli založiť Prešovský spolok nepočujúcich (POSN). Veríme, že 

tento krok nám prinesie potrebné skvalitnenie činnosti, kde ako samostatná organizácia budeme-mať 

možnosť pružne reagovať na podmienky života v spoločnosti a schopnosť starať sa o potreby a 

záujmy pre našich členov, nepočujúcich Prešovčanov. 

Samozrejme, POSN si uvedomuje, že pre aktívnu činnosť a poskytovanie služieb sú potrebné 

predovšetkým financie. Naša nespokojnosť bola i v tom, že bývalé CN ANEPS Prešov zanedbalo napr. 

užšiu komunikáciu s mestom Prešov, neuchádzalo sa o dotácie pre aktivity v záujme rozvoja 

nepočujúcich Prešovčanov. My preto musíme hľadať financie, čo však máme oveľa ťažšie kvôli 

komunikačnej a informačnej bariére. Napriek tomu práve teraz rozbiehame svoju činnosť v plnom 

prúde v záujme nepočujúcich občanov Prešova. 



· POSN J/J Prešovský.~p~lok 
/ nepočuJUCtch 

Sibírska 6960/30, 080 01, Slovenská republika 
IČO: 42229243, email : info@posn.sk 

Fungovanie POSN zabezpečuje výbor POSN v zložení: 

Predseda: 
Podpredseda: 
Pokladník: 
tajomník: 
členky výboru: 
revízori: 

Bc. Juraj Holéczy (nepočujúci), 
Roman Polášek (nepočujúci) 
Pavol Bocko (nepočujúci), 
Radovan Lipovský ( nepočujúci), 
Barbara Machalová (nepočujúca) 
Dušan Čekan, Mária Krafčíková (obaja nepočujúci) 

PRÍLOHA {. OB['~t 

Vďaka vlastnej právnej subjektivite sami hospodárime s financiami, ktoré sa snažíme získať pre 

vlastnú činnosť, napr. členské príspevky, finančné dary. Neskôr chceme vybaviť aj možnosť získať 2% 

z daní, takisto robiť projekty a podať ich mesto Prešov s cieľom získať finančné prostriedky na svoje 

aktivity. 

POSN teraz zápasí s problémom mať vlastný klubový priestor, kde by sme mohli rozvíjať klubové 

aktivity pre nepočujúcich. My nepočujúci doteraz robíme svoje aktivity v rôznych zapožičaných 

priestoroch alebo vo verejných priestoroch, v prírode a pod. (kúpaliská, divadlo, múzeá, zoo, ... ). 

Dlhodobo sa však takto fungovať nedá. Pretože pre viac ako polovicu aktivít potrebujeme mať vlastný 

klubový priestor, napr. prednášky, informácie v posunkovej reči, kurzy posunkovej reči, program pre 

nepočujúcich (napr. kartársky turnaj pre starších, turnaj v šípkach a podobne, sledovanie programov 

či filmov s titulkami). 

POSN je organizácia nepočujúcich, ktorá poskytuje rôzne aktivity pre neppčujúcich, aby sa mohli 

stretávať, mať radosť zo života, spoločenského a kultúrneho styku, ako aj aby mohli získať nové 

cenné poznatky - užitočné pre život. Vel'mi dôležitá je práve výmena informácií medzi členmi 

navzájom, čo bez klubových priestorov je ťažko realizovatel'né. 

Aké aktivity najčastejšie robíme v POSN: rôzne príležitostné stretnutia zamerané na výmenu 

skúseností medzi rodinnými príslušníkmi s rovnakými problémami, športové aktivity - bowlingové 

turnaje, stretnutia z príležitosti Dňa matiek, Dňa otcov, Dňa detí, malá turistika v okolí Prešova (napr. 

Smolenice), opekačky, spoločné výlety v prírode (Tatry aj inde), Halloween, kúpanie v Prešove alebo 

inde (napr. Tatralandia, Benešová ... ). Všetky naše aktivity sú zamerané na nepočujúcich a ich 

rodinných príslušníkov, priatel'ov či sympatizantov, ktoré pomáhajú práve pri výmene skúseností, 

názorov a podobne, práve z dôvodu komunikačnej bariéry, kedy potrebujeme priestór· na 

komunikovanie v posunkovom jazyku, či špecifické podmienky pri rôznych súťažiach športových, 

spoločenských či kultúrnych aktivitách. Ako sme už spomínali, výbor POSN to má ťažké, lebo nemajú 

vlastný priestor a snažia sa robiť aktivity "vonku", napr. opekačky, turistika, ... Pokiaľ budeme mať 

vlastný priestor, naši členovia i my by sme chceli urobiť ešte bohatší program, napr. rôzne prednášky, 

workshopy, kurz posunkovej reči pre deti, dospetých, radi by sme mali možnosť a priestor, kde by 

sme mohli pripraviť a natočiť rôzne dôležité informácie vo forme videa v posunkovej reči na webovej -

stránke či posielať mailom odkaz na link (dôležité informácie), lebo mnohí nepočujúci práve majú 

problém čítania s porozumením a podobne. 

·• 
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Sibírska 6960/3Ó, 080 01, Slovenská republika 
IČO: 42229243, email : info@posn.sk 

~~TO PR"išov M · , !--=-:--. ~ estsky urad v Prešov!) 2 
! CiSJO spisu: T.--:-- .. 

1 Reg1str. zn~tka: 
-----·-·--·---r-::::--:-----1 

Došlo: 26 l Znak a lehota 
U!!JŽ:Silia; 

PrO o hy: 

Evidenčné čfslo došlej pošty· 

PRILOHA [.OS/2-1 

JUDr. Katarína Juricová 
Vedúca oddelenia 
Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vec: Odpoveď na Váš list č. M/16013/2013, č.z. 128504/2013 zo dňa 23.10.2013 

Vážená pani vedúca, 

vel'mi pekne ďakujeme za odpoveď na náš list s prosbou o bezplatné poskytnutie priestorov 
na klubovú činnosť nepočujúcich v meste Prešov. Ospravedlňujeme sa, že nám chvíl'u trvalo, 
kým sme Vám odpovedali, pretože sme riešili problém vo veci komunikácie na naše 
stretnutie, pretože problém je v tom, že nemáme tlmočníka posunkovej reči nepočujúcich, 
aby sme mohli hladko rokovať s Vami. 

Vysoko oceňujeme pozitívnu odpoveď a návrh na stretnutie, aby sme mohli čo najskôr 
uzavrieť .naše rokovanie, pretože vel'mi súrne potrebujeme mať vlastný priestor, nakol'ko 
z dôvodu komunikačnej a-informačnej bariéry u našich členov narastajú problémy pri 
realizácii aktivít v živote. Pretože nemáme momentálne sídlo, kde by sa členovia mohli 
stretávať a zúčastňovať na prednáškach, worskhopoch, vymieňať si skúsenosti a informácie, 
je to potrebné urýchlene doriešiť. 

Navrhujeme, aby ešte pred stretnutím sme z Vašej strany dostali nasledujúce podklady: 

1. zoznam priestorov, ktoré Mesto Prešov môže poskytnúť, s vyznačením rozlohy 
a vybavenia. Chceme mať dlhodobú zmluvu, teda ten istý priestor na niekol'ko rokov. 
Neradi by sme mali priestor, kde sa s ním uvažuje na iný účel, čiže po čase by sme sa 
museli presťahovať, pretože naši členovia potrebujú mať pevné miesto, majú totiž ťažkosti 
pri orientovaní. Zároveň by sme prosili čo najnižšie, ideálne na prízemí, pretože starší 
nepočujúci členovia nevládzu chodiť pešo niekol'ko poschodí; 

2. Priestor je potrebné samostatne pre nás, pretože komunikačné a informačné problémy by 
mohli nastať a my by sme sa radi vyhli nedorozumeniam s inými organizáciami v tom 
istom priestore. 

3. Zároveň pripraviť symbolickú sumu pre prenájom priestoru, alebo bezplatná výpožička 
priestoru. Je potrebné vyriešiť náklady na služby spojené s užívaním nebytového 
priestoru na základe podpory neziskovej, charitatívnej organizácie nepočujúcich zo strany 
mesta Prešov. 

4. Vo svojej žiadosti sme uviedli, že my sme nepočujúci, a preto máme ešte viac ťažkostí pri 
získavaní finančných zdrojov kvôli komunikačnej a informačnej bariére, preto vel'mi 



~j\ilj~ 
Sibírska 6960/30, 080 01, Slovenská republika 

IČO: 42229243, email : info@posn.sk 

P/11. 

p~\LOHA Č. OťJ)~-i 

Špecifikum nepočujúcich je, že na rozdiel od ostatných (iné postihnutie či počujúci) nepočujúci majú 

veľkú potrebu osobne sa stretávať a komunikovať v posunkovej reči (kde si rôzne veci rozprávajú, zo 

života, vymieňajú skúsenosti, ako sa jednému podaril vyriešiť problém a druhý si z toho berie 

inšpiráciu ... }, lebo v živote máme komunikačné a informačné bariéry a preto veľmi potrebujeme mať 

svoje miesto na stretávanie. To je náš najzákladnejší a najzávažnejší problém. 

Budeme veľmi vďační, keď mesto Prešov pomôže nám zabezpečiť bezplatný priestor pre sídlo 

Prešovského spolku nepočujúcich v Prešove. Samozrejme, potrebujeme aj pomôcť finančne 

zabezpečiť prevádzku tohto sídla POSN, pretože my ťažko získavame financie kvôli komunikačnej 

a informačnej bariére, v dôsledku čoho nedokážeme vybavovať financie na zaplatenie energií 

a služieb. Preto Vás chceme poprosiť, aby mesto Prešov nám v tomto zmysle pomohlo situáciu 

vyriešiť. 

Sme toho názoru, že vhodné by bolo osobné stretnutie s Vami, na ktorom by sme mohli nájsť 

spoločne riešenie, aby POSN dostal priestor pre našich členov, nepočujúcich Prešovčanov. Sme 

presvedčení, že je aj v záujme mesta Prešov, aby pomohlo vyriešiť tento náš problém pre 

nepočujúcich občanov, aby sme my i Vy mohli úspešne prezentovať, že mesto Prešov zabezpečilo aj 

podmienky pre činnosť nepočujúcich občanov. 

Vopred ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

S úctou 

lA ~ _.-

(~: ·.; 

Bc. Juraj Holéczy 

PREŠOVSKÝ SPOLOK 
NEJlOCUJÚClCH 

100:42229243 

predseda Prešovského spolku nepočujúcich 
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Vaša značka: 

Naša značka: 

Dátum: 

Miesto: 

Vybavuje: 

5/2014 

3.03.2014 

Prešov 

Bc. Holéczy 

Vec: žiadosť o priestory pre POSN 
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JUDr. Katarína Juricová 
Vedúca oddelenia 
Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

V mene Prešovského spolku nepočujúcich chceme požiadať o poskytnutie priestoru na základe našej 
spoločnej prehliadky na adrese Solivarskú ulicu č.2. Máme vážny záujem získať tento priestor pre sídlo a prácu 
Prešovského spolku nepočujúcich (ďalej len POSN). Chceme Vás požiadať, aby tento priestor nám bol 
poskytnutý formou bezplatného zapožičania a mal vlastné merače energií (el. energia, teplo, voda). Na 
základe skutočnej spotreby potom náklady za tieto služby budeme platiť. 

Zároveň chceme Vás požiadať urýchlené vybavenie priestoru pre POSN, pretože nás čaká vera práce na 
usporiadaní celoštátnej akcie 7. Slovenský deň nepočujúcich v Prešove, ktorý sa bude konať v dňoch 18.-
19.10.2014. Ako vieme, proces vybavovania trvá približne 6 mesiacov, preto chceme požiadať vybavenie 
u primátora mesta.Prešova, aby súhlasil a podpísal dočasné užívanie týchto priestorov na uvedenej adrese, 
pokiaľ nebudú vybavené všetky formality počas 6 mesiacov. 

S pozdravom 

pRESOVSKÝ ~POLOK 
"NRPOčJJR:IClCH 
• ~111/,.L"""o" A'\ 

_, 
Bc. Juraj Holéczy 
predseda POSN 
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Sibírska 6960/30, 080 01, Slovenská republika 

IČO: 42229243, email: info@posn.sk 

potrebujeme, aby aj naše mesto Prešov malo pochopenie a podporilo vytvorenie 
špecifických podmienok pre realizáciu rovnocenného života nepočujúcich občanov mesta 
Prešov, tak, ako ostatných spoluobčanov mesta Prešov. My tiež žijeme v Prešove 
a máme naše krásne mesto radi. 

Na základe Vašich vyjadrení n~ naše uvedené body, by sme mohli na našom stretnutí 
potom uzavrieť presný postup ďalšieho riešenia. Našu žiadosť podporuje aj strešná 
organizácia - Národná rada nepočujúcich a nedoslýchavých v SR. Je možné, že sa jej 
predstaviteľ rokovania zúčastní v rámci našej delegácie. 

Budeme Vám vel'mi povďační, keď nám zašlete podklady v zmysle vyššie uvedených bodov 
a navrhnete niekol'ko termínov, kedy a kde by sme sa mohli stretnúť za účelom spoločného 
prerokovania našej žiadosti. 

Vzhl'adom na problematickú komunikáciu z _d9vodu nášho postihnutia dovol'ujeme si Vás 
poprosiť o komunikáciu prostredníctvom e-mailu)vedeného v hlavičke nášho listu. 

'·-~~~ _..---
Vopred veľmi pekne ďakujeme za pomoc a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

S pozdravom 

~ 
'~ .... .J.- "-. ""~ 

Bc. Jurajj H~czy 
predseda POSN 



Vaša značka: 

Naša značka: 

Dátum: 

Miesto: 

Vybavuje: 

9/2014 

29.04.2014 

Prešov 

Bc. Holéczy 

Vec: doplnenie k žiadosti 

l· , , · PREŠOVSKÝ SPOLOK NEPOČUJÚCICH 
1 Sibírska 6960/30 -----

l 
080 01 Prešov l 

!CO 42229243 l 
DIC 2023879033 l 

číslo účtu 5047712219/0900 SLSP l 
email l info@posn.sk l 

webstránka l www.posn.sk l -

JUDr. Katarína Juricová 
Vedúca oddelel!!'Wi~a.-IS_T_O_P_RI._Š_O_V_Me""'s-ts_ký_' u-, ra_d_v_P-re-šo-w-,--1~..., 
Mesto Prešov . 
Hlavná 73 . Čfslo spisu: Reglstuns5ke: 

080 Ol Prešov Z.1ialt !:l lehota 25 -04- 2014 uloženia: Do!lo: 

Prnohy: 

Evidenčná čfslo došlej pošty: 

Na základe podanej žiadosti v podatel'ni zo dňa 3.3.2014 túto dopfňame: 
a) Chceme uvedený priestor užívať na dobu neurčitú 
b} · P~atba za symbolické leur 
c) ·Dôvody potreby užívania priestoru sú na zabezpečovanie výchovno- vzdelávacieho procesu pre 

nepočujúcich občanov, ktorí majú každodenné problémy a komunikačné a informačné bariéry na 

základe sluchového postihnutia, na základe čoho nemôžu získavať informácie z rádia, TV, hóvorenou 

rečou a podobne; čo _má vplyv na vyvoj osobnosti u nepočujúceho jedinca aj v_súvislosti s zachytením 

problémov, ktoré si nevedia sami riešiť. Prostredníctvom POSN vieme riešiť rôznymi spôsobmi ako . . . 
kompenzovať tieto nedostatky, ako náhradu odkial' by mohli čerpať a získať poznatky1 ktoré · · 
potrebujú v živote prostredníctvom slovenského posunk~vého jazyka/ ktorý prelomf komunikačné 
bariéry."Zároveň využívame aj iné informačné zdrofe, ktorými vieme tiež prelomiť informačné bariéry 
prostrednfctvom·videí v posunkovom jazyku -a rozpošleme prostredníctvom mailu a podobne. Tiež 

priestor plánujeme využívať aj na rôzne kultúrno-spoločenské aktivity. 

Budeme vel'mi radi, aby ste nám-pomohli to vyriešiť, aby sme mali priestor, ktorý tak veľmi potrebujeme, 
·budeme vel'mi radi, aby sme ten priestor dostali čo najskôr 1 aby sme tak spoločne· v spolupráci s Vami pomohli 
eliminovať problémy u nepočujúcich občanov na základe komunikačnej a informačnej bariéry. V-pr,ípade, ak 
ešte niečo budete potrebovať upresniť, či zodpovedať nejaké doplňujúce otázky, kontaktujte nás prosím na e
mail: info@posn.sk 

Vopred ďakujeme za spoluprácu. 

S pozdravom 

p~~Jt~il"BBL~~: 
<Ne..... . 

tf'n.- 4iltilfi.ll~ 
Bc. Jlll"äj H:oré·czy _ 
Predseda POSN 
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PREŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Váš list: Naša značka: 

M/16013/2014 q:; /2014 

Stanovisko - Solivarská č. 2 

PR-ÍLOHA t. O'ž>.( 5 

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 

Vybavuje: 

Kašprišinová 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove dňa: 

24,3.2014 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.3.2014 Vám podávame toto stanovisko: 

Nebytový priestor na Solivarskej č. 2 je voľný od januára 2013. Ide o priestory I. NP 
o výmere 137,50 m2

, o ktoré prejavil záujem Prešovský spolok nepočujúcich, so sídlom na 
Sibírskej č. 6960/30 v Prešove, za účelom zriadenia sídla spolku a pre jeho činnosť. 

Správca nemá námietky voči poskytnutiu výpožičky zatiaľ na dobu 6 mesiacov za 
predpokladu, že -nájomca si uhradí všetky náklady spojené s užívaním predmetného 
nebytového priestoru. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

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



.-f 

PR\LOHA Č. oB)G', 

Váš list: Naša značka: 

''1 /2014 

Doplňujúce stanovisko- Solivarská č. 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 

Vybavuje: 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

Kašprišinová 
V Prešove dňa: 

12.5.2014 

Dňa 16.4.2014 bol Občianskemu združeniu Prešovský spolok nepočujúcich so 
sídlom na Sibírskej 30 v Prešove udelený súhlas na výpožičku nebytového priestoru na 
Solivarskej č. 2, na L NP o výmere 137,50 m2 za účelom zriadenia sídla spolku a pre jeho 
činnosť. 

Súhlas na výpožičku bol vydaný na dobu určitú, najdlhšie do 30.10.2014, t.j. po dobu 
vyriešenia dlhodobého nájmu. 

Vypožičia..vateľ žiada vlastníka o možnosť využívať tieto priestory na dobu neurčitú za 
symbolické l € ročne, z dôvodov uvedených v liste zo dňa 29.4.2014. 

Správca nemá námietky voči poskytnutiu dlhodobého prenájmu za symbolickú sumu za 
predpokladu, že nájomca si uhradí všetky náklady spojené s užívaním predmetného 
nebytového priestoru (elektrická energia, voda, el. vykurovanie). 

S pozdravom 

IÓO: 31722814 
DIÓ: 2020521393 
IČ DPH: 51<2020521393 

Mgr. Peter Bobko ~ 
konateľ /v --. / ~ 

Ing. Jur~ Hud~ 
konateľ // 

PRESOV REAL, s.r.o. 
SlovenSKii •O. 010 01 PPI.E$0V 
IČO: 31722114, DIČ: 2020521393 
IC DPH: SK20205213!l3 t:773208~ 
č.ú.: 101!!764005/1111 .lh 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú: 1019764005/1111 
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Došlo: 1 9 -06- 2014 

Pfllohy: 

Evidenené čfslo došlej pošty: 

Vec: nesu asne stanovisko 

Znak a lehota 
uloženia: 

} 

Sekcia majetková a ekonomická 
Mestský úrad v Prešove 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

V mene Výboru Prešovského spolku nepočujúcich sú veľmi rozčarovaní na výsledky 
rozhodnutia výboru, kde nám pôsobí veľmi veľa škody, pretože dlhé roky hľadáme vhodné 
riešenie vzhl'adom sluchové postihnutie, kde máme veľké komunikačné a informačné 
problémy. Všetky dôvody sme už na predchádzajúce žiadosti písali. Sťažuje nám to riešiť 
operatívne, keď sme nepočujúci nemôžeme volať, pri rokovaní potrebujeme mať tlmočníka, 
veľmi ťažko zháňame finančné zabezpečenie pre POSN kvôli komunikácie na základe 
sluchového handicapu. Preto sme boli veľmi spokojní, že sme našli tento priestor na ul. 
Solivarska č. 2, kde je veľmi pre nás vyhovujúce na rôzne špecifické potreby vzhľadom 
sluchové postihnutie (dostatok sv'etla, lepšie orientácie do priestoru). Ako viete, že sme už 
podávali žiadosti a aj odovzdali sme všetko čo bolo treba na zabezpečenie tohto priestoru 
pre POSN. Zároveň vzhľadom tohto roku 2014 máme veľa aktivity kde už realizujeme, 
najväčšia aktivita bude Slovenský deň nepočujúcich, viď príloha kde potrebujeme ten 
priestor na organizačný výbor na zvládnutie náročnú prípravu kde uz-dlhšie pripravujeme 
a potrebujeme čo najskôr mať podmienky. Mesto Prešov pod vedením primátora p. Hagyari, 
ktoré mal pochopenie a podpísal dočasné užívanie priestoru kým nevybavia v súvislosti 
administratívneho procesu kde sú potrebné schvaľovania zo strany mesta Prešova na dobu. · 
neurčitú. Teraz sme všetko začali investovať" na malbu, upratovanie, príprava sťahovanie, 
organizačný výbor pripravujú systém práce v tohto priestoru, nepočujúci už začínajú využívať 
klubové aktivity. A teraz? Na základe rozhodnutia Výboru máme hľadať iný priestor 
a vysťahovať sa? Kde všetko nám pokazia naše plány a úsilia čo sme už začali. Preto hore 
uvedené dôvody nesúhlasíme v plnom rozsahu. Naozaj nezvládneme zas to zmeniť všetko čo 
už sme už dokončovali svoju prácu a ostávame v tomto priestore v súvislosti na naše 
špecifické problémy, ktoré potrebujeme mať zabezpečený prístup ako sme už hore uvedené . 
problémy písali. ' 

Ďakujeme za pochopenie. 

S pozdravom 

p~~y~KÝ~~OK 
t:~'hL~43 

B~.Jur:j~oléczy 
predseda POSN 
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DOPRA VNY PODNIK MESTA PRESOV, akciová spoločnosť 
Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 253/P 

Kontaktná adresa, adresa pre doručovanie: 
Dopravný podnik mesta Prešov_ 
akciová spoločnosť 
Bardejovská 7 
P.O.Boxl70 
081 70 Prešov 

Váš list zn./zo dňa 
M/16013/2014 

Naša značka 
1369/2014 

Vec Žiadost' o stanovisko - odpoved' 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná č. 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje/tel. 
Gáll/77 64922 

Ľubotice 

24.6.2014 

Na základe Vašej požiadavky k využitiu objektu umiestneného v areáli na 
Solivarskej č. 2 v Prešove Vám oznamujeme, že Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 
využíva na základe zmluvy o nájme mestského majetku pre svoju činnosť v tomto 
areáli objekt meniarne elektrického prúdu a odstavné plochy na parkovanie 
motorových vozidiel. Nebytový priestor, ktorý sa nachádza v areáli spravuje 
spoločnosť Prešov-real. V tomto nebytovom priestore využívame iba suteré1me 
priestory, kde sa nachádza umyvárka, WC, šatila pre pracovníkov dodávateľskej 
SBS. Riadne sa podieľame na úhrade časti nákladov na elektrickú energiu a vodu. 
Do nebytových priestorov v nadzenmých poschodiach nemajú pracovníci DPMP, 
a.s. prístup. 

Tieto priestory DPMP, a. s. nevyužíva a k svojej podnikateľskej činnosti ich 
nepotrebuje. V prípade prenájmu týchto nebytových priestorov iným záujemcom je 
nutné rešpektovať pokyny a smernice DPMP, a. s. pre pohyb osôb v areáli, zvýšenú 
frekvenciu prejazdu pm·kovaných motorových vozidiel, ochranu objektu stl;ážnym 
psom dodávateľa SBS. 

S pozdravom 

[~i~~~~·;~~==~===~··"""af~~0~i-~~~-~V f.~~~~~T- i] 
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akciová :.::poior3nosť 

/! 

Ing,·lt:ifJanus vý/;r'Ý riaditeľ 
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P. č. 9 /Bod č. 22 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvatel'ov mesta 
Prešov, a to nebytového priestoru (radiodiagnostická ambulancia) o výmere 93,42 m2

, 

nachádzajúceho sa v zdravotnom stredisku so súp. č. 7931 na Ul. Prostejovskej 33/B, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnosť SPV40, s.r.o., Zlatá 15, 040 Ol Košice, IČO: 44020520. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zmenu doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3449, a to z doby určitej (l rok), ktorá uplynie 31. 3. 2015, 
na dobu neurčitú za nezmenených podmienok. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 9. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s predÍžením doby nájmu NP na Ul. Prostejovská 33/B. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 7. 8. 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 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 zabezpečenia špecializovanej 
zdravotnej starostlivosti pre obyvatel'ov mesta Prešov. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu poskytovania špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov mesta Prešov, a to 
nebytového priestoru podpory nepočujúcim obyvateľom mesta Prešov na dobu neurčitú za cenu 
51 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 51 €/m2/rok. 
Navrhovaná cena komisiou: 51 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 

ID Prílohy: 
09/1 Žiadosť zo dňa 29. 7. 2014 
09/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 7. 8. 2014 
09/3 Prehľad nájomcov v Zdravotnom stredisku CENTRUM 
09/4-6 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3449 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



SPV 40, Ssr.o., Zlatá 15, 040 01 Košice, 
lf0:44020520,Dif:2022557680 

vybavuje: Ing. Róbert RUSNÁK/· te!.:' ;-mnit· ._~ ---" --:Jm 
, offic~: POLIKLINIKA JUH/ Rastislavova 45/ 04U Ul KOŠICE 

MESTCI PREŠO\! 
Mestsky úrad v P(ešove 
Oddelenie správy mestského majetku 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

V Košiciach: 29.07.2014 ~ 

Vec: Žiadosť o predÍženie zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3449 

Týmto Vás žiadame o predÍženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3449, zo dňa 

31.03.2014, na dobu neurčitú- pripadne na maximálne možnú dobu. 

Tento nebytový priestor, v Prešove na ulici Frostejovska č.33/B, o výmere 93A2 m
2
, máme 

v prenájme od roku 2008, kde ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poskytujeme od tohto 

roku zdravotnú starostlivosť prevádzkovaním zaric.denia SV a LZ v odbore rádiológia. 

S poďakovaním za vybavenie 

----~-- - ( 

~'v1UDr. ~te1an CUĽBX 
konateľ 

Na vedomie: Prešov REA.L, s.r.o- s;:"ávca nebyto·Jých prie:tore>.! 
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PRESOV REALs.r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOV)'CH PRIESTOROV 

' Pnlotly: l Vybavuje: 

Váš list: Naša značka: 
J.Jh"/2014 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

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 
Odbor mestského majetku 
Nebytová komisia 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 

7.8.2014 

SPV40, s.r.o. so sídlom na Zlatej 15, 040 Ol Košice - žiadost' predÍženie 
nájomnej zmluvy. 

Stanovisko: SPV40, s.r.o., zastúpená konateľom MUDr. Štefanom Cuľbom, užíva 
nebytový priestor na I. NP na ul. Prostejovská 33/B v Prešove, o výmere 93,42 m2 za 
účelom prevádzkovania zariadenia SV a LZ v odbore rádiológia. 
Nájomná zmluva 3449 je uzatvorená na dobu určitú - l rok- do 31.3.2015, s výškou 
nájmu 51,00 €/m2/rok. 

Nájomca žiada o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 3449 na dobu neurčitú, resp. na 
maximálne možnú dobu za tých istých podmienok. 

Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky voči prenajímateľovi, preto 
správca odporúča predÍžit' nájomnú zmluvu. 

" S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IC DPH: SK2020521393 

PREŠOV REAL, ,_,_o_ gr. Lo~o 
Slovens!\a !,0, 080 01 PRESOV k ]' 
1Co: 317228 ·t4, o té: 202os21393 ona te 
IČ DPH: SK2020521393 1:7732084 
č.ú.: 1019764005/1111 1\ ' i 

· ng. Juraj H 'c 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s .. č.ú: 1019764005/1111 
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Nájomcovia v zdravotnom stredisku CENTRUM na Prostejovskej 33/8 
stav k 1 11 2014 

P\<.\LOHA {. 09}3 

por.č. č:NZ nájomca NZ na dobu výška nájmu za m•frok pozn. 

---~ 

iv·:: ':L: rC l: 1 3407 
::··.";::.. 

~2 :~ 3420 

~ l. '"C \ 
--l-..:...~ 

\ ! f"i( 
3 3423 ---

""L: :~c ~ 
-·-- 4 3426 

--- --- --· 5 3427 

6 3428 

---- 7 3431 

8 3433 

' 9 3435 

---- . 10 3436 

., . 
... 11 3438 

----·- .. .12 3442 

13 3446 

------- _14 3448 

. ------- .15 3449 

MUDr. Milan Mic;halides _____ ..• neurčitú 46,47 
Provitea s.r:o. (MUDr.Gajdoš) .. neurčitú 46,47 
LEK-TOP, s.r.o. _(MUDr. Ligus) __ neurčitú 46,47 
HOLGER Slovakia, s.r.o. (MUDr. Kvokačka) neurčitú 46,47 
PRA-LEK, s.r.o. (MUDr. Hricová) neurčitú 46,47 
ORPEGA, s.r.o. (MUDr. Smolko) neurčitú 46,47 
Pharma, s.r.o. (Ing. Schneider) neurčitú 46,47 
MUDr. Gajdoš Stanislav neurčitú 46,47 
REHAVAC Prešov, s,r,o, (MUDr. Vaculíková) neurčitú 33,19 suterén 
EVA-CLINIQUE s.r.o. (MUDr. Knišová) neurčitú 46,47 
CHIRAPED, s.r.o. (MUDr. Martausová) neurčitú 46,47 
MUDr. Marta Kaloková, s.r.o. neurčitú 46,47 
DERMAFIT s.r.o. neurčitú 42 
URASAL, s.r.o. (MUDr. Vrba) neurčitú 46,47 
SPV40, s.r.o .. .. .... určitú do 31.3.2015 51 



Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č.3449 

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 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: 6619911059/1111, VS 3449 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. SPV 40, s.r.o. 
Sídlo: 040 Ol Košice, Zlatá 15 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 51022/B 
Zastúpený: MUDr. Štefan Cul'ba, konatel' 
IČO: 44020520 DIČ: 2022557680 
Bankové spojenie: Tätra banka a.s. 
Číslo účtu: 2628167243/1100 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

ll Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, M/4934/2014 zo dňa 

19.03.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 

súpisné 7931, k. ú. Prešov. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Prostejovská č.33/B 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 93,42 m2 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

1/ Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
prevádzkovanie zariadenia SVaLZ v odbore radiologia 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



Čl. III 
DOBA NÁJMU 

1/ Nájomný vzťah nadobúda účinnosť dňom: 01.04.2014 a uzatvára sa na dobu určitú -
na l rok, a to do 31.3.2015. 

2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvodov uvedených § 9 ods. 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 4764,48 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. 

31 Prenqjímateľ 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 

1/ Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendámeho 
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 n~jmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.04.2014: 397.04 EUR (depozit) 
dňa 05.04.2014, 05.05.2014, 05.06.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške: 397.04 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. 



/ 

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. 

21 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. 

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116190 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . 

21 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. 

41 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 sapredmetné nebytové priestory nachádzajú. 

61 Nájomca je povinný do 10 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 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 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 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 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 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. 

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

161 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 .. 
Na vývoz kontaminovaného odpadu uzavrie nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom 
predloží prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

171 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 

1/ 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. 

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

V Prešove dňa 31.03.2014 

Nájomca·~~~~~----~ 
SPV 40 s.r.o. 

Zlatá 15, 040 01 KO~ICE 
IČO: M 020 520 

MUDr.Šte~/ 
konatel' / 

MES'T(F F~t=~E~Pf)\i 
·~pr~lva net:,ytc~v~;,·-~h r=riestcrov 

~:~ r·~ E~ Š C)\f f( E~J\ t.J ~~.r.o. 
~::LD\!CNS.1 \.i.;. 4U. F!it~;GV [~J 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hud~,Č;t 
konatel' / 

ŕ 



,Í 
VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 3449 

l. 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, konatel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 3449 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. SPV40, s.r.o. 
Sídlo: 
Registrácia: 

Oddiel: Sro 
Zastúpený 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

040 Ol Košice Zlatá 15 
Okresný súd Bratislava 

vložka: 51022/B 
MUDr. Štefan Cul'ba, konatel' 
44020520 DIČ: 2022557680 
Tatrabanka a.s. 
2628167243/1100 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 

Pôvodné určenie: 
Spôsob využitia: 

Prostejovská č.33/B 
I.nadzemné podlažie 
pracovisko RTG 

'""--"· Počet osôb: 

prevádzka rádiodiagnostickej ambulancie 
2 

l. Vykurovanie: 
a/ Teplá voda: 

ÚK 

áno 
centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpel'ní: 
b/ sprchovacích kútov: 
cl umývarní: 

dl WC spoločných s iným užív.: 
i/ spoločné umývadlá: 

kl pisoár: 

3. Výťahy: 

a/ osobné 

počet: 

O el splachovacích WC: 

O fi iných soc. zaradení: 

O g/umývadiel: 

2 h/ kuchynská linka: 

2 j/ spoločné sprchy: 

O ll drezy 

bi nákladné 

počet: 

l 
o 
l 
o 
o 
o 



4. Služby, ktoré užívate!' obstará sám: 
samostatný zmluvný vzťah na vývoz špecifického zdravotníckeho materiálu 

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

V Prešove dňa 

Nájomca: 

MUDr. ~jaA<.~ul'~ 
konater-c_ . · · 

31.03.2014 

;'PViO;;;;:· 
"~5, 040 Ol KOi~JCE' 

- .1•44 020 ~-?.L.J 

Prenajímatel': 

Mgr. Peter Bobko 
konatel' 

,:9 

, . ,_,,.:;_:,, dng. Juraj Hud~<>1 
,. ,. ,.J<:onatel' // 
.:;. •• ,t.,"' ' 

í", ·- ' .. ~ .''·\; 
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P. č. lO /Bod č. 20 - Výpis z uznesenia č. 812015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponov.anie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod komunikáciami 
a spevnenými plochami, a to: 
- častí pozemkov parc. č. KNE 117412, orná pôda o výmere cca 2 m2 a KNE 117312, trvalý trávnatý 

porast o výmere cca 67m2
, ktorým v súbore "C" zodpovedá čast' pozemku parc. č. KNC 14823144 

orná pôda, spolu o výmere cca 69 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), bez 
založeného listu vlastníctva, 

- časti pozemku parc. č. KNC 16336/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 100 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, 
na dobu neurčitú pre spoločnost' Mobelix SK, s. r. o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, 
IČO: 335 903 414. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod 
komunikáciami a spevnenými plochami vo vlastníctve žiadateľa. V súčasnosti sú pozemky predmetom 
nájomného vzťahu medzi mestom Prešov ako prenajímateľom a žiadateľom ako nájomcom. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod komunikáciami a spevnenými plochami vo vlastníctve 
žiadateľa. 
Tento majetkový prevod bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 18. 2. 2015, ktorej stanovisko je uvedené v bode F/ tohto materiálu. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 6. ll. 2014: 
VMČ č. 6 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností na dobu neurčitú za cenu stanovenú v zmysle 
odborného stanovenia výšky nájomného za pozemky vo vlastníctve Mesta Prešov. 

GI Cena: 
Za cenu stanovenú v zmysle odborného stanovenia výšky nájomného za pozemky vo vlastníctve Mesta 
Prešov. 

ID Prílohy: 
1011 Žiadosť zo dňa 30. 7. 2014 
10/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 9. 2014 
l 0/3 Kópia z katastrálnej mapy 
10/4 Grafické znázornenie komunikácií a spevnených plôch 
10/5-2 Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 13. 7. 2011 

F- MsÚISP-0111211 



INVESTRADE, s.r.o. 

Vaša značka: Naša značka: Vybavuje: 
Peter Debnár/0905520246 

V ec: Žiadost' o odkúpenie pozemkov 

ľRilOHA t . 10/1 

A dr: 
MESTO PREŠOV 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Miesto: 
Prešov 

Dátum: 
30.07.2014 

Spoločnosť Mobelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava zastúpená spoločnosťou 
INVESTRADE s.r.o. Prešov, Vás žiada o odkúpenie pozemkov pod komunikáciou 
a spevnenými plochami na p. č. KN-C 14823/44 a 16336/1 k. ú. Prešov, ktoré výlučne 
slúžia p<:>trebe COS III - Mobelix. 

S pozdravom 

Príloha: lx Situácia 

D ~ 
OOiftSIWt .. 

NA VYHLIADKE ll, 080 05 PRE§OV • SOLIVAR 
SLOVAK REPUBLIC 

teo: 311 IHe 04fJ otO: 20'.l2092006 
te OPd: 1?.11?21.19?1'08 

_ _.--·· l 

( Pete ~~"'"t• 
\J<_on:Jaeľ poločnosti ,, 

'··,,, __ 

' ................................................. _________________________________________________________________ ................................................................................................................................................................. .. 
INVESTRADE, s.r.o. Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 PREŠOV; IČO: 36510840; !Č DPH: SK 2022092006, zápis v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 16778/P; Tel : 0905 520 246, 0918 381 258, e-mail:investradesro@gmail.com 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánova 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/2014/11376 
11. 09.2014 

Naše číslo: 

B/12446/2014 

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

Vybavuje /linka 
Ing. arch. Jáni 

Prešov: 
18. 09. 2014 

~ 3100 276 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 14823/44 a 16336/1 k.ú. Prešov, ul. Arm. gen. Svobodu, Prešov 
- stanovisko k žiadosti o dlhodobý prenájom časti pozemku 

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 neskorších 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 dlhodobému 
prenájmu časti pozemkov KN-C 16336/1 a 14823/44 k.ú. Prešov podľa predloženého nákresu pre 
spoločnosť Móbelix SK s.r.o., Rožňavská 32, Bratislava. 

S pozdravom 
i':. ::' - ; ~··:: 
:-:;:: . ' 

-./ ..... 

Ing. ~a~án Harčarík 
riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Autorské práva 

• Adresy: (c) Mesto Prešov 
• Ulice: (c) Mesto Prešov 
• Zosuvné územia: (c) Mesto Prešov 
• Polohopis: (c) Mesto Prešov 
• Ortofotomapa: (c) Eurosense s.r.o., www.eurosense.sk 
• ISKN: Vektorová katastrálna mapa (\/KM) (c)Úrad geodézie 

kartografie a katastra SR. Mapa má informatívny charakter, 
neslúži na právne účely. Aktuálnosť VKM 07/2014. 

• územné členenie: (c) ÚGKK a Mesto Prešov 
• Územný plán: (c) Mesto Prešov 

Legenda 

vygenerovaný aplikáciou WebGIS GORA GEO s.r.o. 2014 (Prešov) a neslúži na právne 

http://webgis.preso\ 
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Príloha 11/2.2. Grafické znázornenie predmetu a účelu nájmu 
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COS 111. (MOEBELIX) PREŠOV-SEKČOV 
-Areálové komunikácie a spevnené plochy 

'' 
SO 110.1 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY 

Parcela registra C: 
-•KN-C p.č. 14823/44 = 69,134m2+35,821m" = 104,955m2 

- KN-C p.č. 16336/1 = 100,732m2 +107,046m" = 207,7'/Br.n" 
312,733m2 
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MESTO PREŠOV 
PRIMÁTOR MESTA 

l 

Čisto spisu: MOll/9864 ..; Mk V Preiove 13. G7.%01l 

ROtHOI:>NU"rm NA.D09UDLO 

k . "''"""" NOS• .,_IS":~(tN · 
KOLAUDAČNE ROZHODNUTIE =~ .. ·· ~·.: }f~. ; ~L~~D. ~ ~ 

Mtsto Preiov. ako prislušný orgán !tátnej správy podl'a § 2 pfsm; a) ods. zákona č. 41612001 z. z. 
o prechode. niektorých p<)sobnosd ~orgánov !tátnej ~pnívy na obce a na vyA§ie mmné celký a pdslulný 
§pec:iAiny stavebný úmd podľa § 120 zákona č. S0/19:76 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku 
(d'~lej v textt len stavebný 7..ákon) v meni neskoriieh predpis()v v s6behu s § 3a ods. 4) úkona č. 

.. 13Silf6t Zb; o pozemnýeh komunikáciách (ďalej v texte ten cestný zákon) v meni neskori{éh predpisov 
pošfidil návrh • podl'a§82 ods. l stavebMho zákona · · · ·· .. 

•··· s<:nto:.. !dt.rufeál•mum& alpeu•f mom[G ktoŕt bol vyhotóve•t v rátei· .-vby 
pod názvom: ,.COS P V SEK OV UL ETAPA .. M BILIX". ' 

• · stavebníkom je spoločn0$ť: Mlibelix SK s.r.o., Roliavská 32, 811 04 Bratislava, 
• na pozemkoch pare. l. 1'633611, 118011, l 17911, 117411, 117311. 14813/177, l 48131179 v kat. lizemi 

Prdov, 

Stavbaobsahujé.,resp. predmetným objektom boli nadobtulauté.tfeto kapacity: . 
• preilm~t objekt pred$tavuje áreálov'é komunikác~e. par~oyisk(~l.\9dníky.ft:.9statné spevneM plochy, 

ktoré ilibeZpóčujú doprávn6 n~jenie hlavného objeldl.l na nadŕaderlý dopravný systém a ďalej jeho 
komplexnú dopravnú dostupnosť a dopravnú obsluhu; hlavuý objekt jo na nadradený dopravný systém 
napojený na • ul. Arm. gen. L. Svobodu v Prdove; k hlavnému objektu (predajni Môbeli.x·u) prislúcha 
celkom ll S stojísk z toho je ti stojfsk vyčlenených pre zdravotne postihnuté osoby; jednottivé plochy 
s rôznymi povrchmi majú tieto výmery: komunikácia s betónovým povrchom má celkovú výmeru 
2381,50m~; komunikácia (parkovisko) s asfaltobetónovým povrchom má celkovú výmeru 3403m2

; 

komunikácie (chodnlky) s povrchom zo zám}f()vej c:Uažby majú celkovú výmeru 994.SOm1
; 

komunikácie a chodníky Sl.\ J~mované obrubnikmi; 'tento dbjekt ďalej obsahuje kanalizáciu 
zabeipečujúeu pdvádzanie zrážkových vôd zpóvrchov; súeasťou predmetného objektu je aj 
vodorovné a zvisJe dopravné značenie. · •rv ·•· 

Pre ufJvanie stavby stavebllý úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhláiky č. 
453/2000 Z. z. ur~uje tieto podmienky: 

l. Vlastnik stavby je povinný v súlade . s dokumentáciou a rozhodnutím stavebného úradu {stavebným 
povolenim a kolaudačným rozhodnutím), v zmysle ustanovenia § 86 stavebného úkona v súbehu s § 
12 Vyhlá§ky ~. 3511984 Zb. udr!iavať stavbu v dobrom. stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
dopravných, hygienických a bezpečnostných nedostatkov, aby· né<lochádzalo k jej znehodnocovaniu 
alebn zmene so zreteľom na to, aby sa čo možno najviac pred i~ la jej uživatel'nost'. 

2. Akékoľvek r.meny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení 
stavebnému úradu. ktorý o nich rozhodne podľa § ss stavebného zákona. 

3. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skuto6ného realizovania stavby uchovávať po celý čas jej 
utivania; pri zmene vlastnictva stavby ju odovzdá nové!nu nadobúdateľovi .a pri odstránenistavby 
stavebnému úradu. . 
V kolaudalnom konani neboli zistené také nedostatky, pre ktoré by nebolo moiné vydať toto 

I'Olbodnutfe pre utivanie stavby. resp. predmetného inihtierskeho objektu. 



2 

Návrh pre vydanie kolaudačného rozhodnutia bol spoplatnený podľa' položky 621. písm. a) ~on~ č .. · 
14~/1995 z. z. o správnych poplatkoch .sumou J:le. Správfiy.poplato"'~r uhrtld,iJ v pokladm M.sU v 
J)relove dňa 30. 05. 20U, o čom stavebnému uradu predto!il Prljmový. pokladničný doklad č. 
36/308f20t l. 

Odlhodnenie 

Dňa 30. OS. 201 l podal stavebník, ktorým je MôbeJix SK s.r.o .• Rožňavská 32, 821 04 Bratislava 
.v zastúpení spoločnosťou KOPA ENG s.r.o., Nám. mládeže č. 4, 080 Ol Prdov, na tunaj§om stavebnom 
úrade návrh na kolaudáciu stavby, resp. inžinierskeho objektu vyhotoveného pod označením: .,SO 110-
v•íútroareälové komunikácie a spevnené plochy" ktorý boJ vyhotovený v rámci stavby pod označením: 
"COS PREŠOV SEKČOV III. ETAPA - MÔBELIX". Pre uvedený objekt bolo vydané stavebné 

, povolenie .dňa 21. 10. 2010 pod č. B/2009118904-Mk. Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom 
pojedmivanf spojen~ s miestnou obhliadkou, ktoré vykonal dňa 29. 06 •. 20 U kde skonltatóval, že na 
stf)vbe, resp; kolauttÓ\Ianom objekte d()§lo k drobným zmenám oproti (.}verenej projektovej dokumentácii. 
pričom vlak urči.(, .že tí.~o zmeny zrealizované poča$ výstavby si rteVyžadovaJi samastatné konanie podľa 
§ 68 stavebnéhp zákona. Tieto zmeny sú zakreslené v porealizačnom zameran{ a projektovej dokumentácii 
podl'a skutočného vyhotovenia stavby, ktorú stavebník dolo!il v rámci kolaudačného k~;~nania. V rámci 
kolaudačného konania sa ku kolaudácii kladne vyjadrili: mesto Pre§ov, OHAM. odd. ÚP a odd. D&žP; 
KR Ha.ZZ v Pre~ove: KR PZ. KDJ v Prdove; MIDPre§ov. Tunaj~í stavebný úrad na základe vykonaného 
kolaudačného konania konAiatuje, že ui!vanim stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné 
prostredie. Na základe výsledkov · vykonaného kolaudačného konania, zhromúdených dokladov 
a miestnej obhliadky tunajší stavebný .úrad rozhodol tak. ako je to uvedené vô výrokovej čáSti tohto 
rozhodnutia. 

Podľa § 54 zákona é. 7111967 Zb .• o správnom konani (správny JXJriadok) proti tomuto rozhodnutiu 
možn~,> podať odvolanie v lehote JS dni odo dňa oznámenia rozhodnutia na meste Prešov. Hlavná 73. PSČ 
080 OL Véa"l podané odvolanie má podľa ustanovenia§ SS ods. l správneho p~,>riadku odkladný účinok. 
Toto rozhodnutie je preskúmateľné sudom až po vyčerpaní riadnych opravných prostried.kov • 

Doruči sa 
L Mobelix SK s.r.o. 
2. KOPA ENO s.r.o. 
Na vedomié 
3; Tedmické služby MP a. s. 
4. KR:Hal.Z 
5. KRPZ, KOl 
6. ObÚ ŽP v Pre!ove 
7. VVS a. s. Závod PreSov 
ll. O. S. V. O. comp a. s. 
9. SaZÚPC 
IO. Mesto Prc!ov. OMAM, odd. ÚP 
ll. Mesto Prc5ov, OHAM, odd. DEažP 
12. Mesto flregov 

Rožňavská 32 
Nám. mládeže 4 

Bajkalská 33 
Požlamieká I 
Pionlerska 33 
Náín. mieru 2 
LevočskäJ 
Strojnícka 18 
Pionierska 24 
Hlavná 73 
Hlavná 73 
Stavebný urad 

. 

82104 
O&OOÍ 

080 Ol 
o&o ot 
08005 
08001 
080 OJ 
0&006 
08005 
08068 
08068 
pre spis 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

! Bratislava 
. .. Presov. 

Pre!ov 
Pre&ov 
Pre~ov 

Pre5ov 
· Pretov 

Preto v 
Prerov 
Preiov 
Prel<> v 
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P. č. ll /Bod č. 12 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby bezplatných parkovacích miest pre verejnost', a to časti 
pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostatná plocha o výmere cca l 505 m2 (presná výmera bude známa 
po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Tomášikova, na dobu 20 rokov pre 
DAMI, spoločnost' s ručením obmedzeným, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36469912. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ má zámer na vlastné náklady vybudovať parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť nielen 
užívateľom a návštevníkom objektu bývalého kina Kozmos, ale aj širokej verejnosti, a to bezplatne 
počas celej doby nájmu predmetného pozemku. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 8. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 3. 7. 2014: 
VMČ č. l odporúča majetkový prevod schváliť. 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 
AJ 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 
výstavby bezplatných parkovacích miest pre verejnosť. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý s odôvodnením 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode G. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa na dobu 20 rokov za cenu l ,OO €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou 
zachovania verejnej prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

W Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 
Navrhovaná cena komisiou: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania 

verejnej prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas 
celej doby nájmu. 

1/ Prílohy: 
11/1-2 Žiadosť zo dňa 4. 7. 2014 
11/2-2 LV č. 6790 
11/3 Kópia katastrálnej mapy 
11/4 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa ll. 7. 2014 
11/5 Stanovisko ODEažP zo dňa 8. 7. 2014 
11/6-3 Vizualizácia zámeru 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÍLoHA ~~ 11{1-1 
1:;:;1 MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

r;:;,;:;:-0 . ...:;...::: R:::l:::~::; 0:::..:.:::..~-_:::M.::;~:::~ t;:;~ky~:--·~;:....;;...:.ti_· ~_ľ=_P "_r;_š_·o~-~"""'-· .... ·_17"1--"1 
\-~~- --rr; "l 
i číslo spisu: ~sg:str. znac~a: ........ -·----i 
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Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

Došlo: 

' Prílohy: 

. Evidenčné čfslo došlej pošty: 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 

v zastúpení: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 

e-mailová adresa: 

uloženía: 

080 Ol Prešov 

DAMI, spoločnosť s ručením obmedzeným 

J 

Ing. Dušan Michalčík, konateľ spoločnosti a zároveň 

spoluvlastník nehnuteľnosti- b' ·-'L 1 ·:~~ TT· 

Týmto žiadam o dlhodobý nájom pozemku na 30 rokov ako prípad hodný osobitného zretel'a za 

l Eur l rok počas celej doby nájmu. Záujmom je vybudovat' nové parkovacie miesta, ktoré žiadatel' 

zhotoví na vlastné náklady, pričom tieto parkovacie miesta budú slúžit' nie len užívatel'om a 

návštevníkom objektu - bývalé kino Kozmos, ale aj širokej verejnosti, bezplatne počas celej doby 

nájmu. 

Účel nájmu a dôvody výstavby: 

Vytvorenie cca 40 parkovacích miest na parcele 9310 l 543 v blízkosti obchodno- prevádzkovej budovy

parcelné č. 931 O l 54~(bývalé kino Kozmos), Prostejovská ulica 3 7 l A, 080 O l Prešov. 

Situácia s parkovaním v okolí je už teraz problematická (viď príloha fotografie). 

Zámer má viacero kladných odôvodnení: 

existujúce bytové jednotky v okolí by mali možnosť bezplatného parkovania, 

nové parkovacie miesta by odstránili problémy s parkovaním áut na miestach, ktoré na to nie sú 

určené, 

v súčinnosti s rekonštrukciou existuj~ceho obchodného strediska Centrum a jeho využívaním, by ~a 

sprístupnili návštevníkom vhodné miesta na parkovanie, 

vyriešila by sa taktiež otázka problematického parkovania pri kostole, funkčnom trhovisku a inými 

existujúcimi prevádzkarni v okolí, vrátane zdravotného strediska 

v neposlednom rade by sa tak revitalizovalo ďalšie okolie strediska Centrum. 



Katastrálne územie: Prešov 

Lokalita (ulica a pod.): Sídlisko III. -Centrum, ul. Tomášiková 

Číslo parcely: 931 O l 543 

Výmera v m2
: ..... 12-P..~... 1'3 IJ 

V zmysle zákona č. 42812002 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 odvolať iba v prípade 

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

V Prešove dňa ... ~-/(~.!..~(LJ ............ ~ ... ~ ............ . 
podpis navrhovateľa 

Prílohy: 

kópia katastrálnej mapy s označením parciel 

vyznačenie l zakreslenie navrhovaných parkovacích miest dopravným inžinierom 

grafické znázornenie umiestnenia nových parkovacích miest na danom pozemku, štúdia - 4 sn:. 

- Foto dokumentácia aktuáln,ej situácie parkovania- 2 str. 

na vedomie: l) Mestský úrad v Prešove 

sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania 

2) Mestský úrad v Prešove 

sekcia oddelenia dopravy, 
energetiky a životného prostredia 

3) Mestský úrad v Prešove 

výbor mestskej časti č. l - Sídlisko III. 

l 
\ 



l PRí1.DHA č.11-{2-~ 
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.07.2014 
čas vyhotovenia: 11:49:24 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6790 
CASt A: MAJETKOVÁ 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. 
9310/544 1829 Zastavané plochy a 17 1 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

17 - Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čfslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

8804 9310/544 
Legenda: 
Druh stavby: 

22 - Polyfunkčná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

22 obchodno-prevádzková budova 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN[C/ A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sfdlo) vlastnfka 

Byt 

Vchod: · 37A 1. p. Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., P.Horova 20, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 18.10.1976 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5090/2010 

Nebytový priestor 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 1 - 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

353 l 3041 

1 l 1 

495 l 3041 

3 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 371A, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník ( 

\ 
Informatívny výpis 1/3 Aktualizácia katastrálneho portálu: fi•hs.o7.2Ó14 



Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY · 

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

Vchod: 37 A prízemie Priestor č. 1 • 2 

4 Michalčíková Ingrid r. Michalčiková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 
Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 5 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
9 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 3 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Vchod: 37A prízemie Priestor č. 12 • 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 1053 l 3041 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
5 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel: 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
6 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 1 l 5 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
10 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel: 3 l 10 

Vchod: 37A 1. p. Priestor č. 1 • 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 1140 l 3041 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

7 Michalčik Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
8 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
11 Michalčíková Ingrid r. Míchalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 

Spoluvlastnfcky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Legenda: 
Druh nebytového priestoru: 
1 • Zariadenie obchodu 
12 • Iný nebytový priestor 

Tituly nadobudnutia L V: 

z. 3185/99-listina o urceni sc.Vn/R-8804/99 
Zámenná zmluva V 1554/2008 
R 337/2008-Rozhodnutie Mesta Prešov č.P 11463/2008 o zmene v užívaní stavby 

5 l 10 

1 l 5 

3 l 10 

l 
l 

Informatívny výpis 2/3 
fiof ' 

Aktualizácia katastrálneho portáfu: 08.07.2014 



9310/544 

k.I~O K.DZfJOS 

93iOJ453 

N parcelY C N vnútorná l<.resoa 

It/ dôletlté u\lce a c,es'Cf 
1}1 dô\eiité u\\ce a ces'Cf (;{]_v~znamr.é unce a nároest\a 

/}!} u\\te a cest'/ :-.< lné \cOI'Oufl\l<ác\e a c.hodnťt<'f 

-ú -e, 
5 
~ 
J7 
G>( 
...:::..., 
.....:::.. 

(_)) 



·.··s MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Váš list čfslo l zo dňa: · Naše čfslo: 

Msú v Prešove 
SMaE-OMM 
Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

B/11132/2014 lng.arch.Ligus /211 11.7.2014 

Vec: Stanovisko k žiadostiam o dlhodobý prenájom pozemku a vzájomnú 
zámenu pozemkov- Ing. Dušan Michalčík, DAMI, spol. s r.o., Prostejovská 
37/A, Prešov 

Na základe žiadostí Ing. Dušana Michalčíka a spoločnosti DAMI, spol. s r.o., 
Prostejovská 37/A Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania Msú v Prešove dáva nasledujúce stanovisko: 

1/ súhlasíme s dlhodobým prenájmom severnej časti pozemku parc.č. KNC 
9310/543 k.ú. Prešov (výmera sa upresní na základe projektu stavby) na výstavbu 
parkovacích plôch podl'a investičného zámeru predloženého spoločnosťou DAMI, 
spol. s r.o., Prešov 

2/ súhlasíme s navrhovanou zámenou časti pozemku parc.č. KNC 9310/543 k.ú. 
Prešov pod prístupovou cestou a vonkajším schodiskom objektu bývalého kina 
Kozmos za časť pozemku parc.č. KNC 9310/971 k.ú. Prešov medzi objektom 
bývalého kina Kozmos a mestskej knižnice, určenej na dobudovanie pešej zóny . 

.MESTO PREŠ4Jf"''* 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU ~URBANISTI~, 
080,01 Pre~" @, 

4 ~ar;~n ~a~;;:: 
riaditel' sekcie 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



MESTO PREŠOV PRÍLOHA G.11.{5 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list čfslo l zo dňa: · Naše čfslo: 

B -10967/2014 

Vec 

DAMI, s.r.o. 
Prostejovská 37/A 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Širgel 
051 3100207 

Prešov: 

08.07.2014 

Investičný zámer "Výstavba parkoviska Sídlisko 111.- Centrum, okolie bývalého kina 
Kozmos" - stanovisko k investičnému zámeru. 

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 (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k zámeru stavby "Výstavba parkoviska Sídlisko Ili.- Centrum, okolie 
bývalého kina Kozmos " nasledovné stanovisko. 

Cestný správny orgán súhlasí s výstavbou parkovacích miest na pozemku parc. č. 
KN-C 9310/543 k.ú. Prešov, Prostejovská 37/A, na Sídlisku 111. v Prešove podl'a predloženej 
projektovej dokumentácie v stupni investičného zámeru bez pripomienok. 

S pozdravom 

[

\il,.!il[ E" {\,.' 1f ..n. ·11n0 I» l'/;"<,?; ...."_ '" • l<R.:_i!_~k.~ ·,~~· .WL:-· .2Js1.DD~'IQ..~ 'W" 

Mestsk~' úrad 
'K CIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBAN!ST!KY 

\i-~ 080 01 Prešov (fJ 
Ing. Marián Harčarík 

riaditJ.I• sekcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Na vedomie: 
MsÚ Prešov, SMaE - OMM 

Mestský úrad v Pre§ove 1 Hlavná 73 1080 01 Pre§ov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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1;;:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 15/25 

P. č. 12 /Bod č. 13 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemku parc. č. KNC 
4070/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 453 m1

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Hurbanistov, na dobu 10 rokov pre spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod Šalgovíkom 8, 
080 Ol Prešov, IČO: 47387939. 

B/ Predmet a účel majetkového prevodu: 
. Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom pozemku parc. č. KNC 4070117 na dobu l O rokov, pretože tento 

pozemok je funkčne spojený stavbou jedného parkoviska s pozemkom parc. č. KNC 4070/29 
(vytvoreného odčlenením z pozemku parc. č. KNC 4070/12), ktorý má žiadateľ v nájme od 
Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov na obdobie l O rokov za účelom prevádzkovania 
parkoviska. Predmetný pozemok vo vlastníctve mesta Prešov nie je možné využívať samostatne 
z dôvodu, že je prístupný len cez pozemok parc. č. KNC 4070/29 a nie je možné zriadiť naň ďalší 
samostatný vjazd z ulice Hurbanistov. Vzhľadom na vzájomnú prepojenosť oboch pozemkov ich 
chce žiadateľ využívať ako jedno spoločné parkovisko. Žiadateľ má zároveň záujem predmetné 
parkovisko zrekonštruovať položením asfaltového koberca, pričom predpokladá investíciu do 
majetku mesta Prešov vo výške cca 15 000 EUR a na túto skutočnosť žiada prihliadnuť aj pri 
stanovovaní ceny nájmu. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 13. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov (vzhľadom na 
adresnosť majetkového prevodu) z dôvodu obmedzených možností využitia a s prihliadnutím na 
úmysel žiadateľa investovať do predmetnej nehnuteľnosti. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý s odôvodnením 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti s~ôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa na dobu lO rokov za cenu 2 718 €/ročne (6 €/m /rok) za celý predmet 
nájmu, s podmienkou vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 

15 000 € do l roka od uzatvorenia zmluvy, bez nároku na refundáciu od prenajímateľa. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l 676,10 €/ročne (3,70 €/m2/rok). 
Navrhovaná cena komisiou: 2 718 €/ročne (6 €/m1/rok) za celý predmet nájmu, s podmienkou 

vynaloženia investície do predmetu nájmu nájomcom vo výške 
minimálne 15 000 € do l roka od uzatvorenia zmluvy, bez nároku 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



CJ Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

na refundáciu od prenajímatel'a. 

Hl Prílohy: 
1211-4 Žiadosť zo dňa 20. l. 2014 s prílohami 
12/2 Stanovisko VMČ č. 4 zo dňa 7. 4. 2014 
12/3 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 2. 2014 
12/4 Kópia z katastrálnej mapy (aktuálny stav) 
12/5 Ortofotomapa (aktuálny stav) 
12/6-2 Zmluva o nájme pozemku zo dňa l. 12.2013 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Vydanie: 

Strana 
16/25 
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_.. Mestský úrad v Prešove, Hlavná q.l. č. 73, 080 Ol Prešov 

PRlLOHA Č. 1~/1 ""1 

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

l Príluhy: ---~ \lybavuje: 
1 

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: RV PARKING, s.r.o. 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: P . , _ _ _ _ __ rešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ( 

e-mailová adresa: rastislav.ilcin@gmail.com 
- . - - - . - - - -

(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 o nájom pozemku 

Katastrálne územie: Prešov 
' 

Lokalita (ulica a pod.) ulica Hurbanistov 

Číslo parcely: 4070/17_ 

Výmera v m2
: 453 -'J,~ /ttr,zj to f::y.;, 

Účel nájmu: prevádzkovanie parkovacej .plochy~_ 

-..'b~l!:>A tvf\-;-,Hv: ~0 ľOtCOv',. /~ 

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 odvolať iba v prípade 

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

V Prešove dňa 20.1.2014 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

~ 
.. 

~~-/ .....___....... 
,/~/ 

l" / ~ v_ 
podpis navrhovateľa 

pri nájme pozemku za účelom výstavby objektu, parkoviska resp. umiestnenia inej stavby doložiť 

,stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, oddelenia hlavného architekta mesta 

a územného plánovania k danému zámeru 

F- MsÚ/SP - 52/411 
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Zdôvodnenie žiadosti 

Zmluvou o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.12.2013 žiadatelia získali do nájmu 
nehnuteľnosť .C-KN č. 4070/12 zapísanú na LV č. 2526 kat. úz. Prešov, ktorej · 
vlastníkom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov na obdobie IO rokov. 

Uvedená nehnuteľnosť susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Prešov, 
ktoru si touto žiadosťou chceme prenajať. Obe nehnuteľnosti slúžili ako parkovisko 
viac ako l O rokov a tvorili jeden celok na parkovanie vozidiel. V zhi' ad om k tomu, že 
na pozemky je len jeden vstup a to cez pozemok arcibiskupstva, máme za to, že by sa 
mali využívať ako jeden celok a slúžiť občanom mesta ako parkovisko. Na pozemok 
mesta nie je možné urobiť samostatný vstup a preto vstupovať na mestský pozemok je 
možné len cez pozemok arcibiskupstva. 

Ako nový nájomca máme v úmysle parkovisko zrekonštruovať. položením 
asfaltového koberca na obidve ·parcely. Podľa predbežného rozpočtu by suma 
investície do parcely patriacej mestu mala byť 15 000 eur. Vzhl'adom na polohu 
nehnuteľnosti mesta máme za to, že najvhodnejším využitím žiadanej nehnuteľnosti 
jé ponechať ju na doterajší účel, avšak v štandarde, ktorý bude podstatne vyšší a 
mestu Prešov zodpovedajúci. 

S poukazom na uvedené žiadame mesto o vyhovenie žiadosti a zohľadnenie 
všetkých uvedených faktov pri výške nájmu. V prípade, že by bol vyslovený súhlas aj . . 
s plánovanou investíciou, navrhujeme túto tak isto zohľadniť vo výške nájmu. 

__ S úctou RV PARKING, s.r.o. 

........ 
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Pri~ô"H·A~"·t:'12./2.. "~· 

Mgr. Janette Langová. predseda VMČ c. 4 mesta Prešov 

V~iíjačka: M/201411840, č, z. 17573/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sel5.cia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

YPrešove, dňa07~04.20l4 

V~c;'ži@dosť o prenájom parcelv'KNC 4070/17 v k. ú. Pre§ov- odpoved' 

. .·.· ~- .. J!ofa~ladeV ášej. žiadqsti zo dňa 03.02.2014 ozauj~tie stap!o~i$~ kžiaď:osti spql. .. 
·~o/)~~ O, s.'t~ o. s9 ~.id)óiRfPod Šalgovfkom. 8, Prešqv · oJ)teri~ijhJ·k~~~l)éna uLH~t~anistov 
'~(Zi~97()11To}iýlpete4S;3 tp.2;.druh; zastavanáp1ocba anádv~fie; vk Íl. Préšov, zapfsariá na LV 

· ~~~~;\&o·'jrýlvčn<;im':v!ä~ícfY~~;m~$t~Prešov za účelom.preváďzJ<:{}vania parkovi~ka(na poze:mok je 
. :Ptf$ty~J~I,t:pg:\parc~1~·;~~C;4010ll2 vo vlastqictve GréckokatpHck.ehó arcibiskupstva, ktorý má 

y,rtäjfti'e:~(~datel~; P8réell1 KNG40.70/l7 moŽl}o využívať len ako celok spolu- so susediacou parcelou). 
· Ži,~datetma záujem zrékonštťt.roväť parkovisko položením asfaltového koberca. 

K predmetnej žiadosti VMČ č. 4 dáva toto súhiasne stanovisko. Nemáme žiadne námietky. 

S poZdravom 

;:. . ~~ 
Mgr. Janefte La~~~~ 

Predseda VMC č. 4 



MESTO PREaov 

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

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/2014/1840 
Č.z.7573/2014 

VEC 

· Naše čfslo: 

8/2262/2014 
ev.č. 10496/2014 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

18.2.2014 

Prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc.č. KN-C 4070/17 k .ú. Prešov s výmerou 
543 m2 za účelom prevádzkovania parkoviska na ulici Hurbanistov v Prešove, na území 
Pamiatkovej rezervácie Prešov žiadateľovi RV PARKING, s.r.o., Pod Šalgovíkom 8, Prešov 
-stanovisko 

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 dáva 
k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013 schvá
leného Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11. 2013, pozemok parc.č. KN-C 4070/17 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej 
ako plocha občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti pozemok parc.č. KN-C 4070/17 k. ú. Prešov je súčasťou jestvujúceho parkovis
ka na ulici Hurbanistov a je využívaný pre parkovanie vozidiel. 

V zmysle Generelu statickej dopravy na území "Pamiatkovej rezervácie Prešov, schvá
leného Mestským zástupiteľstvom v Prešove uzn. č. 120/2000 dňa 27. 3. 2000, predmetný pozemok 
je súčasťou plochy určenej na parkovanie v južnej časti územia pamiatkovej rezervácie. 

3/ 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 po prehodnotenf zámeru o d p o r ú č a prenajať pozemok vo 
vlastníctve Mesta Prešov parc.č. KN-C 4070/17 k .ú. Prešov s výmerou 543 m2 žiadatel'ovi za 
účelom prevadzkovania parkoviska na ulici Hurbanistov v Prešove; na území Pamiatkovej 
rezervácie Prešov. 

S pozdravom MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU A URBANJSTIKY 
080 01 Prešov @ 

.r-~ 
/ v·/-

lng. Marián~ a r č a r í k 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ' 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 14. júla 2014 9:00 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 
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··zMLUVA 
o nájme pozemku 

podľa § 663 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. Občiansky zákonn/k v zneni neskorš/ch predpisov 
/ďalej len ako "Zinluva"/ 

Prenajfmatel': 
Názov:· 
Sld/o: 
Zastúpený: 
IČO: 
/ČDPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Registrácia: 

Čl. l 
Zmluvné strany 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, PhD., prešovský arcibiskup a metropolita · 
oo 179 205 
SK 2021283176 
2021283176 
SLSP a. s., čfslo účtu 9629338810900 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 30811991 Zb. 

ďalej len ako" prenajfmateľ" 

Nájomca: 
Obchodné meno: 
Sld/o: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Registrácia: 

ďalej len ako "nájomca" 

RV PARKING, s.r.o. 
Pod Šalgovfkom 8, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
Vladislav Staš, konateľ 
47 387 939 
2023845241 
Tatra banka a. s., číslo účtu 292390021711100 
OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 28628/P 

$potu ďalej len ako "zmlu~ňé strany", alebo "účastnfcizmluvy" 

Čl.II 
úvodné ustanovenia· 

.. 

1. Prenajfmateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a to pozemku - parcely C-KN č. 4070112 
nachádzajúcej sa v kat. územi Prešov, obec Prešov zapfsanej na LV č. 2526 vedeným Správou 
katastra Prešov, Katastrálny úradom Prešov /ďalej len ako "nehnuteľnosť"/. 

Čl. 111 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je prenechanie časti nehnuteľnosti bližšie špecifikovanej v Ct. ll ods. 1 
tejto Zmluvy a to parcely č. 4070129 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.272 m2 vytvorenej 
Geometrickým plánom č. 99/2013 úradne overeným dňa 19.11.2013 pod č. G 1681/2013 
nájomcovi do užfvania zo strany prenajímatel'a na účel a za podmienok ustanovených v tejto 
Zmluve a nájomca sa touto Zmluvou zaväzuje platiť prenajfmateľovi nájomné vo výške 
dohodnutej zmluvnými stranami uvedené v Ct. V ods. 1 tejto Zmluvy. 

2. Prenajfmateľ odovzdáva do nájmu nehnuteľnosť bližšie špecifikovanú v Ct. 111 ods. 1 tejto Zmluvy 
nájomcovi v stave spôsobilom na jej riadne užívanie a nájomca nehnuteľnosť bližšie 
špecifikovanú v Ct. 111 ods. 1 tejto Zmluvy preberá. 

Čl. IV 
Účel nájmu 

1. Účelom nájmu nehnuteľností bližšie špecifikovanej v Ct. 111 ods. 1 tejto Zmluvy je stavebná úprava 
nehiwteľnosti a jej prevádzkovanie na účely parkovania.,. 

2. Nájomca preh/asuje, že prenajímaná nehnutel'nosť bližšie špecifikovaná v Ct. 111 ods. 1 tejto 
Zmluvy je na účel nájmu vhodná, oboznámil sa s ňou a pozná jej stav . 

• • 
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4. Zmluvne strany sa dohodli, te nájomca je povinný v lehÓte 1 roka od účinnosti tejto Zmluvy 
zrealizovať asfaltový koberec v hrobke $plňajúcej stavebné normy (cca 5-10 cm), resp. uskutočniť 
rekonštrukciu povrchovej úpravy materiálom pfsomne schváleným prenajfmateľom na prenajatej 
nehnuteľnosti bližšie špecifikovanej v Ci. 111 ods. 1 tejto Zmluvy. Vprfpade, že nedôjde k výmene 
asfaltového koberca ma prenajfmatef právo odstúpiť od Zmluvy. · 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

1 .. Zmluvne strany sa dohodli, že Zmluvu je možné zmeniť aleb.o doplňať len so súhlasom 
zmluvných strán a to plsomne, a dodatkom k nej. 

2. Zmluvne strany sa dohodli, že doručovanie sa podľa tejto Zmluvy uskutočňuje vždy na adresu 
zmluvnej strany uvedenej v úvodných ustanoveniach tejto Zmluvy. V prfpade zmeny adresy 
pre doručovanie sú zmluvné strany povinné sa o tejto skutočnosti bez omeškania vzájomne 
informovať. Pokiaľ nebude možné pfsomnosť opakovane doručiť na poslednú známu adresu pre 
doručovanie, považuje sa pfsomnosť'za doručenú tretfm dňom potom, kedy sa ako nedoručiteľná 
vrátila odosielatel'ovi 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch ( 4) vyhotoveniach, z ktorých dve ( 2) dostane prenajfmateľ 
a dve ( 2) nájomca. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, ·vážne a bez omylu, nebola uzavretá v 
tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečftali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu Zmluvu podpisujú. 

5. Ak nie je v tejto Zmluve niečo výslovne uvedené, riadia sa vzťahy účastnfkov zákonom č. 4011964 
- Zb. Občiansky zákonnfk v znenf neskoršfch predpisov. 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch účastnfkov zmluvy s účinnosťqu odo dňa 
faktického odovzdania nehnuteľnosti bližšie špecifikovanej v Cl. ll/ ods. 1 tejto Zmluvy nájomcovi. 

V Prešove, dňa 01.12.2013 

Za prenajfmateľa: 

Mons. ThDr. Ján Babjak S./, PhD: 
pre~ovsk9 arcibiskup a metropolita 

4 

V Prešove, dňa 01.12.2013 

Za nájomcu: 

. RV PARKING, s.r.o. 
Pod Š81goVIkom 8, 080 01 Pre§ov 

IČO: 47 387 939 f) DIČ: 2023845241 

("\ . 
~ ...................... ":.: .................. ,; ................. . 

V/adisfflV Staš 
konateľ 
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P. č. 13 /Bod č. 23 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory a pomoci hendikepovaným det'om v meste Prešov, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 255,15 m1

, nachádzajúcich sa na I. NP stavby so súp. č. 6525 na 
UL Bernolákovej č. 17, 
časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 230 m1 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 10 rokov pre občianske združenie Svetlomodrý svet, Školská 
13737/3, 080 06 Prešov, IČO: 42384648. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom predmetných nebytových priestorov a priľahlého pozemku za účelom 
zriadenia interiérového ihriska, realizácie rôznorodých aktivít a popoludňajších záujmových činností 
pre hendikepované deti a deti s autizmom. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 13. l. 2015: 
VMČ č. 6 súhlasí s prenájmom a odporúča žiadateľovi vyhovieť tak, ako je uvedené v žiadosti. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 18. ll. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode N 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 podpory a pomoci hendikepovaným 
det'om v meste Prešov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podľory a pomoci hendikepovaným deťom v meste Prešov na dobu lO rokov, a to: 
- NP za cenu l €/m ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
- časť pozemku za cenu l €/ročne. 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/rok. 
Navrhovaná cena komisiou: - NP za cenu l €/m1 ročne+ úhrada za služby spojené s užívaním 

nebytových priestorov, 
- čast' pozemku za cenu l €/ročne, 

Hl Prílohy: 
13/1-2 Žiadosť zo dňa 6. ll. 2014 
13/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 18. ll. 2014 
13/3 Situácia 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Občianske združenie Svetlomodrý svet, sídlo Školská 13737/3, 080 06 Prešov, Slovenská republika 

v zastúpení Radoslav Drdák, t.č. ( 

Čfs!o spisu: 

Došlo: 

Mestský úrad v Prešove 

Sekcia majetková a ekonomická, 

Oddelenie mestského majetku Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na 1.NP na ul. Bernolákova 17, ovýmere 255,15 metrov 

štvorcových a okolitej zelenej plochy. Tieto priestory by sme chceli na zriadenie interiérového ihriska 

a ďalších priestorov pre aktivity handicapovaných deti, popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti s autizmom 

a ako sídlo OZ Svetlomodrý svet. 

Chceli by sme sa spolupodieľať na zveľaďovaní a spoločensky prospešnom používani týchto priestorov, 

vytvoriť prostredie pre vol'nočasové aktivity postihnutých deti, pre stretávanie rodinných príslušníkov týchto 

deti, na prednášky a workshopy o tematike postihnutých deti a možnostiach ako sa s týmito postihmi 
vysporiadať, na realizovanie rôznych terapií a ďalšie aktivity prospešné pre postihnuté deti a ich rodiny. 

Keďže tieto priestory nie sú užívania schopné, je potrebné do značnej miery ich upravovať a nakoľko naše OZ 

nemá žiadne príjmy, chceli by sme nájom na 10 rokov s ročným nájomným za symbolické jedno euro . 

Dovoľte, aby sme Vám predstavili OZ Svetlomodrý svet. 

Sme začínajúce OZ, ktoré združuje rodiny deti s diagnózou F84 - detský autizmus. K našim prvým aktivitám 

patrí snaha vymaniť tieto rodiny z izolácie domova, lebo prejavy vyplývajúce z tejto diagnózy nám často 

nedovoľujú žiť "plnohodnotný život". V meste sa nachádza niekoľko interiérových a exteriérových ihrísk, ale 

sú určené pre zdravú populáciu. Pri ich zriaďovaní sa nemyslela na postihnuté deti. Žiadne zihrísk nespfňa 

potreby bezbariérovosti a ani iných špecifických úprav. 

Špecifikom autizmu je ťažká porucha komunikácie, socializácie. Deti požívajú iné spôsoby komunikácie aké 

im dovolí ich funkčnosť. Mnohé hučia, kričia, pištia, niektoré sú agresívne a majetnícke. Nemôžu sa teda 

integrovať s týmito prejavmi medzi zdravé deti. Neschopnosť komunikácie vedie k potrebe zriadenia 

komunikačných panelov s piktogramami. 

V týchto priestoroch by sa ďalej zriadila časť určená pre rodičov, kde by mohli vzájomne komunikovať 

nadväzovať nové priatel'stvá, vymieňať si vzájomné skúsenosti z oblasti-výchovy, zdravia a prežitia s ťažko 

postihnutým dieťaťom. 



PR\ioHA Č .1?> )1-2. 

Vo večerných hodinách by sa priestor využ(val na rôzne prednášky a kurzy z odboru zdravia, tematiky 

autizmu a sociálnej oblasti. V pláne máme pozývať odborníkov zoblasti medicíny, učiteľov, výchovných 

poradcov a odborníkov v oblasti alternatívnych prístupov. Ďalšia možnosť využitia priestoru sú tvorivé dielne 

pre maminky a ich deti. 

Ďalším ciel'om je opačná integrácia zdravých medzi choré detí. Vytvoriť v časovom harmonograme priestor 

na možnosť návštevy ihriska zdravým deťom, aby sa od malička mali možnosť sociálne rozvijať. 

Priestor bude riešený štruktúrovane na časť ihriska, časť pre rodičov, prednášky, aktivity ačasť na 

popoludňajšiu záujmovú činnosť pre autistické deti s osobným asistentom. 

Úlohou OZ je získavať prostriedky na vybavenie interiéru pre popoludňajšiu činnosť, na chod prevádzky 

a ďalšie náklady s tým spojené. 

Na realizáciu tohto projektu vzájomnej pomoci však potrebujeme podporu a pomoc mesta keďže sme 

nezisková organizácia. 

Budeme vďační, keď nám mesto Prešov pomôže zabezpečiť tento priestor pre sídlo prvého interiérového 

ihriska pre handicapované deti a sídlo OZ Svetlomodrý svet. 

Naša prosba je naliehavá. 

Vopred ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 

V Prešove dňa 5'.11. 'hatí Predseda združenia Radoslav Drdák 

·, 
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PREŠOV REALs.r.o. 

Váš list: Naša značka: 
M/14725/2014 ';r-f /2014 

Vec: Stanovisko - Bernolákova 17 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH·PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretarjat@presovreal.sk· 
www. presovreal. sl< 

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

Vybavuje: 

Kašprišinová 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove dňa: 

18.11.2014 

majetku 

Na základe Vašej žiadosti M/16890/2014 zo dňa 6.11.2014 Vám podávame toto 
stanovisko: 

Nebytový priestor na Bernolákovej 17 o výmere 225,15 m 2 - telocvičňu 
s príslušenstvom na I. NP a okolitej zelenej plochy žiada do nájmu OZ Svetlomodrý svet, so 
sídlom na ul. Školská 13737/3, 080 06 Prešov, zastúpené Radoslavom Drdákom, za 
symbolické nájomné l € na dobu 1 O rokov z dôvodov uvedených v žiadosti zo dňa 
5.11.2014 pre vytvorenie interiérového ihriska pre hendikepované a autistické deti. 

O dlhodobý prenájom toho istého nebytového priestoru požiadal aj športový klub ŠK 
Universal, so sídlom na Matici Slovenskej 4 762/5, za úhradu l € ročne, resp. za 8,30€/m2irok 
pre. účely fitnescentra - ide o rozšírenie doteraz užívaných NP o výmere 561,36 m2 za 
8,10€/m2/rok. 

Je na zvážení vlastníka, ktorému z týchto záujemcov poskytne tieto priestory formou 
dlhodobého prenájmu za cenu l € ročne, resp. 8,30 €/m2/rok, s prihliadnutím nato, že za 
energie a služby spojené s prenájmom za tieto priestory budú nájomcovi účtované zálohové 
platby vo výške do 300 € mesačne (vykurovanie, voda, elektrická energia). 

Správca sa prikláňa k možnosti prenájmu pre OZ Svetlomodrý svet, nakol'ko v meste 
Prešov chýba zariadenie takéhoto typu pre deti postihnuté autizmom a inak hendikepované 
deti, za predpokladu úhrad zálohových platieb za energie a služby. PR.'E~v-RE~ 

Slovenská ~o S pozdravom 

reo: 31722814 
OIC: 2020521393 
.a ____ -··-~----

1 Presov ·1• / 
Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj~ 
konatel' · , _ _ ~· 

... 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú: 1019764005/1111 
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1:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18125 

P. č. 14 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nebnutel'ností spôsobom ako prípad bodný osobitného zretel'a 
z dôvodu záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
časti pozemku parc. č. KNC 93101543, ostatná plocha o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, vo vlastníctve mesta 
Prešov, 
za 
čast' pozemku parc. č. KNC 93101971, ostatné plochy o výmere cca 160m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 15015, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, v spoluvlastníctve 
Ing. Dušana Michalčíka, Prostejovská 371A, 080 Ol Prešov, v podiele 1/2 a Ingrid 
Micbalčíkovej, rod. Micbalčíkovej, Banícka 8, 080 05 Prešov, v podiele 1/2. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia ako spoluvlastníci stavby so súp. č. 8804 (bývalého kina Kozmos) požiadali o zámenu 
časti pozemku v ich vlastníctve, ktorý v súčasnosti slúži ako parkovacia plocha pre ich potrebu 
a ktorý má mesto Prešov zámer využiť ako peší chodník so zeleňou v rámci projektu prestavby NS 
Centrum, za časť pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, ktorý je využívaný výlučne ako prístup 
k zadnej časti uvedenej stavby. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer zámeny pozemkov špecifikovaných v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa ll. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 3. 7. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s navrhovanou zámenou pozemkov. 

Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s navrhovanou zámenou pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia neprijala uznesenie. 

GI Cena: 
Bez finančného vyrovnania. 

Hl Prílohy: 
1411-2 Žiadosť zo dňa lO. 7. 2014 
1412 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa ll. 7. 2014 
1413 Stanovisko ODEažP zo dňa ll. 7. 2014 
1414 Kópia mapy z GIS 
1415 LV č. 15015 
1416-2 LV č. 6790 

F- MsÚISP-01/12/1 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, IDavná p.l. č. 73, 080 Ol Prešov 

r:~~.-Tl~~~~~~~l 
~.:!Sr;.~ Pm:.s.ov i?.es~sKy 1.1rea v Presove! 6 1 ' l _, 
! Gíslu spisu: Reuls!r. mčkt: 1 

,, l ---~-----! 
i Mestský úrad v Prešove l Došlo: 
l 
~-----
í P;i!ohy: 

sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadost' o zámenu pozemkov 

Žiadate}' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Ing. Dušan Michalčík 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ~. 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: l 

e-mailová adresa: d\ 

a 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Mgr. Ingrid Michalčíková 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: r 
( vzájomný vzťah- súrodenci) 

Týmto žiadam o vzájomnú zámenu pozemkov ako prípad hodný oSobitného zretel'a, a to čast' 
pozemku parc. č. 9310/543 KNC o výmere 160m2 (vid'. zaznačené v prílohe č.l ), k. ú. Prešov, ktorý 

je vo vlastníctve mesta Prešov a na ktorom bol v minulosti vybudovaný prístup k zadnej časti objektu 

bývalého kina Kozmos, za čast' pozemku parc. č. KNC 9310/971, LV č.15015 k. ú. Prešov o rovnakej 
výmere. Navrhovanú zámenu žiadame po návrhu.zo strany VMČ č. l na doriešenie požiadaviek 
dotknutých obyvatel'ov v lokalite Ul. Tomašíkovej z dôvodu, že náš pozemok sa nachádza v priestore 
medzi zariadením kultúrneho strediska PKO Centrum a bývalým kinom Kozmos a má byt' súčast'ou 
pešej zóny so zeleňou, ktorá je riešená v rámci investičnej akcie mesta realizovanej v Nákupnom 
stredisku Centrum ako aj z dôvodu zosúladenia právneho stavu pozemku, ktorý tvorí prístup k našej 

budove. 

Vec - zámena pozemkov: 

Pozemokvmojomvlastníctve LVč. 15015 

číslo parcely: 9310/971, katastrálne územie Prešov 

za 

časť pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, 

číslo parcely: 9310/543, katastrálne územie Prešov. .. . :};, . 

... . 
\. ·7 .. 
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PRíLOHA Č 1?f. .)1-2.\ \ 

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 odvolat' iba v prípade 
preukázaného por~šenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa ... 1.ť.~ .. ť.: .. ?.,~1'7 

Príloha: 

príloha č. l - grafické znázornenie umiestnenia pozemkov 

Na vedomie: l) Mestský úrad v Prešove 
sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania 

2) Mestský úrad v Prešove 
sekcia oddelenia dopravy, 
energetiky a.životného prostredia 

F- MsÚ/SP- 52/2/1 



ffil MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list čislo l zo dňa: Naše číslo: 

B-11170/2014 

Vec 

Ing. Dušan Michalčík 
Prostejovská 37/A 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Prešov: 

11.07.2014 

Žiadost' o zámenu časti pozemku parc. č. KNC 9310/543 k. ú. Prešov vo vlastníctve 
mesta Prešov za pozemok parc.č. KNC 9310/971 k. ú. Prešov o výmere 160 m2 -
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 v zmysle §3 ods. 2 zákona č. ·135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma žiadosti o výmenu časti pozemkov parc.č. KNC 9310/543 k.ú. Prešov vo 
vlas_tníctve mesta Prešov za pozemok parc.č. KNC 9310/~71 k. ú. Prešov o výmere 160m2 
nasledovné stanovisko: 

Cestný správny orgán súhlasí so zámenou predmetných pozemkov bez pripomienok. 

S pozdravom 
íWES'li:'O PREŠO"' 

1\/iestský úrad 
SEKCIA STtNEBNÉKO ÚRADU A URBANISTIKY 

/1'2080~@ 
Ing. Marián Harčarík 

riaditel' Sekcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavné 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)n336651 E-mail: mesto.radnica@pres;>v.sk l www.presov.sk 
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MES", PREŠOV PR\LOHA 6. 14'2.. 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Váš list čl s lo l zo dňa: · Naše člslo: 

B/11132/2014 

Msú v Prešove 
SMaE-OMM 
Jarková 24 
080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

lng.arch.Ligus /211 11.7.2014 

Vec: Stanovisko k žiadostiam o dlhodobý prenájom pozemku a vzájomnú 
zámenu pozemkov- Ing. Dušan Michalčík, DAMI, spol. s r.o., Prostejovská 
37/A, Prešov 

Na základe žiadostr Ing. Dušana Michalčíka a spoločnosti DAMI, spol. s r.o., 
Prostejovská 37/A Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania Msú v Prešove dáva nasledujúce stanovisko: 

1/ súhlasíme s dlhodobým prenájmom severnej časti pozemku parc.č. KNC 
9310/543 k.ú. Prešov (výmera sa upresní na základe projektu stavby) na výstavbu 
·parkovacích plôch podl'a investičného zámeru predloženého spoločnosťou DAM!, 
spol. s r.o., Prešov 

21 súhlasíme s navrhovanou zámenou časti pozemku parc. č. KNC 9310/543 k. ú. 
Prešov pod prístupovou cestou a vonkajším schodiskom objektu bývalého kina 
Kozmos za časť pozemku parc.č. KNC 9310/971 k.ú. Prešov medzi objektom 
bývalého kina Kozmos a mestskej knižnice, určenej na dobudovanie pešej zóny. 

MESTO PREŠO'"'~ 
Mestský úrad 

SEKCIA SlAVESN~t\0 ÚRAOU ~ URS~Nl~TI~, 
080 ,n1 Pre~// 0:. 

'1- /~ 

( l 
1/ M ., H v 1ng. anan arcgn ti\ 

riaditeľ sekcie 

Mestský úrad v Preäove 1 Hlavné 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@pre~ov.sk l www.presov.sk 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky PRÍLOHA Č:. 1~ /5 
VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Vytvorené-cez katastrálny portál Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.07.2014 
čas vyhotovenia: 11:43:07 

·.ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15015 
ČASf A: MAJETKOVA PODSTATA 

. PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné čisto 

9310/971 
Výmera v m2 Druh pozemku 

285 Ostatné plochy 

Spôsob využ. p. Um/est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

29 1 
Legenda: 

Spôsob využlvania pozemku: 

29 -Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a poľovnícke využívanie 

Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

ČASf B: VLASTN/Cl 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 Michalčík Dušan r. Michalčik, Ing., Prostejovská 371A, Prešov, PSČ 080 1 l 2 
01,SR 

Dátum narodenia: 18.10.1976 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V .2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 
01,SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 
Titul nadobudnutia 

ČASt C: t ARCHY 
B_ez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Darovacia zmluva V 2109/2012 

1/2 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:t ARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených os6b na liste vlastnfctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 08.07.2014 



l PRÍLOHA ~ .. 1/t/G-1 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KAT ASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 09.07.2014 
Katastrálne územie: Prešov , čas vyhotovenia: 11:49:24 

- .... ··- ·-·-" -:-__:___:_~~-=-=-__:_-=-=-:....::..-::=.:_--:------:---------------=...::.:..:.....::..t..:..:.:.:.=-~=.:....-_.,!_~::..!=::!.-

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6790 
CASt A: MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné čisto 
9310/544 

Výmera v m2 .Druh pozemku 
1829 Zastavané plochy a 

nádvoria 

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

17 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

. 17 -Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čistom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je w;niestnený v zastavanom územi obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele čísl? Druh stavby Popis stavby 

8804 9310/544 
Legenda: 

. Druh stavby: 
22 - Polyfunkčná budova 

Kód umiestnenia stavby: 

22 obchodno-prevádzková budova 

1 - Stavba ~ostavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory: 
CASt B: VLASTN/Cl A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Um/est stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čfslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastnfka 

Byt 

Vchod: 37A 1. p. Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podle/ k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., P.Horova 20, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 18.10.1976 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5090/201 O 

Nebytový priestor 

Vchod : 37 A prízemie Priestor č. 1 - 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluv/astnlcký podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

353 l 3041 

1 l 1 

495 l 3041 

3 Michalčík Dušan r. Michalčík, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

;l 
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Byty a nebytové priestory 

ČASf B: VLASTN/Ct A INť OPRAVNENť OSOBY · 
Por. čfslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 

(sídlo) vlastnika 

Vchod : 37 A prízemie Priestor č. 1 • 2 

,é··· 4 Michalčíkovä Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel: 115 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
9 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková! Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 3 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Vchod: 37A prízemie Priestor č, 12 • 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluv/astnický podiel k pozemku: 1053 l 3041 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
S Michalčík Dušan r. Michalčik, Ing., Prostejovská 37/A, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 18.10.1976 
Spoluvlastnlcky podiel : 5 l 10 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
6 Michalčíková Ingrid r. Michalčiková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 115 
Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

10 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel: 3 l 10 

.Vchod: 37A ~.p. Priestor č. 1 • 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 1140 l 3041 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

7 Michalčík Dušan r. Michalčik, Ing., Prostejovská 37/A, Pre~ov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 18.10.1976 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
8 Michalčlková Ingrid r. Michalčlková, Mgr., Banícka 8, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel: 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

11 Michalčíková Ingrid r. Michalčíková, Mgr., Banícka 8, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 25.02.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2109/2012 

Legenda: 
Druh nebytového priestoru: 
1 - Zariadenie obchodu 
12 -Iný nebytový priestor 

Tituly nadobudnutia L V: 

z. 3185/99-listina o urceni sc.Vn/R-8804/99 
Zámenná zmluva V 1554/2008 
R 337/2008-Rozhodnutie Mesta Prešov č.P 11463/2008 o zmene v užívaní stavby 

5 l 10 

115 

3 l 10 
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P.č.15 
AJ l. Mesto Prešov zrušuje obchodnú verejnú súťaž, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 27/2015 zo dňa 26.1.2015 bod 24., v súlade s bodom 
14. súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

2. Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m1

, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m1
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 ml, 
- časti pozemku parc. č. KNC 9310/492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200 m1

, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3 575 m1
, 

časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca l 560 m1
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 330 m1
, 

- stavieb bez súp. č. (vstupná hala s prezliekarňami, plavecký bazén 33 m "L", bazén o rozmeroch 
25x15x1,8 m, detské bazény, stanovište plavčíka, budova strojovne, sprchy a sociálne zariadenia 
pre ženy a mužov, spevnené plochy, vonkajšie sprchy, vnútroareálové komunikácie, 
vnútroareálové inžinierske siete, minigolf, oplotenie, verejné osvetlenie, detské herné prvky 
a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v areáli) stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/900, 
KNC 9310/901, KNC 9310/902, KNC 9310/492, KNC 9310/494, KNC 9310/496, KNC 9310/957, 

- komplexnej technologickej časti strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov a ďalších vecí 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka, spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené 
v prílohe tohto materiálu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Vzhľadom na ukončenie aktuálneho nájomného vzťahu na predmetné nehnuteľnosti dňa 16.12.2014 
a záujem mesta Prešov na ďalšej prevádzke a rozvoji uvedeného letného kúpaliska Mesto Prešov 
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na jeho ďalší prenájom. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 2712015 zo dňa 26.1.2015 bod 24. bol 
chválený zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode AJ tohto materiálu 
spôsobom verejnej obchodnej súťaže. 
Odbor správy majetku mesta odporúča zrušiť súťaž a schváliť zámer dlhodobého prenájmu 
nehnuteľností uvedených v bode AJ tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom 
k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku presiahne 40 000 Eur. 
Dôvodom zrušenia je úprava výmery časti pozemku parc. č. KNC 93101496, ostatná plocha, L V č. 
6492, k. ú. Prešov a doplnenie pozemku parc. č. KNC 93101494, ostatná plocha, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov a časti pozemku parc. č. KNC 93101492, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, na ktorých sa nachádza golfové ihrisko a vnútroareálová pešia komunikácia. 

Dl Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

El Prílohy: 
1511 Kópia z katastrálnej mapy 
1512-3 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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.., 
MESTO PRESOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
vyhlasuje 

PRÍLOHA Č, ~5} 2-1 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. X/2015 zo dňa 
D.M.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m1
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/901, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m1
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m1
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200 m1
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3 575 m1
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca l 560 m1
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca 1330 m1
, 

- stavieb bez súp. č. (vstupná hala s prezliekarňami, plavecký bazén 33 m "L", bazén o rozmeroch 
25xl5xl,8 m, detské bazény, stanovište plavčíka, budova strojovne, sprchy a sociálne zariadenia pre 
ženy a mužov, spevnené plochy, vonkajšie sprchy, vnútroareálové komunikácie, vnútroareálové 
inžinierske siete, minigolf, oplotenie, verejné osvetlenie, detské herné prvky a ďalšie súvisiace veci 
nachádzajúce sa v areáli) stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/900, KNC 9310/901, KNC 
9310/902, KNC 9310/492, KNC 9310/494, KNC 9310/496, KNC 9310/957, 

- komplexnej technologickej časti strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov a ďalších vecí 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka, 

s týmito podmienkami: 

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

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m1
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 m1
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m1
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200 m1
, 

- pozemku parc. č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3 575 m1
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca l 560 m1
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 330 m1
, 

- stavieb bez súp. č. (vstupná hala s prezliekarňami, plavecký bazén 33 m "L", bazén o rozmeroch 
25xl5xl,8 m, detské bazény, stanovište plavčíka, budova strojovne, sprchy a sociálne zariadenia pre 
ženy a mužov, spevnené plochy, vonkajšie sprchy, vnútroareálové komunikácie, vnútroareálové 
inžinierske siete, minigolf, oplotenie, verejné osvetlenie, detské herné prvky a ďalšie súvisiace veci 
nachádzajúce sa v areáli) stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/900, KNC 9310/901, KNC 
9310/902, KNC 9310/492, KNC 9310/494, KNC 9310/496, KNC 9310/957, 

l 



- komplexná technologická časť strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov a ďalších vecí 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka; 
2. súťažiaci prijíma podmienku, že v predmetnom areáli sa bude prevádzkovať letné kúpalisko, vrátane 

poskytovania občerstvovacích služieb a zabezpečenia podmienok pre rekreačné športové aktivity jeho 
návštevníkov, ďalej bude organizovať a vytvárať podmienky pre rôzne športové, kultúrne 
a spoločenské podujatia; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú ročnú výšku nájomného za celý predmet nájmu, ktoré bude riadne 
a včas platiť na príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má 
vyhlasovateľ právo od zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvom roku nájmu zabezpečí rekonštrukciu, resp. opravu 
spevnených plôch v okolí bazénov; 

5. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku investícií do predmetu nájmu, vrátane vecného a časového 
rozpisu ich realizácie tak, aby minimálne 50 % ním navrhovaných finančných prostriedkov bolo 
preinvestovaných v časovom rozsahu do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy; súťažiaci prijíma 
podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície vrátane výšky jej 
predpokladanej hodnoty; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
po ukončení rekonštrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického 
certifikátu podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

7. súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu bude zabezpečovať na vlastné 
náklady, vrátane vykonávania všetkých jeho opráv, t.j. bežných opráv a opráv nad rámec bežných 
opráv; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie predmetu nájmu, pričom 
jednu kópiu uzavretej poistnej zmluvy odovzdá vyhlasovateľovi, 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povinností nájomcu 
a spôsob vzájomného vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia 
zmluvy bude riešený samostatnou dohodou; 

l O. súťažiaci prijíma podmienku, že pre vyhlasovateľa poskytne predmet nájmu na jeho aktivity v rozsahu 
štyroch podujatí ročne; 

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

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku minimálne vo výške IO % zo 
sumy ním navrhovanej výšky investícií podľa odseku 3, inak jeho návrh nebude do súťaže 
zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci ako nájomca splní podmienku realizácie 50 % ním 
navrhovaných investícií v prvých dvoch rokoch trvania nájmu v zmysle odseku 3, 
zábezpeka mu bude vrátená- bez zbytočného odkladu po splnení podmienky, v opačnom 
prípade prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa. Ak úspešný súťažiaci odmietne 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupiteľstvom podľa odseku 16, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia 
lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán v súvislosti s užívaním 
predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle 
bodu 5), ekonomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej analýzy nákladov 
a výnosov zámeru; 
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- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľoyi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 

12. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100229, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 05117732084; 

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

14. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 2015 do 15.30 hod; 

15. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 
písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; návrh 
zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 

16. predložené návrhy možno meniť a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 
výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 

17. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
18. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti, 

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

19. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Prešove; 
oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na 
ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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P. č. 16 /Bod č. 15 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

AJ Mesto Prešov kupuje: 
pozemky- parc. č. KNC 16741252, trvalé trávne porasty o výmere 951 m2

, 

-parc. č. KNC 16741383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m2
, 

v celosti, zapísané na L V č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod dubom, 
od podielových spoluvlastníkov: 
Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
resp. ich právnych nástupcov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam pod miestnou komunikáciou, ktoré 
MsNV v Prešove v roku 1987 sčasti odkúpil od pôvodných vlastníkov o výmere 536 m2

, avšak 
k zmene vlastníckeho práva v katastrálnom operáte nedošlo. Podieloví spoluvlastníci súhlasia 
s bezodplatným prevodom časti pozemku parc. č. KNC 1674/252 o výmere 536 m2 do vlastníctva 
mesta Prešov za podmienky, že mesto Prešov odkúpi zvyšnú čast' pozemku parc. č. KNC 
1674/252 o výmere 415 m2

, ako aj pozemok parc. č. KNC 1674/383 o výmere ll m2
, ktoré sa 

nachádzajú pod miestnou komunikáciou a pod stavbou vo vlastníctve mesta Prešov, za cenu stanovenú 
znaleckým posudkom. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3. 6. 2014: 
ry prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s usporiadaním parciel pod miestnou komunikáciou na Ul. K Okruhliaku 
a prislúchajúcim k prevádzke Pod Dubom podľa zámerov mesta Prešov. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schválit' odkúpenie predmetných pozemkov za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania nehnuteľností pod miestnou komunikáciou, a to spôsobom ich odkúpenia v celosti, za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá zohľadní skutočnosť, že MsNV v Prešove v roku 1987 
časť pozemku parc. č. KNC 1674/252 o výmere 536m2 už odkúpil. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia neodporúča odkúpenie pozemkov. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 91/2014 zo dňa 22. 7. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je 22 910,28 € (53,77 €/m2

)- za výmeru 426m2 (celková výmera 962m2 znížená 
o 536m2

). Jednotková cena pripadajúca na celkovú výmeru 962m2 je 23,82 €/m2
• 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Františka Čekanová Kuchárová, c: 

Margita Kažimírová 
Andrej Košč, ~ 

~);1~-..-..--~~----..-""""l"-.., i riJil[STO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 6 

Číslo spisu: ;15WJZ ___ 'iJ) 1 Re~islr._zn_.ač_ka-r: ~-:-7-:-"-:-:-! &-------- ·----- 2r<ik a !eltota 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

Došlo: - 4 -04- 2014 uloženia: 
JUDr. ldi BRU!r!ERČÍKOVÁ 

~---------r--·--~~~ 
Prflohy: 

Odpoveď 

Dole podpísaní Vás týmto žiadajÚ o uzatvorenie kúpno -predajnej zmluvy medzi Mestom -
Prešov a hore uvedenými vlastníkmi pozemkov na ulici Ku Okruhliaku, Pod Dubom. Jedná sa o parcely 
1674/252 a 1674/383. Parcela 1674/252 o výmere 951m2 z ktorej už bola dňa 20. 7. 1987 odpredaná 
časť o výmere 536m2 Mestu Prešov- jedná sa o odpredaj zvyšnej časti pozemku o výmere 415m2 
a na parcele č.1674/383 o výmere ll m2. Suma za m2 navrhovaná vlastníkmi a konzultovaná znalcom 
je 110 eur za m2. Je možná dohoda s vlastníkmi na cene za m2. Ďalej Vás žiadame o vrátenie dane, 
ktorú sme platili za parcelu 1674/252 o výmere 951 m2 pričom reálny stav, za ktorý sme mali platiť 
daň, bol od 20. 7. 1987 415m2. 

l 

l 

l' 
l 

,l\ ' 

l 



PRfLDHA e.10f1-2. 

Anna Križalkovičová, n-

Mestský úrad 
sekcia majetková a ekonomická 
odd. mestského majetku Prešov 
Hlavná 73 

. ~--·--=~·~----OSO..O..t~rešov )- 'Yľ 
fr'.~tESICJ fJRr.§ov Me~t~~;ý úrafi v Prešove 6 :. . Jti!Jy: BlU/fl7U! w~. 
ft·í~~-;~~: A r-q C ~~~2:;ír. ms~~a: . 
~- Tz-n~a--:-k-a -:-!e-:-ho-:-ta-1 i Došlo: 2 1 ~os~ 2014. Prešove 20.5.2014 

Jf'----
~=',oh~,y~·· ----------~~~~~~-r~-1 
~~~lejpoš-ry:-=------~--r------

Vec: Žiadosť 

Dole podpísaná Anna Križalkovičová, b·,...- ~ahf- , žiadam Vás týmto 
o odkúpenie pozemkov na ulici Ku Okruhliaku a Poa dubom v trhovej cene. Jedná sa 
o parcely číslo 1674/252 a 1674/381, ktorých som spoluvlastníčkou. 

Uvedené pozemky využíva mesto Prešov na verejné účely. 

Ďakujem Vám za vybavenie žiadosti. 

S pozdravom 

Anna Križalkovičová 
Prešov -tJ. 

'v· i 



Ing. Ema Šivecová, O 

Vec: Žiadosť 

Mestský úrad 
sekcia majetková a ekonomická 
odd. mestského majetku Prešov 
Hlavná 73 

080 O 1 Prešov _ 
lv . JIJ!Jr. bťU/fEIJ..C·rwt/lt 

V Prešove 20.5.2014 

Dole podpísaná Ing. Ema Šivecová, t · • -- v. • · -.l Vás týmto 
o odkúpenie pozemkov na ulici Ku Okruhliaku a Pod duoom v trnoveJ cene. Jedná sa 
o parcely číslo 1674/252 a 1674/381, ktorých som spoluvlastníčkou. 

Uvedené pozemky využíva mesto Prešov na verejné účely. 

Ďakujem Vám za vybavenie žiadosti. 

S pozdravom 

l 
tp/\ 

Ing. Ema Šivecová -
Prešov 



MESTO PREŠOV 
PRíLo-tA Č.1ô { 2. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/15962/2014 
13.05.2014 

Naše čfslo: 

B/8947/2014 
Ev.č.96036/2014 

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

Vybavuje /linka 

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

Prešov: 

03.06.2014 

Vec: Pozemky na ul. K Okruhliaku a Pod dubom, miestna čast' Šidlovec, Prešov 
- stanovisko k žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. 

Dňa 16.05.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 
o zaujatie stanoviska k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov parcelné číslo KNC 
1674/252, trvalý trávnatý porast o výmere 951 m2 

, KNC 1674/383, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 11 m2 na ul. K Okruhliaku a Pod dubom v k. ú. Prešov, miestna časť 
Šidlovec. Účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov je zosúladenie právneho 
a skutkového stavu veci. 

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 Územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
z časti na ploche funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí 
záväzný regulatív RL 8.1 a z časti na ploche neareálovej občianskej vybavenosti, 
pre ktorú platí záväzný regulatív RL C.3. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu predmetných pozemkov. 

S pozdravom 

! . 
Ing. Marián Harčarík 

1 
riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky_ 
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KÚPNA Z~iLU.VA 

uzavretá medzi Mestským národným výborom v Prešove, zastúpeným vedúcim finančného 

. ! ~t • - h" "A db M NV · rut. ~,;. t!'.~-Bnom .r·a-~l.Gúvlli k ., . o aru s ............ ~:: .......................................................... : ........................................................................ a o kupUJUClm 

l!i'J" ~ . "'' • 
~:rgl. tou r.;~~"~~}OV·ou,nar, ................................................................... ,_ ......... .-............. . 

- ... " l/ "i ·- ~. .'i;t-• • • · . .J ~ lng .~l VCOOJtVOU m:-~001 ............................ , ........................................ ··.· ......... ····· .......... -~- ...... : .. -~· . 

ako predávajúcim( -i). 

I. 

Predávajúcii neodvolateľne odpredáva(-jú) Mestskému národnému výboru v Prešove:· 

5li 512. z p~rcely č .. 1.674/252 bi. ázemis; !"reäov v·et'ier.u-éj na liate 
••••••••••••• o •••• --~ ••••••••••••••••••••• oo ••••••• -· ••••• ······-· ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ............................................................................................... ~ ................. . 

.... !.P.~~-~~·--·~-~~~-~ .... P;.~: .... ~--~-~~-~:.~=-~-~~-~:.?..~ ... ~!~~~~~---·~-~-~-~ ... P.~~-~~-~~-···~-~---·~~.~~ 
···-~-~~!:~~~.:. .... ~ ... :ť.~~~-~-~--~···-~-~-~~?.1.~ .... ~~~! .... ············································································································ 
Mestský národný výbor v Prešove túto (tieto) nehnuteľnosť (-ti) kupuje do štátneho socialis

tického vlastníctva. 

II. 

§ 14 ods.l vynl.č.l29/1984 Zh~ 
Kúpna cena bola medzi stranami dohodnutá na základe .................................................................................. . 

... .. .. ... ....... .. ..... ..... ...... .... . . .. .. . ... . ......... ... ... ..... .... . ........... ... ... ...... ..... . ...... . .. ..... .......... ...... .......... .......... ............... ~ ............................................... . 

vo výške: 

za pozemok do 3000 m2 po ......................... : ................... ~.9..~: .. Kčsfm2 ........................... ?. .. ~.~-~9..~~~........ Kčs 
za pozemok vo výmere .... ~ ............................ : .................. m2 po 0,40 Kčs/m2 .................................. :': ................ Kčs , 

za dom ............................................................. : .............................. ················································································~- ............... Kčs 

za ostatné stavebné objekty ........................................................................................................................... ~ ................ Kčs 

za pora·sty ........................... : ..................................................................................................................................... :~·-·············· Kčs 

,s ·p o l u :. ·: ................ ~.: ................ ,.: .... : ...... : .. : .......................... · .......................................................................... '-.!.l~9..~.~ ......... _Kčs " 

s l o v o m : ...... :P..!~J~.!~J!;;.~;~J::~.~.9..~:~~-;g._~.~J:.~.~::':':~::':" .............................................................................. Kčs 

KupujúCi1 je povinný'·zaplatiť kúpnu cenu predmetnej( -ý ch) nehnuteľnosti ( -í) do 15 dní po 

právnej účinnosti·t~jto z~luvy. /podi9 výšky podielov/ . '\i 
l\ 



III. 

Predávajúci .odpredáva (-jú) predmetnú [ -é) nehnuteľnosť (-i] bez akýchkoľvek tiarch a zá

v~zkov s nehnuteľnosťou súviSiacich. Pokiaľ sa takéto záväzky v budúcnosti vyskytnú, je 

{sú) odpredávajúci povinný ( -í} ich uhradiť z o svojho, prípadne vysporiadať. 

IV. 

Táto zmluva nadobúda právnu účinnosť .Pre obidve zmluvné strany 9.~~.1ti.'i'~!lj_t.lij,lit 
i!l'ltčle"»:f~t5Mf1tlJ~'IítOO~~strii~ - dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými strana

mi. Tým istým dňom prechádza na kupujúceho vlastníctvo, nebezpečie a úžitky predávanej 

nehnuteľnosti. 

v. 

Kupujúci kupuje· predmetnú(-é) nehnuteľnosť[-tli) za účelom ....... P...'ľ~ .... ~.~j.~.t:..~~-~P.!":~'!~~ 

....... v.y.~.P.~.:r.iRi~l&rd.~ ... .,p:,;.~ľ~:m.thQY .... P.Jl~~i.t..i..~b .... n.~ .... rrJ..~j;.-~V.P!J .... P.~gp~~~9. .... ~,.r'~~ .. 
di~~~ v Prešove /Šidlovee/, Sl.nečnt$ ul • 

............................................................................................................. ........................................................................................................... . 
• 

VI. 

Podľa tejto listiny vykonajú sa zápisy zmien v evidencii nehnuteľností v Stredisku geodézie 

v Prešove-Solivare na základe návrhu kupujťj.ceho. 

Táto zmluva l)m:lii-e:lla - nepodlieha registráclli na štátnom notárstve ani - a prevodnému 

poplatku; bola podpísaná pred štátnym orgánom a totožnosť podpisujúceho[-ich) bola ove
rená. 

5 Vyhotovuje sa v .................................... exemplároch. 

V Prešove ....... ?..9..~ .... 1~ .... ~.5!..~.1.. ......................... . 

Vedúci finančného odboru 
Mestského národného výboru: 

Štef'lf;n F~bi~n 
'ii~'\ / ,•, / 

' /:!l\;-.. . ·~6t~ . \. \_ " , _, ---
~~(-',.;,l \ / .... 'i > fľ'·~.f·;,_ť;~ l ~: \' 1!{_; // 

, -::--- t .... ~-,-: 'Y~.:.. i ~ ~:.~ , · 7 ~ 
.. ~\· :.. .. : _ _.._T-~2-.. ~_:-.-.... ---------·-·-···-J------········ -----?.------·-····· 
· · i ·-'"-. ~1 i ..t~ podpis 

. --~, .. ~JJ 

!· r~tp-<{J.~74-B4 

V Prešove ....... ?.9 .. -. .... 1..'!' .... 1:-.~J ........................ . 

Predávajúci: 
(meno, priezvisko, adresa, 
čislo občianskeho preukazu) 

Á --....,.,/' 

• • • • e ~~~i~~~-"~'*-• • ,J:; ·- -,.. "' -• 
Krav~cová Eme,_i.Jr.r•eäov.Leningrad~ká 161 
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c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 22/25 

P. č. 17 /Bod č. 3 - Výpis z uznesenia č. 8/20 l S - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 9808172, vodná plocha o výmere 46m2

, vytvorený GP č. 288/2013 zo dňa 
21. ll. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNE 1077/2, vodná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Levočská, 

spoločnosti XMATRIX s.r.o., Sabinovská l, 080 Ol Prešov, IČO: 46405313. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Predaj uvedeného pozemku žiada žiadateľ z dôvodu, že je vlastníkom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v polyfunkčnej budove Hotela Šariš a plánuje zrekonštruovat' reštauračný trakt 
a v rámci tejto rekonštrukcie uvažuje aj s výmenou obvodového plášťa. Zároveň má záujem na 

estetickej a funkčnej stránke úprav priľahlého okolia a na vlastné náklady zrekonštruuje aj časť 
chodníka vedúceho medzi Hotelom Šariš a objektom Vzorodevu na Levočskej ulici č. 2 tak, aby 
s plánovanou úpravou plôch súvisiacou s uvedenou rekonštrukciou tvorili jeden kompaktný celok 
a tým prispeli k zatraktívneniu priestoru križovatky Sabinovská- Levočská. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3. 12. 2013: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 12. 2013: 
VMČ č. 3 odporúča odpredaj predriletného pozemku. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 50112014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 19, boli zo strany OMM 
vykonané všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 20. 8. 2014 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja zverejnenému v regionálnej tlači a vyhlásenému 
na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v dňoch 4. 8. 2014 až 19. 8. 2014 
predložená ako jediná, a to záujemcom XMATRIX s.r.o., Sabinovská l, 080 Ol Prešov, 
IČO: 46405313. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia neodporúča predaj pozemku za cenu 3 350 € ( 72,83 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 94/2014 zo dňa 30.7.2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
K vaskom je stanovená vo výške 3 320 €. Jednotková cena je 72,17 €/m2

• 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 3 350 €, t.j. 72,83 €/m2
. 

Hl Prílohy: 
17/1-2 Žiadosť zo dňa 29. ll. 2013 
17/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 3. 12.2013 
1713-2 GP č. 288/2013 
17/4 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 1012014 

F- MsÚISP-01112/1 



Mt.STO PREŠOV Mestský úrad v Prešóve \ a 

Člslo splau:1f"ľ9!i/2.!13 l Reglstr. zneftka: 
Znak a lehota 

2 9 ~1\· 2013 uloženia: 
Dollo: . .. 
Prllohy: \ Vybavuje: 

Evidenčné čfslo došlej pošty: vf/;J7)51/~Iŕ2 
l 

Prešov,28.11.2013 

Žiad~tpľ· · .lim R::mdura 
vvv vv L-l'' 

kontakt: (''_" __ . 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku. 

PR(LOHA C:.~?-/1-1 

Mestský úrad Prešov 
sekcia majetková a ekonomická 

oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 O 1 Prešov 

- ., 

Žiadateľ je vlastníkom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v polyfunkčnej 
budove"Hotela šariš" na adrese Sabinovská 1, Prešov, nehnutel'nosťje vedená OU 
Prešov-katastrálny odbor na Liste vlastníctva č.1 0122pre katastrálne územie Prešov 
ako stavba súpisné číslo 5048(ďalej len "Stavba súp.č.5048") 

"Stavba súpisné číslo 5048" stojí na pozemku parcela reg.KN-"C" číslo:2755/2 
o rozlohe 1074m2

, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedená je 
OU Prešov-katastrálny odbor na Liste vlastníctva č.1 0127 pré katastrálne územie 
Prešov( ďalej len "parcela číslo 2755/2"). 

Pozemok "parcela číslo2755/2"susedí s pozemkom vo vlastníctve Mesta 
Prešov.s.parcela registra "C" číslo: 9808/7 o rozlohe 2715m2

, druh pozemku: vodné 
plochy, list vlastníctva nezaložený (ďalej len "parcela číslo 9808n"). 

Za účelom podania žiadosti bol spracovaný Geometrický plán číslo 288/2013 
zo dňa 21.11.2013, vyhotovený vyhotoviteľom Geoplan Prešov s.r.o., sídlom 
Konštantínova č. 3, IČO: 36486985, autorizačne overený dňa 22.11.2013 Ing. 
Ľudovítom Bakoňom autorizovaným kartografom č. licencie 014, úradne overený 
Okresným úradom Prešov katastrálny odbor dňa .............. pod číslom G1-1754/2013 
( ďalej len "Geometricky plán číslo 288/13) 
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PRÍLDHA Č .. 19- ~~-2-

Žiadate!' týmto podaním Žiada o odkúpenie časti "parcely číslo 9808/7" 
vyčlenenej "Geometrickým plánom číslo 288/13 a svoju žiadosť odôvodňuje 
následovne: 

Podl'a STN 73 40 55 je zastavanou plochou stavby plocha ohraničená 
ortogonálnymi priemetmi vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých 
nadzemných a podzemných podlaží do vodorovnej roviny. 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť,ktorá nebola zohl'adnená pri kolaudácii 
stavby a následne nebola zapísaná do katastra nehnuteľností ako plocha zastavaná 
"Stavbou súp.č.5048",žiadame o možnosť odkúpenia časti pozemku"parcely číslo 
9808/7" tak ako je to vyznačené "Geometrickým plánom č.288/13 na základe 
prípadu osobitného zretel'a, vzhľadom na to,že bývalú spoločensko-konzumnú časť 
"Stavby súp.č.5048" (reštauračný trakt HotelaŠariš) chceme rekonštruovať a v rámci 
tejto rekonštrukcie uvažujeme aj s výmenou obvodového plášťa. 

Štúdia rekonštrukcie" Stavby súp.č.5048" bola pred podaním tejto žiadosti 
predjednaná s Oddelením hlavného architekta a územného plánovania MU Prešov, 
s výsledkom súhlasného postoja oddelenia k opodstatnenosti dôvodov žiadosti 
a zároveň po oboznámení obsahu" Štúdie rekonštrukcie" bolo zaujatý súhlasný 
postoj k návrhu dohody,že investor, ktorý má tiež záujem na estetickej a funkčnej 
stránke úprav priľahlého okolia,na vlastné náklady zrekonštruuje aj časť chodníka 
vedúceho medzi Hotelom Šariš a Stavbou súpisné číslo 6120 na Levočskej ulici 2 
Prešov( objekt Vzorodevu),ktorý je vo vlastníctve Mesta Prešov tak, aby s plánovanou 
úpravou plôch súvisiacou s rekonštrukciou objektu tvorili jeden kompaktný celok 
a tým prispeli k zatraktívneniu priestoru križovatky Sabinovská-Levočská 

S pozdravom 

Prílohy: 

. 

.......... ./.~d~~~ J:ji(Bai 
1/ situácia stavby-riešenie spevnených plôch 
2/ geometrický plán 
3/ list vlastníctva 
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MESTO PREŠOV PR.fLOHA ( 11}2. 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky , 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

28.11.2013 
Naše číslo: 

B/17964/2013 

Vážený pán 
Ján Bandura 
Bardejovská 82 

080 06 ĽUBOTICE 

Vybavuje /linka 

Ing. arch.Ligus, 211 
Prešov: 

3.12.2013 

VEC: Žiadost' o odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 9808/7 - stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Sekcie stavebného poriadku a územného plánovania ako orgán územného plánovania 
v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s §4 
ods.3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta 
Prešov č. 5/2013 a čl. 4, ods. 7 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, 
dáva k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

1/ Pozemok parc.č. KNC 9808/72 k.ú. Prešov, ktorý má byť odčlenený z pozemku 
parc.č. KNC 9808/7 k.ú. Prešov v súlade s geometrickým plánom č.288/2013, 
vypracovaným Geoplanom Prešov, s.r.o., je pozemkom bývalého mlynského náhonu, 
ktorého dotknutá časť bola upravená na spevnenú pešiu plochu. Nachádza sa na 
západnej strane objektu hotela šariš, na ploche podl'a Územného plánu mesta Prešov 
určenej ako plocha neareálovej občianskej vybavenosti, pre ktorú platí regulatív RL C.3 
záväznej časti územného plánu mesta Prešov, vyhlásenej Všeobecne záväzným 
nariadením mesta Prešov č. 5/2013. 

2/ Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania Sekcie stavebného 
poriadku a územného plánovania súhlasí s odpredajom uvedenej časti pozemku parc. č. 

KNC 9808/7 k. ú. Prešov z dôvodu, že v súlade s STN 73 4055 sa jedná o zastavanú 
plochu objektu hotela šariš, lebo leží pod priemetom vystupujúcej časti stravovacieho 
pavilónu danej stavby. Na dotknutej ploche nie sú umiestnené verejné inžinierske siete. 

S pozdravom 

Co: MsÚ Prešov, SMaE, OMM 

'.'.:, 1:<-_,; 

t\l:e'.'·'~' '· 

/ 
// ' . 

Íng. Marián Halcarík 
riaditeľ se!lcie 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.; +421(51)3100111 l Fax: +421(5jJ77336651 E-mail: mesto.radnica@presev.sk l www.presov.sk 
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Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. 

Vyhotoviteľ Kraj 
Prešovský 

Okres 
Prešov 

Obec 
Prešov 

J•JGEe?LI\N l Kat. 
Prešov 

Č is lo 
288/2013 

Mapový 
PREŠOV 5-4/22 územie plánu list č. 

GEOPL.l\NPrešov, $.r.o. , , 
KmiŠtantíneva č. 3, 080 flli'REŠOV na určenie vlastníckych vzťahov GEOMETRICKY PLAN ~ .36485985, IČDPH: SK20l0015393 k pozemku KN-C parc. č. 9808/72 

Vyhotovil Autorizačne overil 

Dňa: !Meno: Dňa: !Meno: 
21.11.2013 Ľubomír Skirka 22.11.2013 Ing. Ľudovít Bakoň 

Nové hranice boli v prírode omačené Náležitost)JJ1I1f~~~Í).?%ťou:z~dpovedá predpisom 
ocel'ovými klincami ~.._"_.~-4.:' ;\}I,J.•_.I l' .!! { li ~, . .,.:C, 

// y' - . "'.,? ' f,l <" ... <'·~ 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. (( ť'/..j ""'~ O 14 """"''o \ ""' ')"["' .. "''\ ~ 512195 ....., 5 i c;; v ~ .t 
\\ . e,. l rJ ~ . ~ ~ !} 

Súradnice bodov označených čislami a ostatné meračské '! .:;,.. \ ')...(- ":' "-'/' 
'$·7: cr- \t~"'-i' v f:i m , 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii .\ 9 ·'t: ' p č' fk &- ~tP 
\.\ IQ.r.. ~ c.,; ··~ --~.~-a: ~-J-ctl Pr.:~ ~ JS 

•t .• -. ··-·-J;.P-•" ..._,.: .. 

Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: 

02 1L i l Čislo: / 
ZG13 G1,_ Fffll /G 

Úradne over~S.P,e<:J!a..§~ákona NR SR ÚlS/1995 · 
Z.z. o geodé~~10#t6grafij_, J 

7~ .;~rall1 1.. •-;.., · 

r~-· .. '>zy,' ~ . "~ZJ \' ' ~:::J l 
. ,._,_"') J . 

\ \,~;,a podpis/ 
·. ' '.,../ / 

' ? ~ 
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Výkaz výmer 
Doterajši stav Zmeny 

Člslo D 
Výmera Druh k od Člslo 

Pkn. Listu Parcely parcele m2 parcely m2 
pozemku e parcely 

vložky vlastn. PK KN-E KN-C ha m2 l člslo člslo 

Stav právny 

1077;2 2711 vodná Plocho l 9808172 46 (1077/2 

l 1077;2 46 980Bm 

SpolU : 2711 

Stav podľa registra C KN 

9808/7 2n.5 vodná Plocho 980817 

9808172 

-----7·-----------------------------------------------------------------------
S!lolu : 2715 

PozniÍI!ka: UpravuJe sa výmero parc. č. 1077)2 evidovaná v registri - E z 2715 1112 na skutočný stav POdľa negJstro - c t. J, na 2711 1112. 

Legenda: 

l(6d SPÔSobu wužívonlo ll - Vodný tok (prirodzený - rieka, patok, umelÝ - kanál, nóhon o !nél 

"' ;:;: 
~ 

11> 

Nový stav 

Druh Výmera 
pozemku 

ha m2 Kód 

2665 VOdnó Plocha) 

46 vodná PlOCha 
ll 

2711 

2669 vodná PlOCha 
ll 

46 vodná Plocha 
ll 

2715 

.-:: ........... __ 
. . r-

Vlastni k 
( Iná opráv. osoba) 

adresa, (sldlo) 

Mesto Prešov 

doteraJši 

oka v právnom stave 



PR\LOHA Č f'l ~4 

8 Zápis č. 10/~014 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj - Uznesenie č. 5O 112014 bod 19 z XL VI. riadneho 

Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 20. 8. 2014 komisia v zložení: Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
Ing. Miroslav Hudák 
Ing. František Šarišský 

vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozemku: 

Strana 
111 

-parc. č. KNC 9808172, vodná plocha o výmere 46 m2
, vytvoreného GP č. 288/2013 zo 

dňa 21.11.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením od pozemku parc. č. KNE 1077/2, vodná plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Levočská, 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ č. 501/2014 bod 19 zo dňa 
20. 2. 2014, vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na www stránke mesta Prešov 
v dňoch 4. 8. 2014 až 19. 8. 2014. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 3 320 € 

Záujemca: XMATRIX s.r.o., Sabinovská l, 080 Ol Prešov, IČO: 46405313 

Ponúknutá cena: 3 350 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho 
- predaja. -

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške 
znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku 
spoločnosti XMATRIX s.r.o., Sabinovská l, 080 Ol Prešov, IČO: 
46405313, vo výške 3 350 € . 

•• (u 
Ing. Ľudovít Malaga ~-····1"\\"''''::::::-:.,. 

Ing. Juraj Basala l ....__l . . '11' ... ... -........... -..... -~. :.::.,;.._.__ _;;;. 
.c.---

Ing. Miroslav Hudák 
/' h,(}''!J 

Ing. František Šarišský ················_···r··········· .......... . 

V Prešove dňa 20. 8. 2014 



lžš' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 23/25 

P. č. 18 /Bod č. 5 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 16336/10, zastavaná plocha o výmere 155m2

, vytvoreného GP č. 16336/10 
zo dňa 19. 2. 2014, vyhotoveného GeoReal Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 16336/1, zastavaná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
UL Arm. gen. Svobodu. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Výstavba objektu na predaj pizze. 

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. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode G. 

Dl Stanovisko oddelenia verejnoprospešných činností zo dňa 15. 5. 2014: 
CV prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 23. 5. 2014: 
CV prílohe.) 

F/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 6. 5. 2014: 
VMČ č. 6 súhlasí s odpredajom a odporúča žiadosti vyhovieť. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

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

Il Prílohy: 
1811 Žiadosť zo dňa 27. 3. 2014 
1812-2 GP č. 712014 
1813 Kópia mapy z GIS 
18/4 Stanovisko OHAMaÚP 
18/5-2 Stanovisko OVPČ 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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PRI LO ~A ··o, 15/1 

U N·l PIZZAr s.r.o. 

Floriánova 2, 080 Ol Prešov 
Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vl.č.: 24071fP 

Mestský úrad _ 
Sekcia majetková a ekonomická 
uL Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

-Prešov 27.03.2014 

Vec: Odkúpenie pozeml'u p.č. 16336/10 na Sekčove vo v)rmere 155,00 m2 

Žiadame Vás o odpredaj 155,00 m2 pozemku na podnikateľské účely z parcely č.16336/1 
na Sekčove pri Kuflande priamym predajom. Nachádza sa medzi komunikáciou MK2 a 
parkoviskom Kauflandu a po výstavbe by umožnil posl-ytnúť obyvateľom a kupujúcim tam 
chýbajúce služby. Na tomto pozemku chceme v súlade s ÚPN mesta postavit' objekt o výmere 
l 06 m2 na predaj pizze. Pozemok je náročný na zástavbu a vyžiada si zvýšené náklady - viď 
priložený znalecký posudok a situácia inž. sieti - pozemok je svahovitý, s podzemnými 
inžinierskými sieťami, ktoré treba podchytiť, so vzdialenými bodmi napojenia na jestvujúce 
inžinierske siete. Máme predbežný súhlas s prechodom cez pozemky Kauflandu 
k horeuvedenému pozemku. 
Zároveň prikladáme na novovytvorený pozemok geometricLrý plán a architektonickú štúdiu, 
ktorá bola už konzultovaná s odborom architektúry a majiteľmi inž. sieti. 
Ak by nám predaj bol schválený do leta t.r., za čo by sme chceli dopredu poďakovať, tak by" 
s_me pripravili dokumentáciu na výstavbu ešte v tomto roku. 

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť. 
. ./"' / 

/ ft,_.,. 
S pozdravom 

Ing. Mi~fL Karaffa 

Co: VMČč. 6 
k fate l' 

Prílohy: 
GP 
Znalecký posudok 
Architektonická štúdia 
Situácia inž. sieti podľa Tiv1M mesta 
Výpis zOR 

UNIPIZZA, s.r.o. 
P.R E š O V 

-1-

Tel.: 0905 601 260 e-mail: unipiz.za@.f!Ioups.sk 
IČO: 46 038 477 DIČ:: 2023194239 !Č DPH: SK1023!94239 , 

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Prešov !BAN: SK02l\ 000000002926851502 



Výkaz výmer PRÍLOtiA Ó. 4R 12-1 
Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Číslo o k od Druh 
Výmera Výmera Vlastník 

Druh i 
parcele m2 parcely m2 Číslo pozemku Pk.vl. Parcely (iná opráv.osoba) 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l číslo číslo ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

6492 16336/1 3 1048 zastav. plocha 16336/1 3 0893 zastav. plocha doterajší 
22 . 

16336/10 155 zastav, ploch a nadobúdateľ 
22 

Spolu 3 1048 31048 
l 

Legenda: 
~<.óo spôsobu využívania 22 - Pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a účelová komunikácia, chodník, parkovisko .. , 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. 

Vyhotoviteľ Kraj 
Prešovský 

Okres 
Prešov 

Obec 
Prešov 

Ge~/ Kat. 
Prešov 

Číslo 
712014 

Mapový 
Prešov 4-5/21 územie plánu list č. 

GEODETICKÁ KANCELÁRIA, .!ri:~ i:~o1 PRESOV 
, , 

Jeo:.....07Dt1,JC DPH: IK%0227110al,,.l. Dl1 452 HH GEOMETRICKY PLAN na oddelenie pozemku p.č. 16336/10 
WWW.GEOREALPO.SK 

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil Ing. Andrej TARASOVIČ Meno: 

Dňa: !Meno: Dňa: JMeno: Dňa: ~ Číslo: G 1::- 1-C 1/1j 19.2.2014 Ing. Jozef Kaščák 21.2.201~,;;;f:~ ~ Ing. Štefan Pálfi 1E l1Z_ 2flJ4_ 
Nové hranice boli v prírode označené Náležitosťami;fp_f"esnPsfo~. ~ďpo\Íedá predpisom Úradne ove;~;t!JI..§t~ona NR SR č.215/1995 

kovovými rúrkami ("·'f ...f""- ' "r'\ z,( ~-l>'-"""""'· l "'7 tf·.~.r"\· 
-:4-e ;~rálny rf,~, Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. l 8. l~"'? ' o_,.- m ~o, 

512277 !\•; l ~<rl:,.' ,. ,~ - '( \'7 .,;,. ~v-,. ,.;: ·~ ' rr:r~: ~ l 
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské \ '\ .. (!· •{;.<? / -~:- .!!/ \ \';\o,.__ . "i ,....,.,. . ,... ,..: .. :// ! t::; \ ~--.... .'- . . '- ., l údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácií ~0'~číá:tka a'p dpis "·>1 ... \feč'iatl4y_.á 11oapis 1 

~- '· .. r 
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Ili! výlučné vlastníctvo 
:ttj podielové spoluvlastnlctvo 

N parcely C 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
N dôležité ulice a cesty 
fit! významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 
:•.' Iné komunlkiicle a chodnrky 
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MESTO PRESOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Vá~,S~56°11t2od~4 
14.04.2014 

Našečfslo: 

8/6774/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

23.05.2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 16336/1 k.ú. Prešov, ul. Arm. gen. Svobodu, Prešov 
- stanovisko k žiadosti o predaj časti pozemku 

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 neskorších 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 predaju časti 
pozemku KN-C 16336/1 k.ú. Prešov pre spoločnosť Unipizza s.r.o., Floriánova 2, Prešov. 

Vzhľadom na jestvujúcu vzrastlú zeleň, nachádzajúcu sa v mieste navrhovanej výstavby, sme 
vyžiadali stanovisko Sekcie vnútornej správy a verejných činností - Oddelenia verejnoprospešných 
činnqstl ako správcu mestskej zelene, ktoré Vám v prflohe predkladáme. .. 

S pozdravom 

ľ~11UEST~) PREŠOV 
lv1estský úrad 

B!::KCl~ S rA·'; , ~: ~ . ' RBANISTIKV 
~'O ffW 

tngrarián Harčarík 
riaditeľ 

Sekcie stav bného úradu a urbanistiky 

.. 

·( 

\ 
1 P Š 1 I li 1. +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presgv.s~.presov.sk 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 O re ov e .. 



MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia vnútorneJ správy a verejných činností 
Oddelenie verejnoprospešných činností 

Jarkova 24 

· Váš list čfslo l zo di'ia: 

B/6774/20 14 (zázn.č.94049) 
6.5.2014 

080 01 Prešov 

• 
Adresát podľa Rozdel'ovníka 

• 

Našečfslo: Vybavuje /linka Prešov: 

V./8221/2014 Ing. V. Ježiková l 3100278 15.5.2014 

• 

• 

.. : Vec: Pozemok parc. Č. KN-C 16336/1 k.ú. Prešov, ul. Arm. gen. Svobodu, Prešóv-
žiadost' o zaujatie stanoviska- odpoved', stanovisko · 

Oddeleniu verejnoprospešných činností bola doručená žiadosť o stanovisko vo veci 
. . kolidujúcej vzrastlej zelene s navrhovanou výstavbou pizzerie na ulici Armádneho generála 

Svobodu. 

Oddelenie verejnoprospešných činností ako správca verejnej zelene neodporúča 
. výstavbu v kolízií so vzrastlou zeleňou (topoľom kanadským - Populus x canadensis -
. s obvodom kmeňa 189 cm a javorovcom jaseňolistým - Negundo aceroides - s obvodmi 
kmeňov 107 cm, 99 cm, 99 cm, 102 cm), ktorá by musela byť odstránená výrubom, nakoľko 
kolízne jedince sú jediné vzrastlé stromy na tejto strane_ ulice. V lokalite je množstvo 
spevnených plôch, ktoré prispievajú k zvýšenému odtoku povrchových vôd, prehrievaniu a 
dezertiflkácií mikroklímy. Odstraňovanie vzrastlých zdravých drevín z týchto dôvodov nie je 
žiaduce. Ulica Armádneho generála Svo bodu by z urbanistického, sadovníckeho, estetického i 
klimatického hľa4iska potrebovala doplnenie tejto strany uličnej zelene -.stromoradia. 

Žiadame o prepracovanie projektovej dokumentácie a posunutie stavby smerom 
k zastávke MHD, s prekládkou inžinierskych sietí a presadením 2 ks mladých stromov druhu 
lipa malolistá (Ti lia cordata) a to tak, aby stavba bola vzdialená minimálne l O m od kmeňov· 
vzrastlých drevín a inžinierske siete minimálne 2,5 m od kmeňov drevín. 

' 
V prípade, že pôstinutie stavby smerom k zastávke MHD nebude možné a dreviny 

druhu topoľ kanadský a jayorovec jaseňolistý by boli odstránené, žiadame realizovat' 
náhradnú výsadbu vo výške spoločenskej hodnoty drevín, ktorú vyčíslil Ing. Martin 
Kolník zapísaný v zozname odborne spôsobilých osôb pre vyhotovenie dokumentácie 
ochrany prírody pre vybrané druhy dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55 ods. 2 
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pod číslom F-77/2009 vo výške 
2921,72€ (slovom dvetisícdeväťstodvadsat'jeden eur, 72 centov). Žiadame však za prípadný 
výrub vysadiť minimálne 10 ks (alebo viac ks) stromov s obvodom kmeňov 18-20 cm, 
s výškou nasadenia koruny min. 2,2 m na parcele č. KN-C 16336/1 v k. ú. Prešov ako 
druhú stranu uličnej zelene - stromoradia. 

Žiadame vypracovať projektovú dokumentáciu sadových úprav, ktorá bude riešiť 
náhradnú výsadbu za výrub predmetných drevín, ktorú vypracuje odborník - sado~, 

Mests~ (Jrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činností 

Oddelenie verejnoprospešných činností 
Jarkova 24 

080 01 Prešov 

záhradný a krajinný architekt. Táto bude predložená správcovi verejnej zelene, Oddeleniu 
· verejnoprospešných činností Mestského úradu v Prešove na posúdenie a vyjadrenie sa. 

Upozorňujeme, že v kolízií so stavbou (podľa predloženej koordinačnej situácie 
a prieskumu v teréne) sa nachádza ďalší, v nedávnej dobre vysadený, mladý strom druhu lipa 
malo !istá - Tilia- cordata, ktorý odporúčame presadiť a odborne ošetriť, prípadne nahradiť 
novým jedincom rovnakého druhu s obvodom kmeňa 18 - 20 cm a výškou nasadenia koruny 
2,2 m, ktorý bude vysadený na parcele č. KN-C 1633611 v k. ú. Prešov. 

Žiadame zvážit' i možnosť zrealizovania vegetačnej strechy formou extenzívnej alebo 
intenzívnej strešnej zelene vzhľadom na veľké množstvo spevnených plôch (cestná 
komunikácia, parkoviská, budovy). v lokalite, z dôvodu zlepšenia mikroklimatických 
a teplotných pomerov. Realizácia takejto strešnej záhrady by vzbudila kladný ohlas u širšej 
verejnosti a zvýšila by prestíž spoločnosti UNIPIZZA s.r.o. i samotného zariadenia pizzerie 
na ulici Armádneho generála Svobodu. 

Prípadný výrub drevín i schválenú náhradnú výsadbu zrealizuje spoločnosť 
UNIPIZZA s.r.o., Floriánova 2, Prešov na vlastné náklady a zodpovednosť v súlade so 
zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení. O výrub je potrebné 
požiadať Mesto Prešov v zastúpení Sekciou stavebného úradu a urbanistiky, Oddelením 
dopravy, energetiky a životného prostredia. K žiadosti o výrub je potrebné priložiť i toto 
stanovisko správcu verejnej zelene. Výrub možno realizovať iba na základe právoplatného 
rozhodnutia o výrube a po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. 

. . 

Správca verejnej zelene si vyhradzuje právo po predložení projektovej dokumentácie 
sadových úprav alebo žiadosti o výrub predmetných drevín doplniť toto stanovisko o ďalšie 
podmienky. 

S pozdravom 

Rozdel'ovník: 
l. MsU, SSUa U, OHAM a ÚP -zázn. č.: 97281 
2. MsÚ, SSÚa U, DDE a ŽP- zázn. č.: 97288 

(j) MsÚ, SMa E, OMM- zázn. č.{~i9%'2 

1liES'1tO Jf.!PltJEŠú\\/ 
Mes_ts!<ý úrad 

SEKCIA VNUTORNE,! SPRÁVY 
A V;:REJŕJYCH ČINNOSTÍ 

Oddelenie vereJnoprospt:šných činnosti . 
080 Oi Prešoy · f?.\ 

Jh / ž l }'l" 

~lr. ~~~il Sepeši 
poverený riadením oddelenia 

4. UNIPIZZA, s.r.o., Floriánova 2, 080 Ol Prešov- zázn. č.: 97294 

,· ~-- i 



':;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 24/25 

P. č. 19 /Bod č. 16 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vybudovania pre verejnosť prístupného parkoviska na vlastné náklady, a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 14330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 480m2 (presná 

výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova, na 
dobu 30 rokov pre spoločnost' MILK-AGRO, spol. sr. o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 
IČO: 17 147 786. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o prenájom predmetnej časti pozemku za účelom vybudovania parkoviska 
s kapacitou 15 parkovacích miest na rohu Ul. Arm. gen. Svobodu a Ul. Exnárovej na vlastné náklady 
za podmienky dodržania podmienok určených hlavným architektom mesta Prešov. 

Cl 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. 
138/1191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu vybudovania pre 
verejnosť prístupného parkoviska na vlastné náklady. 
Majetkový prevod bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta ako 
zámer predaja dňa 20. 8. 2014, ku ktorému komisia zaujala nasledovné stanovisko: Komisia 
neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

· Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 29. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

E/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 6. ll. 2014: 
VMČ č. 7 nemá námietky k dlhodobému prenájmu pozemku spoločnosti MILK-AGRO, spol. 
s. r. o., v záujme vybudovania nových parkovacích miest. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia neodporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vybudovania pre verejnosť prístupného parkoviska na vlastné náklady na dobu 30 
rokov. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/rok. 

ID Prílohy: 
19/1 Žiadosť zo dňa 14. 10. 2014 
19/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 29. 10. 2014 
19/3 Kópia mapy z GIS 
19/4-3 Štúdia 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Mesto Prešov 

Mestský úrad 

Odbor správy mestského majetku Prešov 

Hlavná č. 73 

080 Ol Prešov 

V Prešove dňa 09.10.2014 

l i 

Vec: ŽIADOSŤ O PRENÁJOM MESTKÉHO MAJETKU 

Naša spoločnosť Milk-Agro, spol. s r.o. má zriadenú prevádzku - predajňu potravín na ulici 
E:xnarovej č. l v Prešove. 

· Keďže v poslednom období sa v značnej miere prejavujú problémy v predmetnej lokalite 
s parkovaním, konkrétne aj v okolí našej predajne, navrhujeme mestu Prešov riešiť tento problém 
spoločnými silami, zriadením 15 parkovacích miest na zeleni, na rohu ul. Arm. gen. L. Svobodu a ul. 
E:xnarovej (viď priložená štúdia). 

Naša spoločnosť za podmienky dlhodobého prenájmu (cca 30 rokov) za l€ je schopná vybudovať 
toto parkovisko (neoplotené) na vlastné náklady za podmienky dodržania všetkých reálnych podmienok 
určených hlaVným architektom mesta Prešova. 

Z tohto dôvodu žiadame o prenájom tohto pozemku za vyššie uvedených podmienok. 
Podrobné informácie poskytneme na prípadnom osobnom rokovaní určenom mestským úradom. 

Za kladné vybavenie našej žiadost( Vám v"opred d'akujeme a tešíme sa na d'alšiu spoluprác~. 

Ostávame s úctou 

.. .ÍVULK .. AGk~· 
· · spol. s r.IA. 
Ča pair"'·~· IJ..A36 
.080 l. i)\1 

Ing. Joze~~';tl''f"' 
riaditeľ sp/mronpsti 

MILK-AGRO spol. s r.o., éapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17147786, DIČ: 2020518962. IČ DPH: SK 2020518962. tel.: 051/74 70 134, 74 70 131, 
fax: 0511 77 12 699, www.milkagro.sk. milkagro@milkagro.sk. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom regis1ri Okresného súdu v Prešove, vložka č. 309/P. 



Váš list čfslo l zo dňa: 

M/2014/15988 
24.10.2014 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Naše čfslo: 

· Jarková 24 
080 01 Prešov 

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

Vybavuje /linka Prešov: 

8/11612/2014 Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

29.10.2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 14330/1 k.ú. Prešov, Exnárova ul., Prešov 
- stanovisko k žiadostí o prenájom častí pozemku 

'. 

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 neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. dl zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k dlhodobému 
prenájmu časti pozemku KN-C 14330/1 k.ú. Prešov pre vybudovanie parkoviska podl'a predloženej 
štúdie pre žiadateľa spoločnosť Milk Agro s.r.o., Čapajevova 36, Prešov. 

S pozdravom 

p,····. 
l ,,ojfl ,_..---

Ing. Mjríán Harčarík 
iriaditer 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres~v.sk l www.presov.sk 
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tel. +421-51 -2861214 
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t- ·NÁZOV STAVBY 

STAVEBNÍK 

SK-{)80 01 Prešov 

-+<121-907-644370 
WNW.adcteam.sk 

~~~~~ .. · .ll.-:...-.. 

MILK·AGRO,spol.s.r.o., 
' ČAPAJEVÓVA 36,08046 PREŠOV 

MIESTO STAVBY 
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PREŠOV, UL. EXNÁROVA, p]. H330/1 

AUTORI 
~- -· · -~'· """" 

Ing. ANDREA CÁKOCIOVÁ 
Ing, DUŠAN CÁKOCI 
DÁTUM 

01.2014 
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projel<cia e energetická certifil<ácia o stavebl)á fyzika 

Matice slovenskej 4 760/1 l!l 

tel. +421-51-2861214 rn 

info@adcteam.sk m 

STAVEBNÍK 

SK-080 01 Prešov 

+421-907 -644370 
www.adcteam.sk 
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f l PR\LOHA č, 18)4-~ 

Identifikačné údaje stavby 
Názov stavby: PRE$OV, EXN~ROVA · parkovisko 
Miesto stavby: PRESOV, EXNAROVA 
k .ú. PREŠOV, parc. č. 14330/1 
Stupeň : Štúdia 
Popis územia 
Projektová dokumentácia rieši vybudovanie parkoviska páse zelene medzi štvorprúdovou komunikáciou na ul. A.G. 

- Svobodu a súborom budov na Exnárovej ul. pozd[ž ulice A.G. Svobodu. Navrhované parkovisko nadväzuje na existujúce 
parkovisl~o pred budovou ubytovne na parce le 14330/6. 
Parkovisko bude primárne slúžil' pre potreby predajne potravín umiestnenej v pril'ahlom obchodnej pasáži na parcele č. 
14330/25. Parkovisko doplní v súčasnosti poddimenzovaný systém staticl~ej dopravy v predmetnej lokalite. 

Výpočet počtu parlmvacích miest ku l<apacite navrhovanej budovy v zmysle STN 73 611 OlZ- Projel<tovanie 
miestnych l<omunil<ácií- Zmena 1 (vydanej v 11 /2011) 

účelová počet účelových 
1 stojisko na počet stojísk 

funkčná náplň účelovú podl'a STN 736110-Zl, tab 20 jednotka jednotiek 
jednotku D K 

~Í~ť 
zamestnanci počet 10 5 o 2 

~ ~ ~ ~ č i stá (úžitková ) 
počet 200 25 8 o 

predajná plocha 

spolu 8 2 

Z61dadný počet parkovacích miest P0 : 10 

Celkový počet parkovacích stojísl< 

N = 1,1.0o + 1,1. Po. kmp. kd 

ostatné územie v meste 1,0 

1,3 (s(J č i n i tef vplyvu del'by prepravnej práce lAD: ostatná doprava 55:45) 

poznámka: základný počet odstavných stojísk obyvatel'ov 0 0 sa vo výpočte nezohl'adľíuje podl'a č l. 16.3.10 

.N= 15 stojísk 

potrebný počet parkovacích stojísk: 15 stojísk 

z toho 4% pre imobilných: l stojisko 

(v zmysl!= Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkach na výstavbu a technických požiad avkach na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu) 

Popis technického riešenia 
Návrh počíta v vybudovaním 15 parkovacích stojísk, z čoho bude 1 stojisko upravené pre potreby osôb s obmedzenou 
schopnost'ou pohybu. Štandardné stojiská majú rozmer 2400x4500mm, stojisko pre osoby s obmedzenou schopnost'ou 
pohybu majú rozmer 3500x4500mm. Prístup l< stojiskám je navrhnutý po novonavrhnutej dvojprúdovej prístupovej komunikácii 
so šírkou jazdného pruhu 2500mm. Prístup pre peších je zabezpečený po novonavrhnutých chodn íkoch zo severnej a južnej 
strany so šírl<ou 1500mm s bezbariérovým prístupom na plochu parkoviska a s bezbariérovým napojením na existujúci 
chodník z južnej strany. 

Plocha parkoviska a prístupovej komunikácie bude mať živičný povrch olemovaný cestnými obrubníkmi. Celková plocha bude 
475,76m2

• Odvod dažďových vôd bude zabezpečený uličným i vpusťami. Pred napojen ím vetvy na existujúcu kanalizáciu bude 
na vetve osadený odlučovač ropných látok. 

Prístupový chodník bude mať živičný povrch prispôsobený okolitým plochám. Celková plocha chodníka bude 15,41 m2+ 
15, 16m2=30,57m2 . 

Na západnej a východnej strane priestoru parkovisl~a je navrhnutá výsadba pásu vysokej zelene s výškou stromov v dopelosti 
cca 5m. Zo západonej strany v zelenom pase medzi ul. Arm. gen. Svobodu a plochou parkoviska s min . šír l~ou 7,49m v počte 
5ks a v zelenom páse medzi plochou parl<oviska a cyl~lochodníkom v šírke 2,50m v počte 4ks. Zo strany Arm. gen. Svobodu 
bude zelený pás doplnený o kríkovú zeleň. Výsadba okrem iného zabezpečuje pasívnu ochranu plochy parkoviska pred 
účinkami slnečného žiarenia. Tvorí izolačnú a hlukovú bariéru medzi komunikáciou a budovami pozdiž nej. 
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P. č. 20 /Bod č. 23 - Výpis z uznesenia č. 8/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta č. 7/2015 zo dňa 18. 2. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé 
matky s det'mi na území mesta Prešov, a to (2-izbového) bytu č. l na prízemí bytového domu so 
súp. č. 4640, nachádzajúceho sa na Engelsovej ul. č. 14, k. ú. Prešov, LV č. 10452, na dobu 
25 rokov pre Dorka, n. o., Hemerkova 28, 040 Ol Košice, IČO: 35582171. 

B/ Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý prenájom 2-izbového bytu nachádzajúceho sa na Ul. Engelsovej 14 
v Prešove, za účelom podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s deťmi, 
ktoré boli umiestnené v zariadení núdzového bývania Dorka, n. o., a sú pripravené na 
osamostatnenie sa. Predmetný byt má slúžiť ako nadstavba Centra pre obnovu rodiny v Prešove 
a bude súčasťou zariadenia núdzového bývania. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 15. 5. 2014: 
VMČ č. 2 vyjadruje nesúhlasné stanovisko. 

Dl Stanovisko Sekcie služieb občanom zo dňa 21. 5. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého 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 poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s deťmi na 
území mesta Prešov. 
Tento majetkový prevod bol z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. Stanovisko komisie je uvedené v bode F. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia neodporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky 
s deťmi na území mesta Prešov na dobu 25 rokov. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. 

W Prílohy: 
20/1 Žiadosť o pridelenie bytu zo dňa 7. 4. 2014 
20/2 Stanovisko Sekcie služieb občanom zo dňa 21. 5. 2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRÍLOHA Č. 2.0)1 

A Dorka n.o. , Centrum pre obnovu rodiny 
Hemerkova 28 , Košice 040 23 

IČO: 35582171 
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Mestský úrad v Prešove 
Sekcia služieb občanom 
Oddelenie sociálnych služieb 
Referát starostlivosti o rodinu, deti a b)'Vanie 
Jarková 26 
080 Ol Prešov 

V Prešove 25. júna 2013 

Pridelenie bytu na účely poskytovania sociálnych služieb het..' 
-žiadosť 

Ako nezisková organizácia Dorka sme v tomto roku otvmili prevádzku zariadenia núdzového 
bývania na Lomnickej ulici č.30 v Prešove, kde v prvej etape poskytujeme sociálne služby pre 32 
klientov- prevažne obyvateľov mesta Prešov. Už krátka doba prevádzky nám ukázala potrebu 
rozšírenia kapacity tejto sociálnej služby. Vytvárame zároveú priestor pre postupné bývanie, kde 
naši obyvatelia, ktorí ·úspešne napÍiiajú svoj individuálny rozvojový plán, majú možnosť 
postupného osamostatúovania sa v rámci nášho zariadenia sociálnych služieb. 

V zmysle filozofie postupného bývania a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Prešov č.S/2011 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov Vás chceme 
požiadať o pridelenie mestského bytu na účely poskytovania sociálnych služieb pre rodiny 
v krízovej situácii a osamelé matky s deťmi, ktoré prešli starostlivosťou v zariadení núdzového 
bývania Dm·ka a sú pripravené na osamostatnenie sa. Tento byt by slúžil ako nadstavba Centra 
pre obnovu rodiny Dorka v Prešova a bol by súčasťou zariadenia núdzového bývania. 

Uchádzame sa o byt, ktorý mestské zastupiteľstvo poskytlo rehoľnej komunite Congregatio 
Jesu na účely poskytovania sociálnych služieb a ktorý rehoľná komunita odovzdáva v t)rchto 
mesiacoch naspäť mestu Prešov. Zároveii sa zaväzujeme 1iadne uhrádzať všetky energetické 
a prevádzkové náklady spojené s užívaním tohto bytu, aj v prípade, ak by byt v niektoré dni 
niho neobýval. · 

Budeme radi, ak vyhoviete našej žiadosti a pomôžete nám tak pri práci s našimi klientmi, 
s ktorými spoločne kr:.tčame na ceste k zodpovednej samostatnosti. 

S pozdravom 

Ing. Jolana Šuleková 
riaditeľka 
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Mesto Prešov 

Od: sekcie služieb občanom 

INTERNÉ OZNÁMENIE 

Pre: sekciu majetkovú a ekonomickú 

Strana 
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Vec: Žiadost' o stanovisko - odpoved' Dátum 21.05.2014 
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Vážený pán 
Ing. Miroslav Hudák 
riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 
MsÚ Prešov 

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko oddelenia sociálnych služieb k dlhodobému prenájmu 2-
izbového .nájomného bytu na ul. Engelsovej č. 14 v Prešove neziskovej organizácii Dorka- Centrum 
pre obnovu rodiny v Prešove Vám oznamujeme, že oddelenie sociálnych služieb súhlasí s dlhodobým 
prenájmom predmetného bytu pre neziskovú organizáciu Dorka - Centrum pre obnovu rodiny 
v Prešove, čím zároveň vyjadruje podporu pre poskytovanie sociálnych služieb pre rodiny a osamelé 
matky s deťmi, ktoré prešli starostlivosťou v zariadení núdzového bývania Dorka a sú pripravené na 
osamostatnenie sa. 

:k Vašej požiadavke týkajúcej sa vyjadrenia k spôsobu naloženia s majetkom mesta - interiérovým 
vybavením bytu Vám oznamujeme, že oddelenie sociálnych služieb bude v predmetnej veci 
·komunikovať s budúcim nájomcom bytu po ukončení schvaľovacieho procesu pred samotným 
uzatvorením nájomnej zmluvy. 

Za spoluprácu vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA SLUŽIEB OBČANOM 
Oddelenie soci~ilnych služieb 

080 O 1 Pre š ov fj] 

Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a po~is vedúceho zamestnanca odosielajúceho 
organizačného útvaru: PhDr. Matúš Háber Á-:7 

riaditel' sekcie r ./· / /<;.( , • 1 v. 

,~;vsU/SP-0!/8/l 



Návrh na schválenie majetkových prevodov - Mestská rada v Prešove - 16 3. 2015 

P.č Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci 

prevodu 

1. mesto predäva Mesto Preiov (Ul. Baštovä) 1lng. M. Gazda a manž. 

2. mesto predäva Mesto Preiov (Ul. 17. novembra) P.Vužňäk 

3. zämer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. Pod Wllec hôrllou) 

4. zämer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. Pod Wilec hôrllou) 

s. zämer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. Pod Wdec hôrllou) 

6. zämer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. Pod Wilec hôrllou) 

7. zämer ~a (_PH OZ}_ Mesto Preiov Cl REGIO. spol. s r. o. 

8. zämer prenäjmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Solivarskä) Preiovský spololc nepočujúcich 

9. zämer prenájmu (P_HOZ) Mesto Preiov (Ul. Prostejovskä) SPV40, s. r. o. 

10. zämer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Arm. gen. Svobodu) Móbelix SK, s. r. o. 

11. zämer prenájmu (PHOZ). Mesto Preiov (Ul. Tomäšikova) DAMI, spol. s r. o. 

12. zämer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Hurbanistov) RV PARKING. s.r.o. 

13. zämer prenájmu (PHQ.Z}_ Mesto Preiov (Ul. Bemoläkova) OZ Svetlomodrý svet 

14. zämer zämeny (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Tomäšlkova) Ing. O. Michalčlk a l. Michalčikovä 

15. zrušenie OVS Mesto Preiov (Ul. A. Prldavka) 

zämer dlhod. prenájmu (OVS) Mesto Preiov (Ul. A. Prldavka) 

16. mesto kupuje A. Krlžalkovičovä a spol. Mesto Preiov 

17. mesto predäva Mesto Preiov (Ul. Levočskä) XMATRIX s.r.o. 

18. zämer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. Arm. gen. Svobodu) 

19. zämer prenäjmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Exnárova) MILK- AGRO. spol. sr. o. 

20. zämer prenäjmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Engelsova) Dollta, n. o. 

SPOLU 
------- -----

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

Navrhovaná cena 

žiadatefom komisiou 

3800€ 3800€ 

1 000,00€ 1 000,00€ 

min. za ZP s podmienkami 

min. za ZP s podmienkami 

min. za ZP s podmienkami 

min. za ZP s podmienkami 

ZP ZP 

1.00 €/ročne 1 ,oo €1m2 ročne+ úhrada za služby 

51 €1m2/rok 51 €/m2lročna + 6hrada za služby 

ZP odbor. stanov. vjtky näj. za pozemky 

1,00€/rok 1 ,OO €/rok s podmienkou 

1 676,1 o €/ročne 2 718 €/ročne s podmienkou 

1,00 €/rok 1 € ročne- poz.INP- 1 €1m2/rok + 6hrada za služ. 

bez linan. ~vnania neprijaté uznesenie 

22910.28€ neodpor6ča 

3350,00€ neodpor6ča 

neodpor6ča 

1.00 €/rok neodpor6ča 

1,00 €/mesačne + 6hrady neodpor6ča 

---------
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Vjmerav m 2 Mesto predáva ! 

v€ l 

49 3800,00 

24 1000,00 

186 

333 

362 

189 

stavba 

NP-137.50 

NP-93,42 

cca 169 

cca 1 505 

453 
230- NP- 255,15 

cca 160/160 

15 605 +stavba+ lech. 

962 

46 

155 

cca480 

2-izbový byt 

4800,00 
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