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Mesto Prešov 

dňa: 18.3.2015 

Ná vrh na schválenie 
, 

MAJETKOVYCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa: 18.3.2015 

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

po prerokovan( vyššie uvedenej veci zaujfma toto 

STANOVISKO 

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

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

majetkové prevody schváliť. 
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ICl Návrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 
Vydanie: 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majetkové 
prevody: 
- zmenu uznesenia 

kúpu 
predaj 
zámer predaja spôsobom priameho predaja 
zámer dlhodobého prenájmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže 
zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
zámer zámeny spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

F- MsÚ/SP-01/23/1 Strana 1/1 



Návrh 1:;1 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. l (Lichvárová) 

Al Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 
v časti schvaľuje 
bod31 

Vydanie: 

Strana 
1/35 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48 m2(presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), L V č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 58, 
080 O l Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za 
cenu 10 €/m1

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne 

sa mení na 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
pozemok parc. č. KNC 12375/3, zast. plocha o výmere 37m2

, vytvorený GP č. 99/2014 zo dňa 
4. 8. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
z pozemku parc. č. KNE 12375/3, záhrady, LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, t. j. 
64 m1) za cenu 10 €/m1

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za 
obdobie dvoch rokov spätne. 

Dôvod: Po schválení uznesenia bolo zistené, že vyhotovením GP vznikla väčšia výmera zamieňaného 
pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ako bola schválená uznesením, čím bola prekročená 
prípustná 15% odchýlka výmery. 

BI Príloha: 
GP č. 99/2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Výkaz výmer 

Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Člslo D k od Druh 
Výmera Druh i Či s lo Výmera pozemku 

Vlastnlk 
Pk. vl. Parcely parcele m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l či sla či sla ha m2 Kód adresa, ( sidlo) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

l l 
51% 12375!3 233 zóhrada '1237513 196 · · záhrada · · ~<dtiteiaJší' ·· 

l 
l";··.'"\ 

4 .. "· l l 
l 

l i 
; 

12375/0; ; .l 37 zastav: olacha . ,, . :·fiesta Prešov ., . 
l .. , 

22 --· : 

Srolu 1 233 l) 233 r ... :: l ~ . f. i 

Paznómka: K zápisu tahJto geonetrlckém plónJ do katastra rehnutel.\1Qst1 Je POtrebné oolažiť súhlasné závazné stanoviska Okresného úrÓdu - txizernkavéha 
IXIlaru k navrhavoreJ Zlrel1e druhu oozemkU KII-C DO rc. č. lll75/0. 

:• 
Legenda: 

Kód soosatlJ VI'JŽivm!a 4 ' PozeiJJk Pre'lllžne v zostavenom území obce alebo v záhradkárskeJ osade, na ktoroo sa pestuJe zelenina, avatle, 
okrasná nízka a vysoká zeleň o iné DJlnooosoodórske Plodiny 

22 - PoZetlllk na ktoroo Je DOstavená inžinierska stavba- cestná, miestna a účelová komunlkácla, lesná cesta; PO!TIÓ · 
cesta, chodník, nekrvté parkoviska o !ch súčasti 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s úd~imi platn)rch výpisov z katastra nehnuteľností. 

Vyhotoviteľ .. r • -l'!<!) 
Prešovský 

vkres 
Prešov 

Obec 
Prešov 

Kat. Či s lo /Mapový PREŠOV 5-3/31,33 územie Prešov plánu 99/2014 list č. 
I®DIGE•·?LAN] 
GEOPLAN Prešo,•, s.r.o. 
Konštnntino,·a i.. 3, OSO Ol PREŠOV 

IČO: 3648~985, [(;DPH: SK20200153.9J 
GE O ME TRI CKÝ PLÁN na oddelenie pozemku KN-C p.č. 1237516 

Vyhotovil Autorizačne overil 
l 
Ú rad ne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

l 

Dňa: /Menci: !Dňa: !Meno: 
4.8.2014 _ing. Miriama Bakoňov:í 4.8,~-~:14-:::-.::::--.;:.~. :· .~ Ing. Ľudov ft Br~koň 

D• . JC:islo: /.-1 1 r 
na. 06 08 [QJ4 A- .l fJ2 tJ}_0_ 

Úradne overen6,.podľa··§9-zäkona NR SR ~.215/1995 

Z.z. o ge~-~~~-ii:a·K~~.~~fil~i·:~>~ / 

o ' -·~t>v. c-/ (' r~J~1;~}1)i·yfié 
'·-~eÚ~tk~_ip~dpis ,/ 

Nové hraníce boli v prírode označené Náležitóšt'auú.·a·-p·re.Sr1:dsťcil; Úidpovcdä predpisom 

plotom, obrubníkom l('j é·':-,, :_.:,J_:':_~>:.-;~:\~\ 
Zázo:un podrobného. merania (meračský náčrt) č. 1 ( •-._ '[ l'r:J ~j- l \ " ')'\ \ // 

512445 \~~~:<~:~~~~~~ťľf "\/~ Súradnice bodov o7..načen)•ch člslami a ostatné meračske 

ildnje sú uložené vo všeobecnej dokumentó.ci[ 

-----· 



CJ Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 2 (Kičurová) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky - parc. č. KNC 626/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2

, 

-parc. č. KNC 62811, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196m2
, 

- parc. č. KNC 628/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2
, 

o celkovej výmere 358m2
, LV č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Slovenská, 

Vydanie: 

Strana 
2/35 

od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35,080 Ol Prešov, IČO: 44555229. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Spoločnosť ponúka mestu odpredaj pozemkov na Ul. Slovenskej č. 48 v Prešove. Na pozemku 
sa nachádza časť stavby domu, súp. č. 3283 vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Ide o dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemku par. č. KNC 626/1, ktorý je zastavaný 
domom a pozemky parc. č. KNC 628/1 a KNC 62812 tvoria jeho dvorný trakt. Zároveň 
upozorňujeme, že pod por. č. 9, l O a ll sú predložené majetkové prevody na predaj domu na 
uvedených pozemkoch. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
VMČ č. 4 nemá námietky, výšku sumy nech stanoví súdnoznaleckým posudkom. 

El Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 65 000 €. 

FI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 5. 5. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa26. 8. 2014 
LV č. 6298 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 626/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78m2

, 

-parc. č. KNC 628/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196m2
, 

-parc. č. KNC 628/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2
, 

o celkovej výmere 358m2 LV č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 
- za cenu 65 000 €. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



VEĽKOOBCHOD - MALOOBCHOD 
okná a dvere PVC - DREVO - AL 

Pavlovičovo námestie 35, 080 01 Prešov, tel.+421 51 7711048, fax+421 51 7581994, vekaslovakia@vekaslovakia.sk 

Mesto Prešov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Hlavná 73 

V Prešove 05.05.2014 080 O l PREŠOV 

Vec: Ponuka na odpredaj pozemku. 

Kúpnou zmluvou zo dňa 19.12.2011 sme stali právoplatnými vlastníkmi nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 6298 v k. ú. Prešov. Návrh na vklad so žiadosťou sme podali dňa 20.12.2011, 
pričom Správou katastra v Prešove je evidovaný pod č. V -7327/20 ll. 

Jedná sa o pozemky parc. č. KNC 626/1, 628/1 a 628/2 nachádzajúce sa na ulici Slovenská 48 
v Prešove. Na pozemku parc. č. KNC 62611, sa nachádza časť stavby domu súpisné číslo 3283, ktorý 
je vo vlastníctve mesta Prešov a je evidovaný na LV č. 13494 v k. ú. Prešov. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného v snahe o scelenie a vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
k celej nehnuteľnosti Vám týmto predkladáme návrh na odpredaj horeuvedených pozemkov vrátane 
pozemku na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov. 

K uvedenému ešte uvádzame, že dňa 15.02.2012 bola s nami uzatvorená Zmluva o nájme 
pozemku č.3/2012 na dobu určitú z ktorej bolo zrejmé, že Mesto Prešov je v tomto zmluvnom vzťahu 
vedené ako nájomca. Táto zmluva mala byť obnovovaná každým rokom čo sa však nestalo. 

Aj vzhľadom k uvedenej skutočnosti sme sa rozhodli ponúknuť Mestu Prešov uvedené · 
pozemky na predaj za nami požadovanú sumu 65000,-Eur, slovom šesťdesiatpäťtisíc eur. 

Uvedená suma z nášho pohľadu je viac ako prijateľná a v rámci definitívneho vysporiadania 
vlastníckych vzťahov ju považujeme za primeranú. Kúpou po_núkaných pozemkov sa mesto Prešov 
stane jediným a právoplatným vlastníkom celého ve o domu na ulici Slovenská 48 vrátane 
všetkých priľahlých pozemkov. 

S pozdravom 

konateľ spoločnosti VEKA Slovakia s.r.o. 

kontakt: 0905 458089 

. 1: 
....... ~KA Slovakia, s.r.o. 

'
Pavlovičovo nOm. 35 [!! 

BO Ol Prešov 
IČO 44 555 229, IČ DPH SK2820001074 
Obch.reg.OS Prešov, Odd.Sro,.VI.2130/P 



Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 9 
MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/2014/8744 
C.z.1 02463/2014 

Vec 

Naše číslo: 

B/10051/2014 
ev .č.1 05328/2014 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

16.09.2014 

Odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 626/1, KN-C 628/1, KN-C 628/2 k. ú. Prešov, Slovenská 
ulica vo vlastníctve spoločnosti VEKA slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, Prešov 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekci~ 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 znenf neskoršfch predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znenf zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25. 11. 2013, pozemky parc.č. KN-C 626/1, KN-C 628/1, KN-C 628/2 k. ú. Prešov na Slovenskej 
ulici sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vvbavenosti na územf 
Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

21 V súčasnosti na pozemku parc.č. KN-C 62611 k. ú. Prešov zo Slovenskej ulice sa nachádza 
dvojpodlažný objekt v radovej zástavbe postavený v povojnovom obdobf. 

Pozemky parc. č. KN-C 628/1, 628/2. k.ú. Prešov, ktoré tvoria nezastavanú časť dvora sú 
dlhodobo neudržiavané. Tieto pozemky nie sú dopravne sprrstupnené. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona 50/1976 Zb. v znenf neskoršfch predpisov po 
posúdeni zámeru n e m á n á m i e t k y k odkúpeniu pozemkov parc.č. KN 626/1. KN-C 628/1. 
KN-C 628/2 k. ú. Prešov, Slovenská ulica. 

Pre zabezpečenie dopravného prrstupu do dvora na pozemky parc. č. KN-C 628/1 l KN-C 
628/2 k. ú. Prešov je nutné doriešiť s vlastnrkom pozemkov parc. č. KN 621/1 l KN 636 k. ú. Prešov -
Katastrálnym úradom v Prešove vecné bremeno práva prechodu a prejazdu. 

S pozdravom 

Ing. Marián~ a r č a r í k 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úr u a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Legenda 

111 výlučné vlastníctvo 
~podielové spoluvlastn!ctvo 

;'>J parcely C 
:\.-vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
(}:(/dôležité ulice a cesty 
CJ významné ulice a námestia 
(}:(/Ulice a cesty 
>:Iné komunikácie a chodnfky 

l 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6298 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

626/00110 
628/00110 
628/002/0 

VÝMERA 
v [n} 1 

78 
196 
84 

Výmera spolu: 358 

Legenda: 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
15-Pozemok, na kt. je postavená bytová budova označ. sú p. čís. 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO -príslušnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, Prešov, PSČ 080 Ol, SR 
IČO/RČ: 44555229 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 7327/2011 

ČASŤC. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

CHARAKTE
RISTIKA 

15 
99 
99 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PMVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 
Dátum aktualizácie: 01.01.2015 00:00:00 

Strana: 

Dátum: 12.03.2015 

(celkom parciel ............. } .... ) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

4256 
4256 
4256 

5424 
5424 
5424 

(celkom vlastníkov .............. L .. ) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



c;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 3/35 

P. č. 3 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemok parc. č. KNC 612/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 053 m2

, LV č. 3399, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Suchoňova, 
od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod verejnou komunikáciou. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 4. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasi. 

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., zo dňa 4. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schválit' odkúpenie predmetného pozemku za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania nehnuteľnosti pod miestnou komunikáciou za cenu l €. 

GI Cena: 
Cena navrhovaná žiadateľom l €. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa4. 3. 2014 
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014 
Kópia z kat. mapy 
LV č. 3399 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 612117, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 053 m2

, LV č. 3399, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Suchoňova, 
od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov 

- za cenu l €. 

F- MsÚ/SP-0111211 



1::;1 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

r--------------------·--------~~ MESTO PREŠOV Me~tský úrad v Prešove 7 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 Čfsltl spl>;u: --~. zo~ňka: 

...,.-;::------.1 
ln;:;k 2 lehota 

080 Ol Prešov 

· Došltl: 2 7 -Of- 2014 uloženia: 

Prílohy: 

Evi!leni;né cfslo dnslej pošiy: 

osť o predaj /kúpu/ pozemku 

Žiadateľ (vlastník pozemku) : 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 

e-mailová adresa 

Ing. Jozef Ďurčák 

mobil 

Týmto žiadam l o predaj l kiiiJu pozemku 

Pozemok sa nachádza na ulici : Suchoňova 

Katastrálne územie: Solivar 

Číslo parcely: KN-C 612/17 

Účel žiadosti: 

Návrh ceny: 

prevod pozemku pod verejnou komunikáciou 

1,00 euro spolu za parcelu 

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. 

V Prešove dňa 27.01.2014 

Príloha: 
kópia LV 
kópia katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F -MsÚ/SP - 52/1/1 

podpis navrhovateľa 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/1795/2014 
24.02.2014 

· Naše čfslo: 

8/3880/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

04.03.2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 612/17 k.ú. Solivar, Suchoňova ul., Prešov 
- stanovisko k žiadosti o prevod 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 zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k prevodu 
uvedeného pozemku pod verejnou komunikáciou na ul. Suchoňovej v Prešove v zmysle návrhu 
žiadateľa Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, Prešov. 

S pozdravom 

,,/ / 

/
/f --" ~ ' ""l. / 
,. / / 

jng. Marián Harč/rík 
riaditel' 

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 



VEC 

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ul. Pionierska 24, 
080 05 Prešov 

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

V Prešove 4.7.2014 

Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií 
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradný potok 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul. 
Jiráskovej, Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam: 

l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Suchoň ovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení 
technického stavu, nevykazujú žiadne závady. 

2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a 
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a 
nakonzervovaná. 

Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií. 

S pozdravom 

·l 
\ 



·l 

Dňo 

Okresný órad 
Prešov 

kotostrólny odbor 

02.10.2013 

Vyhotovil 

Meno 

Obec 

PREŠOV 

Vektorovó mopo 
3 

PIA KATASTRÁLNEJ 
rcelu: C KN - 61 7 

Zachardolovó 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Solivar 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 24.01.2014 
čas vyhotovenia: 08:23:36 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3399 
ČASf A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

612/17 

Výmera v m2 Druh pozemku 
1053 Zastavané plochy a 

nádvoria 

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

25 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

ČASf 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Durčák Jozef r. l 1 l 1 
Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 

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

ČASf C: f ARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

ZAP.108 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

V 6507102, V 1005103, V 1004103,V 1003103, V 1002103,, 
V 1015103-KUPNE ZMLUVY 
V 304812003-KUPNA ZMLUVA-373/03 
V 304912003-KUPNA ZMLUVA, V 305012003-KUPNA ZMLUVA 
V 397912003-KUPNA ZMLUVA 
V 418712003-KUPNA ZMLUVA 
V 589312003-Zmluva o zlúčení a znovurozdelení pozemkov 
Z 745312013 ·Žiadosť, Kolaudačné rozhodnutie 812013115214-Mk, Stanovisko OPÚ Prešov 
20041771-21Ka 

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: 23.01.2014 



':;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 4135 

P. č. 4 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
stavbu komunikácie nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. KNC 612117, zastavané plochy a nádvoria, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Suchoňova, 
od NAIL trading, s.r.o., Prešov, Vajanského 33, 080 Ol Prešov, IČO: 36443824. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti stavby komunikácie. Na základe požiadavky VMČ č. 5 
ohľadom vybudovania verejného osvetlenia, žiadateľ predložil fotodokumentáciu (v prílohe) už 
existujúceho verejného osvetlenia. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 4. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasí a žiada, aby doterajší vlastník dobudoval verejné osvetlenie v danej lokalite. 

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s. r. o., zo dňa 4. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť odkúpenie stavby komunikácie. 
za cenu l €. 

GI Cena: 
Cena navrhovaná žiadateľom l €. 

ID Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 4. 3. 2014 
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014 
Kópia z kat. mapy 
Kolaudačné rozhodnutie 
Fotodokumentácia 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie stavby komunikácie na pozemku parc. č. KNC 612117, zastavané plochy a nádvoria, 
lokalita Ul. Suchoňova, k. ú. Solivar, 
od NAIL trading s. r. o., Prešov, Vajanského 33, 080 OJ Prešov, IČO: 36443824 
- za cenu l €. 

F- MsÚISP-0111211 



1::;1 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol 

Číslo spisu: Registr. i.načka: 

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

Došlo: 27 -01~ Z014 

Žiadateľ (cesta): 

Konateľ spoločnosti : 

Znak a lehota 
uluženia: 080 Ol Prešov 

NAIL trading s.r.o. Prešov 
UL Vajanského 33, 080 Ol Prešov (P.O.Box č.137) 
IČO : 36 443 824 
Ing. Jozef Ďurčák 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 

e-mailová adresa 

Týmto žiadam l o predaj /laí'P'H komunikácie 

Stavby sa nachádzajú na ulici : Suchoňova 

Katastrálne územie: 

Čísla parciel: 
Účel žiadosti: 

Solivar 

komunikácia na parcele KN-C 612/17 
predaj Mestu stavby komunikácie 

Ná vrh ceny stavby : 1,00 euro s DPH spolu za stavbu SO lO -Miestna obslužná komunikácia 

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 žia~osti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia ži~dosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 27.01.2014. 

Príloha: 

HAIL trading s.r.o. Prešov 
Vajanského 33, 080 01 Prešov 
IČO 36 443 824 DIČ 2020005537 

IČ DPH SK202000553 7 

~( 

podpis navrhovateľa 

kópia Kolaudačného rozhodnutia č. : B/20 13/15214 -Mk zo dňa 30.10.2013 

kópiu katastrálnej mapy 

l x Projektová dokumentácia: SO 10- Miestna obslužná komunikácia 

F -MsÚ/SP - 52/111 



MESTO PREäOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a úzel)lného plánovania ' 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/2369/2014 
24. 02. 2014 

· Naše čfslo: 

B/3880/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
oso·o1 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
s 3100 276 

Prešov: 

04.03.2014 

Vec: Stavba komunikácie na pozemku parc. č. KN-C 612/17 k.ú. Solivar, Suchoňova ul., 
Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj stavby 

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 zriadeni v zne!lT neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k majetkovému 
prevodu stavby komunikácie na pozemku parc. č. 612/17 k.ú. Solivar na ul. Suchoňovej v Prešove 
v zmysle návrhu žiadateľa - spoločnosti Nail trading s.r.o., Vajanského 33, Prešov. 

S pozdravom 

/
:, / 

r 
/~'· ~.. . )( 

Ing. Marián Harč;rík 
riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 OBO 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
·~ 



VEC 

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ul. Pionierska 24, 
080 05 Prešov 

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

V Prešove 4.7.2014 

Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií 
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradný potok 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul. 
Jiráskovej, Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam: 

l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Suchoňovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení 
technického stavu, nevykazujú žiadne závady. 

2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a 
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a 
nakonzervovaná. 

Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií. 

S pozdravom 

'l 
\ 



Dňo 

Okresný llrod 
Prešov 

katastrólny odbor 

02.10.2013 

Vyhotovil 

Meno 

Obec 

PREŠOV 
Vektorovó mapa 

3 

KATASTRÁLNEJ 
arcelu: C KN - 61 7 

Zachardalovd 



' ...... -' .... 1 
.. _.., 

MESTO PRESOV 
Cisln.spisu: B/2013/15214- Mk 

Vec 
NAIL tradin s.r.o. Prešov Va"anského č. 33 080 Ol Prešov- návrh na 

. KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa§ 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 z. 
z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a 
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v meni neskorších predpisov v súbehu s § 3a 
ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov posúdil návrh a podľa § 82 ods. l stavebného zákona 

· povol'uie užívanie inžinierskej stavby, resp. inžinierskeho objektu pod označením: 
"SO 10-Miestna obslužná komunikácia", ktorý bol vyhotovený v rámci stavby pod pracovným 

názvom: ,,Prešov- OS IBY Jiráskova- verejné dopravné a technické vybavenie územia". 

• Stavebníkom predmetného objektu je: spoločnost' "NAIL trading s.r.o., Prešov, Vajanského č. 
33, 080 01 Prešov". 

• Stavba, resp. predmetný objekt je na pozemku parc. č. 612/17 v kat. území Solivar - ul. 
Suchoňova. · 

• Predmetný kolaudovaný objekt bude užívaný ako súčasť miestnych komunikácii. 

Kolaudovaný objekt obsahuje, resp. uvedeným objektom boli nadobudnuté tieto kapacity:· 
• miestnu komunikáciu s krytom z asfaltobetónu dÍžky cca 134m a šírky 6,0m o celkovej ploche 

819,70m1
• Vozovka je lemovaná obrubníkmi. Odvádzanie zrážkových vôd z povrchu cesty je 

zabezpečené prostredníctvom 5-tich uličných vpustov do verejnej jednotnej kanalizácie. 

Pre užívanie stavby stavebný úrad .. podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. určuje tieto podmienky: 

l. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou a rozhodnutím stavebného úradu (stavebným 
povolením a kolaudačným rozhodnutím) v zmysle ustanovenia § 86 stavebného zákona v súbehu 
s ustanovením§ 12 Vyhlášky č. 35/1984 Zb. udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo dopravných, požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predÍžilajej užívatel'nosť. 

2. Akékoľvek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení 
stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne podľa § 85 stavebného zákona. 

3. Vlastník je povinný stavbu udržiavať v takom stavebnotechnickom a dopravnotechnickom stave, 
aby bola zabezpečená jej zjazdnosť a schodnosť po celý čas jej trvania 

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas 
jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení 
stavby stavebnému úradu. 



V kolaudačnom konaní neboli zistené také nedostatky, ktoré by br'ánili · 'Vydaniu tohto 
rozh,!Jdnutia pre povolenie užívania stavby. 

Návrh pre vydanie kolaudačného rozhodnutia bol spoplatnený podľa položky 62a písm. g) zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 60€. Správny poplatok žiadateľ uhradil do pokladne 
MsÚ v Prešove, o čom stavebnému úradu predložil Príjmový pokladničný doklad č. 14/2603/2013 zo 
dňa 07. 10.2013 a pod č. 3311678/2013 zo dňa 03. 10. 2013. 

Odôvodnenie 

~~- ~.., fi\ "\1\.f~ 
.i.....iili.i Vi., iV .. ~i__; 

Va_i;;n~kPho č .. 33, {}80 (il Prešovi na tl~najšum. ~~vebnom úr:~~e návrh na kc)iaudáciu sta .. vbyl resp .. 
i-qžinierskeho objektu povolenét.-o a vyhotoveného pod označením; ;,SO 1 O - Miestna obslužná 
komturikácia". Uvedený objekt spadá do objektovej skladby stavby pod praco'ln}m ná...ryom: ~,Prešov -
OS TBV Jiráskova - verejné d."Jpravné a technické ·vybavenie územia" .. Pre uvedenú stavbu bolo 
vydané stavebné povolenie mestom Prešov pod č. P-2004/4289-Se dňa 29. 1 L 2001. Predmetná 
stavba. resp. objekt bol zrealizovaný na ul. Suchoňovej v Prešove-Solivare. Stavebný úrad preskúmal 
mh·-rh pri ústnom pojednáv-aní spojenom s miestnou obhliadkou, ktoré vykonal dňa 30. 10. 2013 kde 
skonštatoval, že stavba bola vyhotovená podľa overenej projektovej dokumentácie. Tunajší stavebný 
úrad na základe vykonaného kolaudačného konania konštatuje, že užívaním stavby nebude ohrozený 
život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Na základe výsledkov vykonaného kolaudačného konania, 
zhromaždených dokladov a miestnej obhliadky tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia 

Poučenie 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na meste Prešov, 
Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia§ 55 ods . .l správneho poriadku 
odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní . riadnych opravných 
prostriedkov. 

Doručí sa 
l. NAIL trading s.r.o. Vajanského 33 08001 Prešov 
Na vedomie 
2. KRPZ,KDI Pionierska 33 08005 Prešov 
3. ORHaZZ Požiamickä l 080 Ol Prešov 
4. OÚ odbor starostlivosti o ŽP Námestie mieru 2 08192 Prešov 
s. SVP š. _p. Jazdecká 7 08001 Prešov 
6. SaZÚPC s.r.o. Pionierska 24 080 05 Prešov 
7. Msú Prešov, SSÚaU, odd.HAaÚP Jarková24 080 Ol Prešov 
8. Msú Prešov, SSÚaU, odd. DEaŽP Jarková24 080 Ol Prešov 
9. MsÚ Prešov, SSÚaU Odd. SP pre spis 





':;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 5/35 

P. č. 5 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
- stavbu komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KNC 611113, orná pôda, KNC 

3202/9, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/10, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/13, 
zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/8, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/4, zastavané 
plochy a nádvoria KNC 611112, orná pôda, KNC 611111, orná pôda, ktorej zodpovedá parc. č. 
KNE 973/2, ostatná plocha, KNC 3044/3, zastavaná plocha a nádvorie, KNC 3043/29, orná pôda, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 

- stavbu mosta na pozemku parc. č. KNC 3308/1, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 
od NAIL trading, s.r.o., Prešov, Vajanského 33,080 Ol Prešov, IČO: 36443824. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností stavby komunikácie a mostu, Ul. Jiráskova, k. ú. 
Solivar. Na základe požiadavky VMČ č. 5 ohľadom vybudovania verejného osvetlenia, žiadateľ 
predložil fotodokumentáciu (v prílohe) už existujúceho verejného osvetlenia. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 20. l. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasi a žiada, aby doterajší vlastník dobudoval verejné osvetlenie v danej lokalite. 

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., zo dňa 4. 7. 2014: 
01 prílohe.) 

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť odkúpenie nehnuteľností - komunikáciu a most, za cenu l €. 

GI Cena: 
Cena navrhovaná žiadateľom l €. 

Hl Prílohy: 
Žiadost' zo dňa 2. 12. 2013 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 20. l. 2014 
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014 
Kópia z kat. mapy 
Kolaudačné rozhodnutie 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie: 
-stavby komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KNC 611/13, orná pôda, KNC 

3202/9, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202110 zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202113, 
zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/8, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/4, zastavané 
plochy a nádvoria, KNC 611112, orná pôda, KNC 611111, orná pôda, ktorej zodpovedá parc. č. 
KNE 973/2, ostatná plocha, KNC 3044/3, zastavaná plocha a nádvorie, KNC 3043/29, orná pôda, k. 
ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 

- stavby mosta na pozemku parc. č. KNC 3308/1, k ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 
od NAIL trading, s.r.o., Prešov Vajanského 33, 080 Ol Prešov, IČO: 36443824 
- za cenu l €. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 





9 MESTO PREŠOV ... ······ .. 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 08~ Ol 

B 

· :- . Fr!lony: 
Evldar.limí lif;io tim11el pošty: 

v 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 

.. _ .Jar ková 24 
~ .. ···· 080 O l Prešov 

Ziadost' o predaj /kúpu/ komunikácie a mosta 

.• > •. c~i, Žiadatel' (cesta a most) : 

"· • _. j_J,. ··-~:,;_.;Konateľ spoločnosti: 

NAIL trading s.r.o. Prešov 
UL Vajanského 33. 080 Ol Prešov (P.O.Box č.l37) 
IČO: 3r "~" c-

Ing. Jozeff>určák 
,, , Číslo telefónneho kontaktu žiadate l' a: ;, 

~~mailová adresa 

Týmto žiadam l o predaj l kúpu komunikácie a mosta 

Stavby sa nachádzajú na ulici : Jiráskova 

Katastrálne územie: 

. Čísla parciel: 
' w - - ~·· "-· _' ~ 

Účel žiadosti: 

Návrh ceny stavby : 

Solivar 

komunikácie KN-C 611/13, 3202/9, 3202/10, 3202/13, 3202/8, 
3202/4, 611/12, 611/11, 3044/3, 3043/29 

mosta (SVP š.p.) KN-C 3308/1 

predaj Mestu stavby komunikáCie a mosta 

1,00 euro s DPH spolu za obe stavby SO 10 a SO ll 

;.:: . 

\l 

.... ·:·--------- ---Y.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 27.11.2013. 
NAIL trading s.r.o. Prešov 
Vojanského 33, 080 O l Prešov 
IČO 36 443 824 DIČ 20200055S7 

/A' l /Í 

- '/ l 
IČ DPH SK2020005537 podpis navrhovateľa 

Príloha: 
kópia Kolaudačného rozhodnutia č. : B/20 13/15060 -Mk zo dňa 30.10.2013 
kópiu katastrálnej mapy 
1x Projektová dokumentácia: SO 10- Cesty a úprava terénu 

SO ll -Premostenie Hradného potoka 

F- MsÚ/SP- 52/111 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
1 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

iľk~:t·,; 

Sek'~;. 

Od~c '.' 

\.' ,-,~ Váš list člslo l zo dňa: 

' M/18466/2013 
08.01.2014 

· Naše člslo: 

B/941/2014 

Vec: Pozemky v k.ú. Solivar, Jiráskova ul., Prešov 
- stanovisko k žiadosti o predaj pozemkov 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

20. 01. 2014 

., · 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 majetkovému 
prevodu pozemkov KN-C 611/11, 611/12, 611/13, 3043/29, 3044/3, 3202/4, 3202/8, 3202/9, 
3202/1 O, 3202/13 a 3308/1 na ul. Jiráskovej v Prešove v zmysle návrhu žiadateľa - spoločnosti Na il 
trading s.r.o. Prešov. 

S pozdravom llflii~Jr - · 
Mo P.R~t:šo T 

BfKCf.A" .. ~e~tsl~ý úra'd· " 
· · "ílfAVaBNENO Ul'' AD, 

O 8 O "" U A URBANiSTIKY 
~-Prešov·@ 

~.J
,,J~ 

Ing. arián Harčarík 
riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 

" 



VEC 

:~~1 :•i::.~~ ' " 

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ul. Pionierska 24, 
080 05 Prešov 

M ký 
, d v .~ ~ •• ~,"\. 

ests ura Pre sov ~ ~- ::' , , 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

V Prešove 4.7.2014 

Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií 
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradný potok 

, Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul. 
~ · Jiráskovej, Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam: 

l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Su«hoňovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení 
technického stavu, nevykazujú žiadne závady. 

2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a 
posúdení technického stavu nevykazuje Žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a 
nakonzervovaná . 

. Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií. 

_S pozdravom _ -~~ _ _ ~- __ .. __ -•--
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.l 

Číslo"spisu: B/2013/15060- Mk 

Vec 
NAIL tradin s.r.o. Prešov Va'anského č. 33 080 Ol Prešov- návrh na 

v , 

KOLAUDACNEROZHODNUTffi 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa§ 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z. 
z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a 
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovatú a 
stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 3a 
ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách {ďalej v texte len cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov posúdil návrh a podľa § 82 ods. l stavebného zákona 

povol'uje užívanie inžinierskej stavby, resp. inžinierskych objektov pod označením: 
"SO 10- Cesty a úprava terénu a SO ll- Premostenie hradného potoka", ktoré boli vyhotovené 

v rámci stavby pod pracovným názvom: "OS IBV Rodinné domy Za Hradným potokom, Prešov
Solivar a príslušné siete technickej infraštruktúry". 

• Stavebníkom predmetných objektov je: spoločnost' "NAn. trading s.r.o., Prešov, Vajanského č. 
33, 080 01 Prešov''. 

• Stavba, resp. predmetné objekty sú na pozemkoch parc. č. 3308/1 (mostné teleso cez Sol'ný 
potok), 3043/29,3044/3, 611/11, 611/12,3202/4,3202/8,611113,3202/9,3202/10,3202/13 v kat. 
území Solivar- ul. Jiráskova. 

• Predmetné kolaudované objekty budú užívané ako súčasť miestnych komunikácií. 

Kolaudované objekty obsahujú, resp. uvedenými objektmi boli nadobudnuté tieto kapacity: 
• ocel'ový most cez Soľný potok s dreveným pojazdným krytom dÍžky cca 18m a šírky 5,50m; 

miestnu komunikáciu s krytom z asfaltobetónu o celkovej ploche 3303m2
• Odvádzanie zrážkových 

vôd z povrchu je prostredníctvom priečneho sklonu ku krajnici a následným vsakovaním do terénu. 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. určuje tieto podmienky: 

l. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou a rozhodnutím stavebného úradu (stavebným 
povolením a kolaudačným rozhodnutím), v zmysle ustanovenia § 86 stavebného zákona v súbehu 
s ustanovením§ 12 Vyhlášky č. 35/1984 Zb. udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo dopravných, požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predÍžilajej užívatel'nosť. 

2. Akékol'vek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení 
stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne'podl'a § 85 stavebného z~ona 

3. Vlastník je povinný stavbu udržiavať v takom stavebll.otechnickom a dopravnotechnickom stave, 
aby bola zabezpečená jej zjazdnosť a schodnosť po celý čas jej trvania. 

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovani~ stavby uchovávať po celý čas 
jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdatel'ovi a pri odstráneni 
stavby stavebnému úradu. 



l 

2 

''Vkolaudačnom konaní neboli zistené také nedostatky, ktoré by bránili vydaniu tohto 
rozhÔdnutia pre povolenie užívania stavby. 

Návrh pre vydanie kolaudačného rozhodnutia bol spoplatnený podľa položky 62a písm. g) zákona 
. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 60€. Správny poplatok žiadateľ uhradil do pokladne 
' MsÚ v Prešove dňa 03. 10. 2013, o čom stavebnému úradu predložil Príjmový pokladničný doklad č. 

33/1678/2013. 

Odôvodnenie 

Dňa 03. 10. 2013 podal navrhovateľ, ktorým je spoločnosť NAIL trading s.r.o., Prešov, 
Vajanského č. 33, 080 Ol Prešov, na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby, resp. 
inžinierskych objektov povolených a vyhotovených pod označením: "SO l O - Cesty a úprava terénu 
a SO ll -Premostenie hradného potoka". Uvedené objekty spadajú do objektovej skladby stavby pod 
pracovným názvom: "OS IBV Rodinné domy Za Hradným potokom, Prešov- Solivar a príslušné siete 
technickej infraštruktúry~'. Pre uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. OÚ-OD
B98/11039-006 zo dňa 15. 06. 1998 a OÚ-OD-Bl99/16303-00007 zo dňa 23. ll. 1999. Predmetná 
stavba, resp. objekty boli zrealizované na ul. Jiráskovej v Prešove-Solivare. Stavebný úrad preskúmal 
návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou, ktoré vykonal dňa 30. IO. 2013 kde 
skonštatoval, že stavba bola vyhotovená 'podľa overenej projektovej dokumentácie. Tunajší stavebný 
úrad na základe vykonaného kolaudačného konania konštatuje, že .užívaním stavby nebude ohrozený 
život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Na základe výsledkov vykonaného kolaudačného konania, 
zhromaždených dokladov a miestnej obhliadky tunajší stavebný úrad rozh~llol tak, ako je to uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na meste Prešov, 
Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 ods. l spráVneho poriadku 
odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

Doručí sa 
I. NAIL trading s.r.o. Vajanského 33 080 Ol Prešov 
Na vedomie 
2. KRPZ,KDI Pionierska 33 08005 Prešov 
3. ORHaZZ Požiarnická l 080 Ol Prešov 
4. OÚ odbor starostlivosti o ŽP Námestie mieru 2 08192 Prešov 
5. SVP š.p. Jazdecká 7 080 Ol Prešov 
6. SaZÚPC s.r.o. Pionierska 24 080 05 Prešov 

'7. Msú Prešov, SSÚaU, odd.HAaÚP Jarková24 080 Ol Prešov 
8. MsÚ Prešov, SSÚaU, odd. DEaŽP Jarková24 080 Ol Prešov 
9. MsÚ Prešov, SSÚaU Odd. SP pre spis 





VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres 707 Prešov 
Obec 524 140 PREŠOV Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 
Katastrálne územie: 857 301 Solivar čas vyhotovenia 14:05:32 

V Ý P I S Z L I S T U V L A S T N Í C T V A č. 2787 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálne i maoe 

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh 
číslo v m2 pozemku využ.p. chr.n 

611/13 8 Orná pôda l 
3202/9 37 Zastavané plochy a nádvoria 99 
3202/10 12 Zastavané plochy a nádvoria 99 
320'2/13 13 Zastavané plochy a nádvoria 99 

* * * Ostatné PARCELY registra "C" nevvžiadané * * * 
Legenda: 

Kód spôsobu využívania pozemku 

Umiest. Právny 
pozemku vzťah 

l 
l 
l 
l 

l - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny 
okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 

poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre 
rastlinnú výrobu 

99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

Kód umiestnenia pozemku 
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obďe 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. 
číslo 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

l 6určák Jozefi Ing, 

Titul nadobudnutia 
V 1849/2006-Kúpna zmluva 

ČASŤ C: ŤARCHY 

Bez zápisu. 

Iné údaje 

Bez zápisu. 

Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel: 

O~jednávkaf% 10 /2013 
Vyhotovil: Eva Fedorčáková 

11 

1/1 



c;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 6 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky- parc. č. KNC 611/13, orná pôda o výmere 8m2

, 

-parc. č. KNC 3202/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37m2
, 

-parc. č. KNC 3202/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12m2
, 

-parc. č. KNC 3202/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13m2
, 

spolu o výmere 70 m2
, LV č. 2787, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 

od Ing. Jozefa ňurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnou komunikáciou. 

Strana 
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Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 20. l. 2014: 
(V prílohe.) 

D/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasí. 

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., zo dňa 4. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schválit' odkúpenie predmetného pozemku za účelom majetkovoprávneho 
sporiadania nehnuteľností pod miestnou komunikáciou za cenu l €. 

GI Cena: 
Cena navrhovaná žiadateľom l €. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 2. 12. 2013 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 20. l. 2014 
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014 
Kópia z kat. mapy 
LV č. 2787 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 611/13, orná pôda o výmere 8m2

, 

-parc. č. KNC 320219, zastavané plochy a nádvoria o výmere 37m2
, 

-parc. č. KNC 3202/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12m2
, 

-parc. č. KNC 3202/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2
, 

spolu o výmere 70m2
, LV č. 2787, k ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 

od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov 
- za cenu le. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



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

MESTO PREŠOV Mestský úrad v P~~v$1 e 
črslo sph:u: j_R~gistr. zrutfka: - Znak a lehota 
Došlo: - 2 -12- 2013 uloženia: 

Prílohy: l Vybavuje: 

Evidenčné číslo došlej pošty: -11r-J; 2 J; Uo!;) 
l 

v 

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

Ziadosť o predaj /kúpu/ pozemku 

Žiadatel' (vlastník pozemku) : Ing. Jozef Ďurčák 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: mobil c 

e-mailová adresa 

Týmto žiadam l o predaj l kúpu pozemku 

Pozemok sa nachádza na ulici : Jiráskova 

Katastrálne územie: 

Číslo parcely: 

Účel žiadosti: 

Návrh ceny: 

Solivar 

KN-C 611/13,3202/9, 3202/10,3202/13 

prevod pozemkov-pod verejnou komunikáciou 

1,00 euro spolu za všetky parcely 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 27.11.2013 

Príloha: 
kópia LV 
kópia katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F -MsÚ/SP - 52/1/1 

podpis navrhovateľa 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/18457/2013 
08.01.2014 

· Naše číslo: 

B/941/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
'@ 3100 276 

Prešov: 

20.01.2014 

Vec: Pozemky parc. č. 611/13, 3202/9, 3202/10 a 3202/13 k.ú. Solivar, Jiráskova ul., Prešov 
- stanovisko k žiadosti o prevod 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 zriadeni v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k prevodu 
uvedených pozemkov pod verejnou komunikáciou na ul. Jiráskovej v Prešove v zmysle návrhu 
žiadatel'a Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, Prešov. 

S pozdravom 
~:f.L;S§'l<i'~~'t. ~''~~' ~?€oec-~,~T 

.tio -J~~ ,-"·~ ·=;r!'...rruJ~~J'! w 
Mesrsg:y urad 

SEKCIJ. STAVEBi~ÉHO ÚSADU li URBAiJ!STiKY 

.r~1 Prešov @ 

l '"'~ 
Ing. M!rián Harčarík 

riaditeľ 

Sekcie staveb ého úradu a urbanistiky 

Mestsky úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ul. Pionierska 24, 
· · 080 05 Prešov · 

VEC 

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

V Prešove 4.7.2014 

Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií 
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradný potok 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul . 
. Jiráskovej, Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam: 

. l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Suchoň ovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení 
technického stavu, nevykazujú žiadne závady. 

2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a 
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a 
nakonzervovaná. 

Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií. 

S pozdravom 

Anton Ro~ 
konateľ fPoloč~sti /~ 

.. 
~ ". tft;:· 

•l 

\ 



Mapa 

!~ 
. ~· 

06.10.201414:21:11 Alena Buzgóová 

6LI/l 

Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.08.2014 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 

Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres 707 Prešov 
Obec 524 140 PREŠOV Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 
Katastrálne územie: 857 301 Solivar čas vyhotovenia 14:05:32 

V Ý P I S Z L I S T U V L A S TN Í C TV A č. 2787 - čiastočný 

ČASŤ A: V~JETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnei mape 

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh 
číslo v m2 pozemku využ.p. chr.n 

611/13 8 Orná pôda l 
3202/9 37 Zastavané plochy a nádvoria 99 
3202/10 12 Zastavané plochy a nádvoria 99 
320'2 /13 13 Zastavané plochy a nádvoria 99 

* * * Ostatné PARCELY registra "C" nevvžiadané * * * 
Legenda: 

Kód spôsobu využívania pozemku 

Umiest. Právny 
pozemku vzťah 

l 
l 
l 
l 

l - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny 
okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 

poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre 
rastlinnú výrobu 

99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

Kód umiestnenia pozemku 
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. 
číslo 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

l Ďurčák Jozef,.Ing, 

Titul nadobudnutia 
V 1849/2006-Kúpna zmluva 

ČASŤ C: ŤARCHY 

Bez zápisu. 

Iné údaje 

Bez zápisu. 

Dátum narodenia: : 
Spoluvlastnícky podiel: 

O~jednávkar&'g 1c 12013 
Vyhotovil: Eva Fedorčáková 

~M 
í / 

1/1 



131 
Mesto Prešov 

P. č. 7 (JUDr. Vargová) 
Komisia 5.9.2013 
Al Mesto Prešov kupuje: 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

inžinierske siete, a to:- kanalizáciu na odvod dažďovej vody, 
- odtokový kanál, 
- rozvod plynu, 
- vodovodnú prípojku, 
-kanalizáciu na odvod splaškovej vody, 

Vydanie: 

Strana 
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nachádzajúce sa na pozemkoch parc. č. KNC 3166/1 a parc. č. KNC 3166/3, LV č. 2065 a LV 
č. 3888, k. ú. Solivar, lokalita Delňa, 

od spoločnosti ŠOV AR, s. r. o., Keratsínske námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 31711669. 

B/ Predmet žiadosti a účel /majetkového prevodu/: 
Uvedené investície boli realizované žiadatel'om v súvislosti s výstavbou Aquaparku Delňa. Žiadate!' 
ponúka predmetné inžinierske siete na odkúpenie mestu Prešov z dôvodu, že sa nachádzajú na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré má žiadate!' v nájme na základe Nájomnej zmluvy zo 
dňa 2.7.2008. Zároveň poukazuje vo svojej žiadosti na skutočnosť, že tieto investície bezprostredne 
súvisia aj so zámerom mesta Prešov na výstavbu plaveckého bazénu v tej istej lokalite. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Z uzatvorených zmluvných vzťahov medzi mestom Prešov ako prenajímatel'om a spol. ŠOV AR, 
s. r. o. ako nájomcom nevyplýva žiaden záväzok mesta Prešov podiel'ať sa akoukol'vek formou na 
vybudovaní infraštruktúry v súvislosti s Aquaparkom Delňa a ani Mestské zastupitel'stvo v Prešove 
v danom období neschválilo záväzok mesta Prešov investovať finančné prostriedky do príslušného 
majetku mesta Prešov. 
Vzhl'adom na to, že v prípade pozemkov nemôže dôjsť k ich technickému zhodnoteniu v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov, keďže investície ako inžinierske siete sú samostatnou stavbou, 
jedinou formou majetkovoprávneho usporiadania v prípade záujmu mesta Prešov je odkúpenie 
predmetných inžinierskych sietí. Je teda len na rozhodnutí mesta Prešov, či tieto inžinierske siete 
odkúpi alebo nie. 

D/ Stanovisko komisie MsZ pre podnikatel'skú činnost' a strategický rozvoj zo dňa 12.4.2012: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií zo dňa 13.8.2012: 
(V prílohe.) 

F/ Stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., zo dňa 14.3.2013: 
(V prílohe.) 

GI Stanovisko Sekcie strategického rozvoja zo dňa 7.6.2012: 
(V prílohe.) 

W Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 5. 9. 2013: 
Dopracovať o príslušnú nájomnú zmluvu, strategický zámer mesta s areálom Delňa a preveriť 
navrhovanú cenu žiadatel'om. 
(V súčasnosti je areál Delňa v správe PREŠOV REAL, s. r.o.) 

F- MsÚ/SP-01112/1 



1;_;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 8/35 

ll Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom je nasledovná: 
-kanalizácia na odvod dažďovej vody.................... 151 000,- € 
- odtokový kanál .............. ........................................ 82 000,- € 
- rozvodplynu ........................................................ 32218,-€ 
-vodovodná prípojka ............................................... 35 000,- € 
- kanalizácia na odvod splaškovej vody .... .... ........... 31 500,- € 
Spolu bez DPH....................................................... 331 718,- € 
DPH 20 % ........................................................... 66 343,60 € 
C e l k o m ........................................................... 398 061,60 € 

J/ Prílohy: 
Žiadost' 
Stanovisko komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť zo dňa 12.4.2012 
Stanovisko komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií zo dňa 13.8.2012 
Stanovisko VVS, a. s. zo dňa 14.3.2013 
Stanovisko SSR zo dňa 7.6.2012 
Faktúry 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie inžinierskych sietí, a to: 
- kanalizácie na odvod dažďovej vody, 
- odtokového kanála, 
- rozvodu plynu, 
-vodovodnej prípojky, 
- kanalizácie na odvod splaškovej vody, 
nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KNC 316611 a parc. č. KNC 3166/3, LV č. 2065 a LV 
č. 3888, k. ú. Solivar, lokalita Delňa, a to v rozsahu podľa porealizačného zamerania stavby "Prešov

Aquapark Delňa", od spoločnosti ŠOVAR, s.r.o., Keratsínske námestie l, 080 OJ Prešov, IČO: 
3171166 

-za cenu 398 061,60 €. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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SOV AR, s.r.o., Keratstnske namestie 1, 080 01 Presov 

r-- -~ -·~~-----:~~-~-:~A~-:~-r ~=)_.~:~-~~; ~:~;~(~ ~: ---~~- ~ • -~-~"1~~-~~l Mesto Prešov 
Komisia MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta l ----- ---

\ -~ --, ~.' . 

-·- --~-~:-___' ____ _:_~:...-- ·,·.·~-·: ("' . ______ j _____ i 
' ' ' t·-- ------------ -- ----- -·-· ------------ -• MUDr. Karol Kyslan, PhD. 

predseda 
l ,,,~ .: -'i' . ,:_l l 

Hlavná 73 
i--- --- ·- -· - - --·- ------ ----------·- ·- -- --·- ---- - --- --- -· 080 O l Prešov i :J ,-.· 

1 
;:.~~::- --.-~:_:. ;-.. ~.~ :~_~;~ - -·,c;f;t3,1j fo/Z; 

/ Prešov 28.8.2012 

VEC: Žiadost' o odpredaj majetku 

Nadväzujúc na našu žiadosť o refundáciu nákladov na výstavbu infraštruktúry 
v súvislosti s realizáciou stavby Aquapark Delňa z 19. marca 2012 (príloha č-.1), si Vás 
dovol'ujeme požiadať o odkúpenie majetku - investícií, ktoré boli realizované na pozemku 
mesta Prešov. 

Ide o nasledujúci majetok: 
• Kanalizácia na odvod dažďovej vody ................................... 151.000,- eur 
• Odtokový kanál .......................... .' .......................................... 82.000,- eur 
• Rozvod plynu ........................................................................ 32.218,- eur 
• Vodovodná prípoj ka .......... .......... ............... ............. .......... .... 35.000,- eur 
• Kanalizácia na odvod splaškovej vody .................................. 31.500,- eur 
• Spolu bez DPH .......................... ~ ......................................... 331 718,- eur 
• DPH 20% .......................................................................... 66 343,60,- eur 
• Celkom ............................................................................ 398 061,60,- eur 

·-----
Dovot'ujeme si poznamenať, že vyššie uvedené investície mato pôvodne realizovať 

mesto Pr~_šov. Z dôvodu ukončenia a kolaudácie stavby Aquaparku ich však realizoval 
investor stavby- ŠOVAR, s.r.o. Prešov. ' 

Keďže ide o majetok, ktorý sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta, zdá sa 
nám logické, že aj vyššie uvedený majetok by malo vlastniť mesto Prešov. 

Chceme ešte uviesť, že celkové investičné náklady spojené s výstavbou Aquaparku 
dosiahli cca 11 mil. eur. Aquapark od spustenia prevádzky navštívilo viac než 40 tis. ľudí, 
a to v prevažnej väčšine obyvatelia mesta Prešov. 

Vyššie uvedené investície navyše bezprostredne súvisia aj so zámerom mesta Prešov 
na výstavbu plaveckého bazénu v tej istej lokalite. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

Kontakt: +421 51 758 1163 IČO: 31 711669, DIČ: 2020547144, IČ DPH: SK2020547144 
Bankové spojenie: 1778074451/0200, VÚB, a.s. 

Zapisané v Obch. reg. OS Preiov, Odd. Sro, vl. č. 2454/P 



Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
pre podnikatel'skú činnosť a strategický rozvoj 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategick)' rozvoj 

. --· v. L 
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dňa: 12.4.2012 číslo: 13/2012 
Žiadost' spoločnosti ŠOV AR, s.r.o. so sídlom Keratsínske nám. l, Prešov o refundáciu 
nákladov na výstavbu infraštruktúry v súvislosti s realizáciou stavby Aqua park Delňa 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú 
a strategický rozvoj 

po prerokovaní "Žiadosti spoločnosti ŠOVAR, s.r.o. so sídlom Keratsínske nám. l,Prešov, ktorou 
žiada mesto Prešov o refundáciu nákladov na výstavbu infi·aštruktúry v súvislosti s realizáciou 
stavby Aquapark Delňa" 

dňa: 12.4.2012 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 
STANOVISKO 

číslo: 13/2012 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú 

a strategický rozvoj 
berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ŠOV AR, s.r.o. so sídlom Keratsínske nám. l ,Prešov, ktorou žiada mesto Prešov 
o refundáciu nákladov na výstavbu infraštruktúry v súvislosti s realizáciou stavby Aquapark Delňa 

a odporúča: 
ll spolufinancovanie mesta Prešov do infraštruktúry stavby Aquapark Delil.a vo výške 320 tis. € 

s podmienkou bezplatného využívanie parkoviska návštevníkmi areálu Delňa; 

21 žiadosť spoločnosti ŠOV AR, s.r.o., Prešov prerokovat' v Komisii finančnej, plánovacej a správy 
mestských organizácií MsZ v Prešove. 

1/. / 

......... ./~.~~r..~~~··· 
Mgr. Katarína Kireta 
sekretár komisie 

F-MsU/Sp-0 112911 

.:: 

~i?f4 
....... -.......... j:. ............ . 

nislav Grega 
verovateľ zápisnice 
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9 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, 
Strana plánovacia a správy mestských organizácií 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 
zo 7. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy 
mestských organizácií 

dňa: 13.8.2012 číslo: 42/2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

po prerokovaní materiálu Refundácia nákladov na výstavbu infraštruktúry Aquapark Delňa 
prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 
dňa: 13.8.2012 číslo: 42/2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 

b e r i e na v e d o m i e 

1/1 

žiadost' spol. ŠOV AR, s.r.o. o refundáciu nákladov na výstavbu infraštruktúry Aquapark Delňa 

a 

ž i ad a Ms Ú: 
:·-

- pokračovat' v rokovaniach so spol. ŠOV AR, s.r.o. s ciel'om zosúladit' je,i požiadavku ' 
s platnou legislatívou . 

- rokovat' so spol. VVS, a.s. ohl'adom možnosti odkúpenia predmetnej vodárenskej 
infraštruktúry touto spoločnosťou 

- výsledky uvedených rokovaní predložit' na prerokovanie Komisii MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta a následne s jej stanoviskom znovu na zasadnutie 
Komist'\ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií. 

,,, \\'""" 

\, \ 
. . ' .\ \ 

" \ \ 

Ing. Svetlana Pavlovičová 
preds;d níčkaikomisie -----..,. 

.. 
,Ýr.ii;~~~-~-H~~ 

se~retár komisie 

F- MsÚ/SP-O l/29/l 



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Komenského 50,042 48 Košice, IČO: 36 570 460 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1., oddiel: Sa, vložka č.: 1243N 
ir 055/7924 - III, e,a 055/7924 - 660 

/'! / '1 . ·1 
l. ","' \ l J·; ' '\ 

.' \J /' ~-' 

Váš list čísl o/zo dňa 
ev.č.8614/2013/4-

Dr/04.02.20 13 

Vec 
Aguapark Delňa 

Naša značka 
23030/20 13/lU/MP 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje/telefón 
Bc.Macáková/05517924 492 
petra.macakova@vodame.eu 

odpoveď na ponuku odkúpenia vodárenskej infraštruktúry 

Košice 
14.03.2013 

Vašim listom zo dňa 04.02.2013 ste našej spoločnosti ponúkli na odpredaj vodárenskú 
infraštruktúru, ktorá bola vybudovaná v rámci stavby "Aquapark Delňa", a to kanalizáciu na 
odvod dažďovej a splaškovej vody v hodnote 182.500,- € bez DPH. 

K~nalizácia na odvod dažďovej vody je kanalizačnou prípojkou dažďových vôd do 
potoka Delňa a nemá žiadny súvis s nami prevádzkovanými verejnými kanalizáCiami. 
Kanalizácia na odvod splaškovej vody je kanalizačnou prípojkou pre splaškové vody, ktorá 
vedie do kanalizácie v majetku IPZ Prešov- Záborské, ktorú naša spoločnosť neprevádzkuje. 

Za daných okolností naša spoločnosť nateraz nemá záujem odkúpiť V arni ponúkaný 
majetok. 

, S pozdravom 

Kópia -e-mail-om 
VVS, a.s. Závod Prešov 
Ing. Martin Dunčko- vedúci U PRIV 

Útvar PRIV/EB-20/5 

Výcnc-dosl:wenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

Komenského 50, 042 48 Koiice 
ICO: 36570460 IC DPH: SK202006351 B 

-19-

lng. Róbert Hézsely 
investičný riaditeľ 

\ " ,, 

'\) 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Generálne riaditeľstvo • Komenského 50 • 042 48 Košice 
Tel.: 055/79 24 III • fax: 055/792 46 60 • IČO: 3ó 5 70 460 • IČ DPH: SK2020063518 • DIČ: 202006351 H • Bankové 

spojenie: Dcxia hanka Slovensko, a.s., pob, MI • č.ú,: 4232478001/5600 • OR Okres. súdu KE 1., v Odd. Sa, vL č, 124:~/V 

UIAaKM-009-2011 



MESTO PREŠOV 
~ . '' . -

SEKCIA STRATEGICKÉHO ROZVOJA 
oddelenie podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a Mestského informačného centra 

Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 
JUDr. Katarína JURICOVÁ- vedúca oddelenia 
Jarkova 24 
080 01 PREŠOV 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka 

M/2012/8808 č.spisu: R/1732/2012 Dráč Peter, Mgr. 
ev.č.: 68773/2012/19- Dr 051/3100203 

Vec: 
Žiadost' o vyjadrenie - o d p o v e d' 

Vážená pani vedúca, 

Prešov: 

07.06.2012 

SSR Msú v Prešove na základe prijatého uznesenia Komisie MsZ v Prešove pre 
podnikatel'skú činnosť a strategický rozvoj č. 13/2012 zo dňa 12.4.2012 n a v r h u j e 
spolufinancovanie mesta Prešov v týchto položkách: 

Kanalizácia na odvod dažďovej vody ......................................................... 121 000,00 € 
Kanalizácia na odvod splaškovej vody ......................................................... 31 500,00 € 
Úprava parkovacích plôch, min.3000 m2 

.................................................... 114 000,00 € 
Spolu bez DPH ........................................... ·~-.............................................. 266 500,00 € 
DPH 20% ......................................................... : ......................................... 53 300,00 € 
Celkom ....................................................................................................... 319 800,00 € 

. ::- ::--

Skutočnosť, či mesto Prešov po refundácii nákladov za jednotlivé položky v rámci 
realizácie inžinierskych sietí k stavbe Aquaparku Delňa nadobudne vlastnícke právo, je 
predmetom rokovaní so spoločnosťou ŠOVAR, s.r.o., ktoré je nevyhnutné absolvovať pred 
úhradou požadovanej sumy a samotným podpisom zmluvy o odstúpení vlastníckych práv. 

S pozdravom 

-" 

Ú/"L-"'T~ 
Mgr. Peter Drá v 

vedúci oddel a 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



Číslo FA 

20120103 
2012004 
212007 
212008 
212009 
212010 
212011 
2300000014 
2012070 
08/03/12 
212014 
212015 
212016 
212017 
212019 
212018 
1224015 

;•?-.,~-;······~· 

Bardejovská 27, 087 01 \:ma ... __ 

Bankové spojenie: DEXIA BANKA, a. s. č. ú. 8851110001/5600, IČO: 36463191 IČ DPH: SK202Ulu.u.-.~ 

Zoznam príloh k faktúre 20120515 

Dodávateľ 

. Milan Kriško - Fikoma 
Ján Čemický- ELAZ 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
GREMI GK KLIMA 
Marek Matej - PL YNOMA 
rt wellness technik 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč -HOBBY 
Peter Jalč -HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč -HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
POZEMNÉ STAVBY 

Bez DPH 

17 448,00 € 
41 228,34 € 

150,00 € 
150,00 € 
432;00 € 
253,00 € 
330,00 € 

~ 39 070,00 € v 
26 661,45 € 
42 5oo,oo € tJ a~~/~~~ ľ&{} 

253,00 € 
92,00€ 

200,00 € 
540,00€ 
220,00€ 
200,00€ 

15 280,19 € 

ŠOV AR, s.r.o. 
Keratsínske námestie l 
080 Ol Prešov 

G , o o v ... --

lJ nťPJJ '1-r ,J" if 7 .,.,.... 

.l .!l ,, li~"· tV' !.1 v v· .",. 

l tli $~/! ~~L_~ 

~ 



/~d15 . 
12016 
20120212 
20120213 
20120314 
20120108 
20120107 
212022 
212023 
20120501 
20120502 
20120503 
20120504 
20120505 
20120506 
20120507 
1222006 
201209 
1200007 
12027 
2012011 
20120519 
111200832 
201210 ' 

~ l~~ 

' .• ~ \ J 

r/Aj-?! /f1 r::rJ vL-V, .... f ·i i,..o 

SPOLU bez DPH: 
Prevádzkové ·vplyvy 
Prirážka 
SPOLU BEZ DPH: 
DPH 

SPOLU S DPH: 

~ ; ,l ,: \ 

Art-Term 
PLYNOMA 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 

f. 
• _,<) 

Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
POZEMNÉ STAVBY 

6 192,26 € 
25 182,19 € v' 

2 486,47 € 
7 618,29 € 
6 755,95 € 

939,22 € 
5 103,99 € 

299,00 € 
150,00 € 
619,65 € 
387,98 € 

l 296,00 € 
3 565,35 € 

13 392,29 € 
l 303,57 € 
3 615,08 € 

969,51 € 

( 

Blizman Michal 
BEKOP-Peter Berík 

3166,67€ R . ""' .-?v ,_ 
63 227 54 € '"' ":5 . ".Z.,---rt.:>'f 

' l . 

Art-yerm 738,93 € .ŕ-1"1 '<#ll.t~ ..,1 J , C . k' ELAZ 77 769 21 € .. v·_J"'" ..-..~";,,... · an em1c y - . ... ~ ~ · ., · ., · · " : 
HOBBY ..--3999~)'98€ r/ 11 ~ ~ ť)·~• "';A ,---~-·-----.?--···--·---' _.,../..:!;L ~ ;; ::; !J ,,.,., l 

COFEL Y _1_§_171:.,.0.0 € __ _/ ' 
SSIA ll 900,00 € 
GIRA-B.G.H.- elektrocentrála 3 551,80 € 
GIRA B G H infr vtruktúr -·.;,.~&,lOfl;.~.J:'&,I;;~)i: CL• - . . . - as a •''~@c~i~Y..N!,ťlt.T.;;E;;ji( ; i. A , 

o1 1:1 c = :;c.~lfv,f{. 4J, 3,o ,ô~ 

1,50% 
6,00% 

20o/o 

670 773,65 € 
10 061,60 € 
40 246,42 € 

721 081,67 € 
144 216,33 € 

865 298,00 € 

...... 

1_ O _, ~o ,.~ ? v . ./fc!'>~"·~ ,. ____ ~ . .f '.;.' .J 

J.t{· ď~ ~ ;(}("' 
!jr? i'U} .. ·ť ,·", .-

'~v\ ~: •. :-.uvJ 
ť') ....; r.~át'Jt ..• á·) 

ôb'.'f" , •. r n r , .;t--
');. l •'" .~, •• 

:jV'J" t .1/ l!) :~-·: j f l J 
. ! .:r ~ t_,.o· 1 \}..v 

........--~- .......... .. 

2 .Pl~-~bf;'~·· o 

'-.,_ 
·, 

··-... 

- 1f·lftt.~~\i ~.Sj)?ff --J.r,O{;tf1 1f. 
_.ef, t(Oó . _ t 
· -· ·:--c-·-- ·· ...... ",-:;:·--··-· ·r""#;r · 

/) ť"/l J/t r • ,• ?'f· 
·if,.·\)~~~~ l WtO · ..; / 

'·· ..... , 



Krycí list splátky v za obdobie 

G/RA • B.G.H. ,spol. s r.o. 
~- ;=== 

Stavba :Prešov Aquapark Delňa-infraštruktúra- JKSO: 
' /.-·-····· -----------~----------- -··---·-··-·----·--------- . 

Objekt :Kanalizácia splašková -splašková tlaková-dažďová-vodovodné potrubie Rozpočet: 
i .. . ·- .__.:... -··--- ------------- -·· ·--- --·------·-··-------------------------- ---

Spracoval: 
--------------···- ------- .. ·--------·--· . 

Miesto: Prešov .. Zmluva č. Dňa: 15.06.2012 

Odberatel': -- ' ... IČO: DIČ: - . ~-

·- ~--

'" IČDPH: ' . .' '-

------------"-------- ~--- --
Dodávate!': GIRA B.G.H.spol.s.r.o. IČO: DIČ: 

-. IČDPH: 
----- -- -- -------- ________ .. ____________________ ., ___________________________ ----- .. 

Projektant : IČO: DIČ: 

IČ DPH: 

1M3 OP 227 233 EUR za M3 OP 1M 227 233 EUR za M 
-- -----------------------·-· ---- 1--· ·-

1M2 ZP 227 233 EUR za M2 ZP -- ------------------------------· ---r--
1M2 UP 227 233 EUR za M2 UP 

·-· A J ZRN l konštrukcie, práce J_ špecif.materiál spolu·ZRN B IN • individuálne náklady 
...... . .. -- ·-+· ..... - . ·-·---- ---- --- ---------- ----·---- -

.. ~--'-----~~~-:- -1--- .... __ 1~~-~: .. 9~-~~J_ ·-------·----
;:!,~.86 379,31 \ 6 Práce nadčas 

---- ---------·----- 1--- ----------
2 ! PSV: 1 183,00 l lľ!183;00' ' 7 Murárske výpomoce 

------i----------~---------------- ... --

3j MCE' ! t 8 Bez pevnej podlahy 
-- :·---- -~------------- ------ c--· ----- ··-···----

---~ J--iné :-~-------------· .... _ _ _ 
9 

5 ! Súčet :J 186 562,31 l 186 562,31 10 Súčet riadkov 6 až 9 : 

c l NUS · náklady umiestnenia staby D ON • ostatné náklady : 
---~--------·------·--· --- ----~----

11 1 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 
-------+---------~------------. -- ·--------------------------------- r--

12 l Prevádzkové vplyvy 1,50% \f~tť2, 798;43i .<ď1i [;!,Inžinierska činnosť 
-------·rs;·---------- . ---- -·----------------------- --------·----- ----1-- .... 

13 Sťažené podmienky 18 Projektové práce 

---- -r--------------------------------- ------ ------···--- ----
14 19 

-- ---- --------·--------- ·---------------- -- l Súčet riadkov 16 až 19: . ' 15 Súčet riadkov 11 až 14 : 2 798,43 20 ' 
' l' l 

projektant, rozpočtár, cenár: E Celkové náklady : 
--------

Dátum: Podpis: 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: Š:) ;;1 ~~- 390 il'l·, l_ 
·----------'-- ---------·--·--

22 DPH 20 %z: 189 360,74 37 872,15 
Pečiatka: -- -------------- .. ---------

23 
---

odberateľ, obstarávateľ: 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 227 232,89 

Dátum: Podpis: l F l Odpočet· pri počet l l 
Pečiatka: Celkové náklady v SKK 

--- 1------------------ -----

Celkom bez DPH 5 70_4 681 ,65 
1-·- ···- ----------------------------1--·-----------------

dodávateľ, zhotovíte/': Cena s DPH 6 845 618,04 
Dátum: Podpis: --------- 1--------- ----------------·- ----------------- -· 

Konverzný kurz 30,1260 SKK= 1 EUR 
. . ---·· --------· ----------------- ------------------ ------------------ ..... 

Pečiatka: 
l 

l _, 

Tlačivo: OO/S A 10 



!ratef: Prj'·("fant: 

1vatef: GIRA B.G.H.spol.s.r.o. S(L_.;val: 

ba :Prešov Aquapark Delňa-infraštruktúra· JKSO: Dátum: 15.06.2012 

lkt :Kanalizácia splašková -splašková tlaková-dažďová-vodovodné potrubie· 

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 

r. 
Kód položky 

Popis položky, stavebného dielu, remesla Množstvo Me má Jednotková J. cena 
lo výkaz výmer Výmera jednotka cena SKK 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

1 • ZEMNE PRÁCE 

115101200 Čerpanie vody do 1Om do 1 OO I/min 10,000 hod 5,53 166,60 

2 120001101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 1 870,914 m3 11,50 346,45 

3 131301102 HÍbenie jám nezapaf"v horn-: tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 330,000 m3 6,50 195,82 

4 131301109 Pňplatok za lepívosf horniny tr.4 165,000 m3 1,32 39,77 

5 132301202 HÍbe.nie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 1 555,116 m3 15,70 472,98 

6 132301209 Pri piatok za lepivosf horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 777,602 m3 1,74 52,42 

7 132401201 HÍbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo 399,800 m3 47,00 1 415,92 

8 133301101 HÍbenie šachiet v ham. tr. 4 do 100m3 54,490 m3 42,50 1 280,36 

9 133301109 Pňplatok za lepivosť horniny tr.4 27,250 m3 3,06 92,19 

10 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie pňložné hl. do 2 m 820,260 m2 3,11 93,69 

11 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie pňložné hl. do 2m 820,260 m2 0,58 17,47 

12 151701112 Paženie do oceľ. zápor s odstran paženia hl. výkopu do 10m 394,500 m2 33,00 994,16 

13 151731111 . Previazanie oceľové zdvojené pre kotvenie záporového 78,900 m 78,00 2 349,83 

paženia 

14 161101101 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 2 255,406 m3 2,35 70,80 
' 

15 162207111 Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m 346,830 m3 1,49 44,89 

16 167101102 Nakladanie výkopku nad 100m3 v horn. tr. 1-4 346,830 m3 2,17 65,37 

17 174101002 Zásyp zhutQený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 1 909,163 m3 2,45 73,81 

objektov nad 100 do 1000m3 

18 175101101 Obsyp potrubia pieskom 231,094 m3 40,00 1 205,04 

19 182101102 Svahovanie v zárezoch v horn. 126,000 m2 2,17 65,37 

Tlačivo : OD/S D20 

( 

:r. 

::"'(:: 

Konverzný kurz: 30, 1260 SKK= 1 EUR 
GIRA · B.G.H. ,spol. s r.o. 

Montáž Dodávky Cena spolu ! 

v obdobi v obdobi SKK ' 

8. 9. 10. 
l DPH,,-, 

~ ~, .. ~ ;y·; t·n 

55,30 1665,97 20 •J 

21 515,51 648176,25 20 
-----------------

2145,00 64 620,27 20 

217,80 6 561,44 20 

24 415,32 735 535,93 20 

1 353,03 40 761,38 20 

18 790,60 566085,62 20 

2 315,83 69 766,69 20 

83,39 2 512,21 20 

2 551,01 76 851,73 20 

475,75 14 332,44 20 

13 018,50 392195,33 20 

6154,20 185401,43 '20 

5300,20 159 673,83 20 

516,78 15568,51 20 

752,62 22 673,43 20 

4677,45 140 912,86 20 

9243,76 278477,51 20 

273,42 8 237,05 20 

Strana 1 



Súpis vykonaných prác a dor·.·.ok v EUR za obdobie { ·verzný kurz: 30,1260 SKK= 1 EUR 
GIRA- B.G.H. ,spol. s r.o. .. .. _,-

~ 

~_,;:.<,-· 

Popis položky, stavebného dielu, remesla ,,c"'·." 

- ~?'·"···· 
,.#položky 

výkaz výmer 

·''~'T 2. 3. 

1 -ZEMNE PRÁCE spolu : 
--·-·--·--· ·----------'-

20 273321116 

21 273351110 

22 273351216 

23 273361315 

24 273361411 

25 451573111 

26 584121111 

27 831263195 

28 871313121 

29 871353121 ~: 

:.~r: .. l ·, 1)1: 

30 871373121 

31 871393121 

!2 877313123 

13 877373123 

~ ,·,: ' 

~l~íl\ ,. 

Tlačivo : OD/S 020 

2-ZÁKLADY 

Zakladové dosky zo železobetónu tr. C16/20 cement port!. 

Debnenie zakl. dosák plochy rovinné 

DebAenie z<ikladových dosiek odstránenie 

Výstuž dosiek, ocer 1 O 425 nad 12mm 

Výstuž dosiek zo zvarovaných sieti 

2- ZÁKLADY spolu : 

4 -VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku 

4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 

5- KOMUNIKÁCIE 

Osadenie cest: panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva 

hr. do4cm 

. 5- KOMUNIKÁCIE spolu : 

8- RÚROVÉ VEDENIA 

Pripl: za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300-

Montáž potrubia z kána liz!: rúr tvr. PVC o tv. výk. DN 150 

Montáž potrubiá ~ kanaliz:i rúr tvr. PVC otv. výk. DN200-DN 

250 rlc 

Montáž potru~ia z kan~lif,Jlir lyr. PVC otv. výk. DN300 

Montáž potruqia z kanaliZ.. rúr tvr. PVC otv. výk. DN400 

Montáž tvar. 1-osých na kanaraz. patr. z PVC otv. výk. DN150 

Montáž tvar. 1-osých n~ kanaliz. patr. z PVC otv. výk. DN300 
. ) • ~~ ; f_ ." ľ! 

Dodávka materiálu kanalizacie a vodovodna prípojka 
v·:J::t::t! .. (, 

Montážné práce pri realizácii kanalizácie a vodovodnej 

prípojky 

Množstvo Merná Jednotková J.cena Montáž 
Výmera jednotka cena SKK v obdobi 

4. 5. 6. 7. 8. 

(~;s;;~ 
-··~~_..;;.._, _____ .,.;: .. ____ , ___________ _ 113 855,47 

---·-- ---·~---

5,500 m3 

7,200 m2 

7,200 m2 

0,034 t 

0,059 t 

842,59 EUR 

78,215 m3 
_____.~--..... 

( ::íi,G~ 

90,000 m2 

508,50 EUR 

8,000 kus 

67,000 m 

230,000 in 

125,000 m 

1,000 m 

34,000 kus 

26,000 kus 

1,000 kpl. 

1,000 kpl. 

116,00 

8,05 

2,60 

1 350,00 

1 390,00 

40,00 

3 494,62 

242,51 

78,33 

40 670,10 

41875,14 

1205,04 

638,00 

57,96 

18,72 

45,90 

82,01 

842,59 

3128,60 

3128,60 ----------

5,65 

17,90 

0,52 

0,60 

0,82 

1,38 

1,33 

2,03 

51822,68 

10 213,24 

170,21 

539,26 

15,67 

18,08 

24,70 

41,57 

40,07 

61,16 

1561210,06 

307684,07 

508,50 

508,50 

143,20 

34,84 

138,00 

102,50 

1,38 

45,22 

52,78 

51822,68 

10 213,24 

Dodávky Cena sp_olu 
v obdobi SKK 

9. 10. 

3430009,89 ----

19 220,39 

1746,10 

563,96 

1382,78 

2 470,63 

25 383,87 
--

94252,20 

94252,20 
-

15 319,07 

15 319,07 
--

4314,04 

1049,59 

4157,39 

3087,92 

41,57 

1362,30 

1 590,05 

1561210,06 

307684,07 

,, 
.. ,, __ 

''-. 

DPH 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 



;::,upiS VYKOni:IIIY~II fJICII• c:l UV'fc, ·n • ,_._..,,._,. vu~vu•-

Kód položky 

l 2. 

891311221 

892101111 

892101112 

894401111 

894402211 

894412411 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 

výkaz výmer 

3. 

Elektroinštalácia k čerpadlám 

Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou 

Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou 

Osadenie bet dielcov šachiet. prstence 

Osadenie bet dielcov šachiet. skruže 

Osadenie želbel dielcov šachiet. šachtové dno 

899103111 Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg 

919535557 

971033351 

5 998271101 

46 772507340 

Tlačivo: OD/S 020 

8 · RÚROVÉ VEDENIA spolu : 

9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým 

tr.C16/20,vr. debnenia 

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo !ehl. MV, MVC hr. do 45 cm 

Presun hmôt pre lôžko a obsyp von k. vodovod. a kan a liz. 

potrubia 

9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 

PRÁCE A DODÁ VKJ HSV spolu : 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

n-PODLAHY 

772 - Podlahy z prírodného kameňa 

. Kladenie dlažby z kameňa nerovnakej hr. 30-150mm bez 

úpravy 

772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu : 

77 - PODLAHY spolu : 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 

Za rozpočet celkom : 

... !l:.·r 

Množstvo Me má 

Výmera jednotka 

4. 5. 

1,000 kpl. 

307,000 m 

126,000 m 

22,000 kus 

26,000 kus 

9,000 kus 

13,000 kus 

----~·:::::::::, .. ___ 
(.- 61391,66 EUR) 
'-..._-::__c: .. _ _...../ 

0,500 m3 

1,000 kus 

203,153 t 

652,49 EUR 

~{fij~{79;$Jli'EÚR;~iftD;/ 

6,000 m2 

7/fs3;oôc;Em~;~ 

183,00 EUR 

183,00 EUR 

186 562,31 EUR 

Jednotková 

cena 

6. 

2 004,24 

1,92 

2,14 

19,20 

26,60 

66,00 

20,50 

174,00 

8,85 

2,74 

30,50 

J. cena 

SKK 

7. 

60 379,73 

57,84 

64,47 

578,42 

801,35 

1 988,32 

617,58 

- 5 241,92 

266,62 

. 82,55 

918,84 

Montáž 

v období 

8. 

2 004,24 

589,44 

269,64 

422,40 

691,60 

594,00 

266,50 .. 

,:·i 
67 391,66 ... 

87,00 

8,85 

556,64 

652,49 

186 379,31 

183,00 

183,00 

183,00 

183,00 

186562,31 

Strana 3 

Dodávky 

v obdobi 

9. 

(jfKII- t:l.I:J.n. •"~""· ~ •.v . 

DPH 

··,·-~ .. 
····. ·-~=~::·>~~~~;:;: .. 

. l~~ 
-~;: 

Cena spelu 

SKK 

10. 

60 379,73 20 

17 757,47 20 

8 123,17 20 

12 725,22 20 

20 835,14 20 

17 894,84 20 

8 028,58 ·.•. 20 

• '"!.l 

2 030 241,15 
-

.. 2 620,96 20 

266,62 20 

16 769,34 20 

19 656,91 
---

5 614 863,09 

5 513,06 20 

5 513,06 

5513,06 
' ·r, 

5 513,06 

5 620376,15 

i ,. 



•dberatrJ; ŠO VAR, s.r.o. 

oodávatel: GIRA • B.G.H., spol. s r.o. 

if30j!a : Delňa Prešov 

P~;,~:..:.)nt: 

Sprá.;ovat: 

JKSO: Dátum: 

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 

------- -- --

Por. 
Kód položky 

Popis položky, stavebného dielu, remesla Množstvo Me má Jednotková 

číslo vykazvýmer Vy mera jednotka cena 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

OSTATNÉ 

1 S-13106201 Elektrocentrála 150,500 hod 23,60 

OSTATNÉ spolu: 3551,80 EUR 

15.06.2012 

J.cena 

SKK 

7. 

710,97 

f 

Konverzný kurz: 30,1260 SKK= 1 EUR 
GIRA · B.G.H. ,spol. s r.o. 

-- -

Montáž Dodávky Cena spolu l 
v obdobi v obdobi SKK l 

8. 9. 10. l DPH 

3 551,80 107 001,53 20 

3 551,80 107 001,53 
-------------·-···-----------------------------------------c-· 

Za rozpočet celkom : 3551,80 EUR 3 551,80 107 001,53 

' 
'!: 

i~.J . --~L-" .. 1 e .. 

: .... 1 •• 

. :;...r~~=.:::-:::....::...::" __ ;:.;;:;;_.-=.:~ _;_:::_ ·...;: __ -=-. __ :-.=:;;:=~::::=::::=-= 

Popis J;olozky, s _,.;:;~, ,: !i:.._";;'_:, !J ,; . 

\(\ ·- ~l2 \ 'v ; í t)~ i 

: t.l ',t;j l 

;> 
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t'aktura Sov~r 

1 7 1 

Faktúra F 2012014 

Odberatel': IČO: 31711669 DIČ: 2020547144 IČ DPH: SK2020547144 

Dodávate!': Marek MATEJ -PLYN OMA 
Petrovanská 34/A 
08005 Prešov' 
Slovensko 

IČO: 14369184 
č. žR: 707-4752 

DIČ: 1020743163 IČ DPH; SK1020743163 

Tel.: 051/7732466 E-mail: plynoma@plynoma.sk 
Fax: 051/7734969 WWW: 

Účet: 6783606006/1111 
!BAN: SK25 1111 0000 0067 8360 6005 

Banka: UniCredit Bank 

VS: 2012014 
KS: D308 

SWIFT UNCRSKBX 

Dátum dodania/pzp: 23.01.2012 
Dátum vyhotovenia: 23.01.2012 

Dátum splatnosti: 06.02.2012 

Číslo dod. listu: 

Spôsob dopravy: osobne 
Spôsob úhrady: platobný prlkaz 

Objednávka: 
Zákazka: 
Stredisko: 

i 

L 
F."_.urujeme Vám za vykonané práce podl'a položkovitého vyúčtovania takto: 

E~---~~<:.<:.~---------------·------ .. 
1. STL rozvod plynu PZ· Aquapark Delňa 

Tel.. 

E-mail: 

ŠOVAR, s.r.o. 
Keratsínske námestie č.1 
08001 Prešov 1 
Slovensko 

Fax: 

DPH 

Cena bez DPH [%] 

3 338,55 20 

Bez DPH 

i 
i 
l 

~ 
l 
l 

Zl'ava 

Cena s DPH . [0~oJ. 

4 006,26 

DPH S DPH ---··- ------------ --------··- --------·· 
DPH 20% 
DPH 10% 
DPH O% 

K úhrade 

3 338,55 667,71 4 006,26 

4 006,26 EUR 

Slovom: Šlyritislcšesť 26/100 EUR 

Tovar zostáva majetkom dodávatel'a až do jeho úplného zaplatenia. 
V prfpade neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškany deň. 
S _vyfakturovanou čiastkou súhlasfm . 

. ---~~ .. (/ 
! 

-··· 

Faktúru vyhotovil: Alena Hamborská 

Faktúru vytlačil: Alena Hamborská 

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 

Tovar prevzal (podpis a dátum): 

.. t;'' i~~f.~~~~·l[~~.i~:;:; ' 
~/r.. 

------- ----;:>· ----··-···- -------------·--·--
Pečiatka a podpis 



ran.a l 

POLOŽKOVITÉ VYÚČTOVANIE- Plynová prípojka- PZ čast' 

Stavba: Aqua park Delfla, Pre~ov 

Objekt: SO 44- STL Rozvod ptynu- PZ 

Objednávate!': S avar s.r.o. 

Zhotoviter: Marek MA TEJ- PL YNOMA, Petrovanská 34/A, 080 05 Prešov 

Skrátený popis 

Zemné práce 

1 1:Í0001101 Príplatok k cen am za st'aženie Y)ikopu pri IS pre všetky triedy 

2 11510t201 Čerpanie vody do 10 ~s priemerným pritokom litrov za minútu do SOO 1 

3 115101301 Poho\ovost'Zátožnej Čerpacej suPr'aVy pre vý~ku do 10m, s priemernY·m 
pritokom do 500 I/min 

4 131301201 Výkop zapatene) jamy v hornine 3 do 1 OO m3 

5 131201209 Priplatok k cenäm za lepivosl' hominy 3 

6 151101101 Paženie a rozoprelie stien jém pre podzemné vedeme do 4m 

7 151101111 Odstránenie paienia 1ém pre podzemné vedenie 

8 1611011101 Zvislé premieslnenie výkopu z horniny tr. 1 - 4 do 2000 m 

9 162501101 Vodorovné premie slnenie výkopu tr:·1 - 4 do 2500 m 

10 167101101 Nakladanie neufahnutého výkopu z hornin tr. 1 -4 do 100m3 

.... ~( 171201201 Ulotenie sypaniny na sklädku 

12 174101101 Zásyp sypaninOu so zhutnenim jám. šachiet, rYh. zérezov alebo okolo 
objektov v týchlo vykopávkach 

MJ 

Hod 

Deň 

M3 

M3 

M2 

MZ 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

13 175101101 Obsyp potrubie sypan.inou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenie sypanin rM3 

14 175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny 

Vodorovné konätrukclé 
. ·--~ ·-~· 

115 j45157211 1 j;otko pod polru~ie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kameniva drobneho raženého O- 4 mm 

f16IMAT fr echnickY piesok 

Komunikácie 

17 113107131 Odstránenie podkladu alebo krytu do 200m2 z betônu prostého hr. Vrstvy 
do 150 mm 0,225 t 

18 567111113 POdklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 1 OO mm 

19 577131111 Betón asfaltový po zhutneni 1. tr. Strednoz.mný ( ABS) hr. 40 mm 

Ostatné konAtrukcle i práce- búranie 

120 961055111 BUranie zäkladov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4m2 v základoch 
telezobetónovych- 2,400 t 

979084216 Vodorovné doprava V)'búraných hmôt a kameniva hrubého • 

t 22 919735112 
Rezanie existujúceho asfallov.ého krytu alebo podkladu hibky nB d 50 do 
100mm 

Presun hmOt HSV 

23 
;
998276101 

!Presun hmOt pre rúrové vedenie hlbené z nir z plastick)'ch hmôt alebo 
·sklolamln. V otvorenom výkope 

Montá1e potrubia 

24 286112020 Tlakové potrubie HD- PE 100, pre plyn O 90x5,2 SDR 17 

25 230202006 Monla! plynovodu z polyetylénový"ch rúr zväranYch etektrotvarovkami D 90 
mm 

26 230120046 Óistenie potrubia prefUkavanim alebo preplachovanim ON 100 

27 230203365 
Montáž kohúta KH gulového z PE s'dthYml ramenami, uzatvorenie 
otočenim o 90' PE 1 OO SOR 11 O 90- plnoprilokovY 

28 286612495 Frialen Gulový kohút z PE KH O 90- plnoprietokový 

29 286615605 Frialen Elektrotvarovkovil. hrd!ovä odbočka SA PE 100 SDR 11 O 160/90 

30 230203746 Montál hrdlovej odbočky e1ektrolvarovkovej SA PE 100 SDR O 160190 

31 286612667 Frialen Eleklrolvarovkové objimka MB PE. 100 SDR 11 O 90 

32 230203005 Montáž objimky MB PE 100 SDR 11 O 90 

33 230220006 ;Monlát zemnej sUpravy pre posúvače ON 13 6580 

34 2666153325 .Súprava zemná teleskopické pre KHP 0,8- 1.2 

M3 

jM3 L 
1M3 l 

M2 

M3 

M2 

M3 

M3 

on 

m 

on 

on 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

2,3 

24 

1 

3.2 

3,2 

8,8 

8,8 

3,2 

1.3 

1,3 

1,3 

1,9 

0,9 

0,9 

0.4 l 
1.2 l 

3,6 

3,6 

3,6 

0,6 

'· 0,6 

11,4 

2,1 

1,5 '··· 

1,5 

1,5 

1 

l / 

1 ; 

1 

1 ' · . ..t 

1 

1 

1 •i 

8604,04 285,60 

354,70 t1,77 815,81 27.0 

88,50 2,04 2126,40 70.5 

54,00 1,81 54,60 1,81 

682,b0 22,65 2184,00 72.5 

24,50 0,81 78,40 2.6C 

182,50 6,06 1606,00 53.31 

78,50 2.61 690,80 22,9 

84,BO 2,15 207,36 6,8 

91,50 3,04 118,95 3.~ 

127,30 4,23 165,49 5,4 

22,50 0,75 29,2 0,9 

83.10 2,76 157,89 5,2 

257,50 8,55 231,75 7,65 

152,60 5,07 137.34 4,5 

1036,48 34,40 

941,21 31,24 376,48 12,50 

sso.oo[ 16,26 660,00 21,91 

4693,32 155,79 

562.50 18,67 2025.00 G7,, 

425.60 14,13 1532,16 50,86 

315.60 10,46 1136,16 37,71 

4523,70 150,16 

2785.00 92,45 1671,00 55,~ 

660.00 21,91 396,00 13.1 

215,50 7.15 2456,70 81,5 

7.18.60 

21010,60 697,42 

146.00 4,91 222,00 7,3 

82.50 2,74 123,75 4,11 

44,50 1,48 66,75 2,22 

285,50 9,48 285,50 9,4E 

10235,60 339,76 10235,60 339,7€ 

2311,50 76,73 2311,50 76,7 

285,50 9,48 285,50 9.4E 

392,00 13,01 392,00 13,01 

265,50 8,61 265,50 8,81 

314,50 10,44 31~.50 10.4 

1315.00 43,65 1315,00 43.~5 



35 230220011 Momátf?rientačného st!pika ON 13 2970· Ks 164,00 5,44 164,00 5,4 

"- 36 4229135200 PoJtiQP Y 4504-- posUval!ovy + obelonovanie _, Ks 750,00 24,90 750,00 24.91 

'37 286616200" Orientačný stipJk· 
,_ __ - ·-~--·- Ks 635,00 21,08 635.oc 21,0 

36 286Bi6201 Orienla~ná labuika·orv Ks 135,00 4,48 135,00 4,41 

39 2302SOÓOt · MontéÚ. k;nlrolného m~racieh_o vývodu napäľ~vého Kvo Ks 1210.00 40,16 1210,00 40,1 

40 230250005 Montäi siOnSrizaČného vodiČa m 7.50 0,25 15,00 O.t: 

41 341 04tl3700 Vodi ~edenY cY 1 m 17.50 0,58 35,00 1.1 

42 230170003 Priprava pre skú§ku tesn osU ON 1 OO- 125 -- -~ .-- ús~k 2150,00 71,37 2150.00 71,3 

43 230170013 Skúlka tesnosti pOt~tbia podta STN 13 o020 DN 100-125 m 1,5 1ÚÓ 0,48 21,75 o.? 

44 230230018 Hl~vná lia kova Skuika VZdllchom o.6 Mpa ~STN 36 G413 DN 1 oo rn 1.5 51.50 1,71 77,25 2,51 

--- .. --. 
Ostatné 59199 84 1965 07 

45 HZS 002 Revizie a skúšky- práca odborného pracovnika Hod 6 500,00 16,60 3000,00 99,51 . 
lntinierska činnost' - vypracovanie a odsúhlasenie technologického 
postupu, odsúhlasenie PO na EIC a na SPP ,poplalky za rozkopávky. 

46 HZS- 010 úradná lieková skú!ka Sub 1 24000,00 796,65 24000,00 796,6 

47 HZS 004 VytYčenie podzemnYch vedeni- plynovod, vOdovod. kanal. T com, ( VSE} Sub 1 3500,00 116,18 3500,00 116,1 
. . 

48 HZS005 Geodehcke zameranie- bodu napoJenia Sub 1 4500,00 149,37 4500,00 149,3 

Osltý prepoj -práce spojené ·s p·rePojenim?la-eXislujticl plynovod plast O 
49 HZS -020 160- lnoprietokový prepÓj Sub 1 21479,64 713.00 21479,84 713,0 

so HZS 006 Kom letizačné činnosr- VRN- nepredvidaterné náklady Sub ,1 2000,00 66,39 2000,00 66," 

51 HZS 007 Mimostavenisko~.é doprava 
-·-

Sub 3 240,00 7,97 720 oo .23.~( 

Celkť)m: 100 577,0 Sk 3 338,55 El)R 

DPH: 20 115,4 Sk 667,71 EUR 

C:elkom s DPH: 120 692,4 Sk 4 006,26 EUR 



35 230220011 Montäž orientačného stipika O~ 13 2970 Ks 

36 4229135200 
-·~---~···---

Pqkiop Y 4504- poslivačovY + obelon_ovan_i_~ ~; :: -~ Ks 

37 286616200 .. Orienlaény slipik . ....... ~.' ''''> !(s 

38 286616201 .. Orienlaéna labulka OTV 2í,CT} Ks 

·-------·---- 39 230250001 Montáž J<pntrqlného meracieho ..,Yvodu n~p-~r~'!.~~~-~VO Ks 

40 230250005 Monlilž signalizačného vodiča 1'.:;,1t-: m 

41 3410403700 Vodič medený CY 1 m 

42 230170003 Priprava pre skUtku tesnosti DN 1 OO - 125 Úsek 

43 230170013 SkliSka tesnosti potrubia podla STN 13 0020 DN 100- 125 m 

44 230230018 Hlavná llaková skú!ka vzd\lcnom 0,6 Mpa- STN 38 641:1 ON 100 m 

Ostatné ... 

45 HZS 002 Revlzi~ a skUšky -práca odborneho pracovnika Hod 

Inžinierska činnosť - vypracovanie . .a . .odsúhlasenie lechnologického 
postupu, odsúhlasenie PO na EIC a na SPP ,poplatky za rozkopávky, 

46 HZS- 010 úradná tlaková skúška Sub 

47 HZS004 Vytýčenie_podzemn)ich vedeni- p~~novod, .vodovod, kanal, T com. ( VSE ) Sub 

48 HZS 005 Geodetické z.ameranie- bodu napojenia .. Sub 

49 
Ostrý prepoj - práce spojené. s prePôienim na cexiSlujUci plynovod plast D 

HZS- 020 160 - plnoprietokov>' prepo· Sub 

50 HZS 006 Komplelizačné činnosť- VRN- nepred'lidatelné náklady Sub 
. . ' . 

51 HZS 007 Mimostavenisková doprava Sub 

Celkom: 
DPH: 

Celkom s DPH: 

164,00 5,44 

750,00 24,90 

635,00 21,08 

135,00 H8 

1210.00 40,16 

),50 0,25 

17,50 0,58 

2150,00 71,37 

1,5 14,50 0,48 

1.5 51,50 1,71 

6 500,00 16,60 
< 

l 24000,00 796,65 

1 3500,00 116,18 

1 4500,00 149,37 

1 21479,84 713,00 

1 2000,00 66,39 

3 240,00 7,97 

164.00 

750,00 

635,00 

135,00 

1210,00 

15,00 

35,00 

2150,00 

21,75 

77,25 

59199 84 

3000,00 

24000,00 

3500,00 

4500,00 

21479,84 

2000,00 

720 oo 

100 577,0 Sk 

20115,4Sk 

120 692,4 Sk 

5,4 

24.9( 

21,0 

4,4 

40,1 

o.~ 

1,1€ 

71,3 

0,7 

2,5 

1965 07 

99,5_E 

796,6 

116,1 

149,3 

713,0 

66,., 

23 9 

3 338,55 EUR 

667,71 EUR 

4 006,26 EUR 
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IČO: 31710115 DIČ:2020S20425 IČDPH:SK2020520425 ,,;. l IČO: 31711669 DIČ:2020547144 IČDPH:SK202054714411 

l DODÁVATEĽ l ODBERATEĽ l 
· ~ Jl. . EKOPRIM s.r.o. l IJ 

i:.~.,, .. :. Strojnícka17 1
31711669 

11 

: ll 080 0_1 Prešov------- ------- --------- / l 
! !:>'jl' Slovenská republika l Adresát SOV AR s r.o. ll 

ll Tel. 051/7480700 Fax 051/7480701 l l 
ll č. dod. ,..,.. Mail ekoprim@ekoprim.sk / Keratsínske nám. 1 l 
ll Banka Poprad l 080 05 Prešov 

ll Účet 661998701 O 11111 l Slovenskä "'P" bUka l! 

ll Splatnost' 16.04.2010 Variab. 2010039005 l ll 
// Deň vyhotovenia26.03.2010 Špecif. / ll 
ll Deň dodávky 26.03.2010 Konšt. 0308 / 1/ 

1/ Spôsob úhrady P) Prev.prikaz l ll 
l' Str. 511 Zák. 354 J ll 
l ll 

~ll ll 
ll ll 
ll Fakturujeme Vám na základe priložených súpisov vykonaných prác na stavbe ll 
ll "Rekreačno-športový areál Delňa" čiastku: ll 

ll - Kúpel'ný dom- práce naviac 45 249,08 Eur ll 
ll ll 
ll ll 

ll ll 
ll ll 

ll ~ 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 

"- l l 
~~~--~~~~~----~~~~------------~~~~~--------~~-----------4 

Základ (EUR) Daň (EUR) l Rekapitulácia EUR 
45.249,08 8.597,33 l Základ 45.249,08 

l 

Za odberatel'a (pečiatka, podpis) 

l Daň 8.597,33 
l Vyúčt. zálohy 
/ Zaokrúhlenie 
j K ÚHRADE 53.846,41 

Slovom päťdesiattritisícosemstoštyridsaťšesť 41/1 OO EUR 

OR OS Prešov,Oddiel Sro, Vložka č.2405/P 

Spracované programovým vybavenim Tangram 

EKOPRIMs.r. .. 
3trojnlcka 17, PREŠOV U -
tCO:s1~-)Č D/SKeoaoGOfl-. 

Fa_ktúru vyhotovil: Eva Lejková 



/ l l l 

'ti PROTOKOL O VYKONANYCH STAVEBNYCH PRACACH 

b) ostatné potreby "., .. -- ('2) číslo: ..................... 2 ............... . 

mesiac.;;:;.-.' ..... marec .......... :-.......... rok ..... 2010 ................... . Počet príloh: ..................... 3 ............... . 

<voDÁVATEť: Nadriadený ústredný orgán .................................... . 
."-

·;;: Názov a sídlo (podľa JČOrg) EKOPRIM, s.r.o. Prešov; Strojnícka 17, 080 01.. ................................................. , ............ .. 
,, 

Vykonávajúci závod (správa)'"·'"'··"'''"·'·'·"···· .......... ;: ............. : ......................................................................................... .. 

OBJEDNÁVATEĽ: l 3 l 7 l l 6 6 l 9 (IČO) Nadriadený ústredný orgán ................................... .. 

Názov a sídlo (podľa JČOrg) ŠOVAR, s.r.o., Prešov, Keratsínske nám. 1.. ...................................... . 

Hos odárska zmluva číslo 1/2008 ...................................................................................................................... .. 

....---,-----'-1---.--,---,----r---, .. ,., .. ______ F-'-'"--'-r----, 

STAVBA L _ _._ _ _.__l_~ _ _._ _ __.__ _ __.____, etapa l l-
_ _ stavby ..... '----'-----'--_ _, 

kategória o 
stavby 

kód agregácie 
štátneho plánu 

'-' 
Názov stavby Rekreačno športový areál Delňa ...................................................................... . 
Názov faktu- - - - - --
račného celku :Kúpel'ný dom - Práce naviac .............................................................................. číslo 

Miesto stavb Prešov- Delň 

ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE 

R.l Rozpočtové náklady fakturačného celku podl'a úvodného stí. l 
__ (jednostupňového) projektu (hl. III a VI) 

od začatia 
do konca v sledovanom 

.:.! Názov predchádzajúceho mesiaci o 
'O mesiaca ro 
i:i' 

1 b 2 3 
.._..,2 Stavebné práce - dokončené 41758,80 € 45 249,08 € 

merné jednotky l 258 025 6 Sk l 363 173,7 Sk 
3 Vystavené splátkové listy 41758,80 € 45 249,08 € 

l 258 025 6 Sk l 363 173 7 Sk 
4 

VYHLÁSENIE 

Za dodávateľa: 

Za investora 
( odberatel'a 

OBRATE! 
*) Čo sa nehodí, prečlarknlte! 
l) Ide o vykonané práce zahrňované do plánu investičnej výstavby 
2) Ide o vykonané práce nezahrňované do plánu investičnej výstavby, napr. opravy, obnova kultúrnych pamiatok a pod. 

od začatia 
do konca 

predchádzajúceho 
mesiaca 

(stÍ. 2 + 3) 
4 

87 007,88 € 
2 621 199,3 Sk 

87 007,88 € 
2 621199 3 Sk 

ŠEVT- 05 229 O III/90/19 Dp. 03-3546-90 



•:·.· ··! ;'·\ 

Krycí, list súpisu vykonaných prác Strana: l 

Stavba: Rekreačno športový areál Delľía KS: 

Objekt: Kúpeľný dom - práce naviac JKSO: 801 2 

Projektant: Ing. arch. Ján Katuščák IČO a DIČ: 

Objednávateľ: ŠOV AR s.r.o. IČO a DIČ: 3 1711669 ; 20265'47144 (' ' <;, l 

Zhotoviteľ: EKOPRIM, s.r.o. l l IČO a DIČ: 3 1710 115 2020520425 
l:·;:)"::·' 'l 

Zákazka: Miesto: 

--·~ ·------------L . .:;,.,., ___ /~'"--'-·--
Počet Mj: 0,00 Náklad/ Mj: 0,00 Spr_acoval: 

Rozpočtové náklady v EUR "l 
, ,J!V:.\! ill<'-·;\1 

Základné rozpočtové náklady Vedl'ajšie rozpočtové náklady :Celkové miklady 
' 

Montáž 16401,60 Zariadeniestaveniska 1,5Q%z(HSV+PSV+MJ CenabezDPH 40491,77 

HSV Dodávky 20 891,56 Územie so sťaž. podmienk. l ,SO% z [HSV+PSV] 559,40 DPH 19 %z 40 491,77 7 693,44 
- . - - --·-----~·--- . . ···- . --

Celkom 37 293,16 Prevádzkové vplyvy · 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 DPH 19 %z 0,00 r 0 100 , 

Montáž 0,00 Mimoriadne sťaž. podmienky 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 

PSV Dodávky 0,00 Horské oblasti 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 Cena celkom 48 185,21 

Celkom 0,00 Mimostavenisková doprava 1,50% z [HSV+PSVJ 559,40 

Montáž O,OO VRN cellwm l 678•2° Cellwvé náklady v SKK (l EUR=30, 1260 SKK) 

MNT 'Materiál 0,00 Ostatné náklady 0,00 

Dodávky 0,00 HZS 0,00 Cena bez DPH 

1 
Celkom 0,00 Komplet. činnosť l 520,41 Cena celkom 

l 219 855,0 

l 451 627,6 
! 

,ZRN 37 293,16 

Pečiatka a podpis projektanta l rozpočtára Pečiatka a podpis objednávatel'a Pečiatka a podpis zhotoviteľa 

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 lO 585 F Ol - 12 

-, 

~ 



,· .. · 

Súpis vykonaných prác 
Stavba : Rekreačno športový areál Delňa 

Objekt: Kúpel'ný dom- práce naviac 

Položka Popis položky Množstvo Cena/Mj j Cena/Mj 
l _________ , ______ "L _________________________________ ., _ __l ___ L__E_U_R ___ L_ SKK 

[ Montáž 
EUR 

Dodávky 
EUR 

-·,,~;;.'::;;:. 
Strana:·-•... · 

r------flli----·-·1 . : 
1L Cena celkom ,_ Hmotnosť, . :l 

SKK i 
-- ·----~--.-~ ... ---1-~-~-~···--~-.--.... t 

r·--·--_--------rprá~e HSV - -·---T-----.~\ --r-----i-'_-,~---~---__ !----:---·--;-·:-;~ 
' ' l . t l •f . ... ~ 
Ľ----~~~~~~-~~--E~MNEP~--~--~-~-----------. -~~--------------------.. --L--·-----~~~ ________ [ ________ ~==·- .. --~-----------------J~---- ~--------"'1 
1.112101101 !Odstránenielistnatýchstromovdopriemeru300 15,000Ľ1 KSL 5,48L 165,1L82,20I o,ool 2476;41 O,OOI 
_ ! mm,motorovou pil ou l L l l 
1- l - l l l-------------1--------- ' ' --- __ t.....".__ _ _, ______ ' -· -·.:...:..---~-~------- .. ·----·~·-J 

[ 1121 o 11 02 l~~::-;,;~;~:":;::~:·:;;:~~;:;~'~: "''""'"'m oo . 31, oo~ KUSI 9,851 · 296, 'l 305,3 s O.Oól 9 199, ol b, oo l 
h--·~-.. ~---------------------L·--------------------------------------~-------·-J-. _____ j ____ ~---L.____ ~------~--~-.. -~-------------:-··--L;. _____ ... _____________ " _________ .___~---__;_;_-------··-----··--,--J 
i 1121 Oli 03 !_Rúbanie listnatých stromov s odvetvenim a odprataním do 9,000I_ KUSL 15,891 478, 7! . 143,0 ll' ' o,odl ... · 4 3b8,31' O;Ob! 
l i SOm, priemer kmeti a nad 500 do 700 mm L Ll L l ~ 
i j f 

L___-~~~~~-~J ----~------------ ----- ----·-- ----"""'_L_........,_,_.,,,_._ ........ ,_.__,_L-..,..,... ............... ~.--~--t.,...__._---·..__,_,.. ...... - .. J 
·~'112101104. jRúbanielistnatýchstromovsodvetvenimaodpratanímdo . 2,00~ KUS! 22,611 681,1 45,221 O,OO! l 362,3j O,OO! 
l_ 150m, pnemer kmeiía nad 700 do 900 mm . l 1 l j F n i l 'l 
~---------·--···------····L-------~···---·- ---------·--~---L-- l ---· .. ----------L-----------L---···-----·-----·--·----~---.. -------·-··-.. ----.J i 1121 o ll os !Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 l ,OOOi KUS l' 22,281 671 ,2! 22,28Í o,ool 671 ,2! o,ooi 
' ! 'I l · l 1 • , 1 

1. . tmm,moto::ou pt ou ----·--------·--------------~----- _____ L ______________ l_ _____ ., __________ , -·-·----------·------L---------------··-·-·------~------·-·--··----·-·---·--""'"""""'----------.. -.................... ~ 
fTT2.2oi"IOT""----~----~Oclsträ~;lie pi'tov na vzdiaL 50 m priemeru nad 100 do 300 15,000! KS! 7,641 230,21

1 

· 114,60! O, OO!_, 3 452,4! O, OO! 
' ; ' ' l ' ' l ' 
1 ~ 111111 l i -'· i í ! -! ; l < ! ' l l . l 
i• ; t i. l i i 1 ' t -· ----~~~-""~"""~ . ...........,~ ..... "- -·----·--- -~------~ ............... ~~~~ .. .---~-·----~··<..-·~=~····-·~·--=~-~l.--------~-"_.,...,._~--·~~--··------~··-·,.._..-... -~-~~---"""~-~-·~--·-·-·-·"~!-.. -~.....,.,..,...~--- ''""""' '"'"'"'""" ! 112201 102 !_.Odstránenie ptiov s presekaním koretiov a odprataním do 50 31 ,OOOLKUS1

1
. 16,731 504,01 518,63! O,OOi IS 624,2! 0,001 

; lm pnemerunad 300 do 500 mm L l l ! i 

hnoiTo3-------------fOdstránenie ptiov s presekaním koreňov a odpratanÍtn do 50 - • 9,0001 KUSIL___ 24,811

1 

747,41 223,29f---------a,Gol ~---6 726,81l___ --o:ool 
l m pnemeru nad 500 do 700 mm 1 l l 

L ____ , __ ,__" ________ . ____ j"'-~------- ________ LL ____ L..,______ ! ________ L_ ______ ",_,_L_ ________ ~---.. -1 
!Odstránenie p1iov s presekaním koret'tov a odprataním do 50 2,0001 KUS! 41,9 Ij l 262;6 83,82! O,OO! 2 525,2! O,OOj 
Jm priemeru nad 700 do 900 mm l! l l l ! l l 

.. ! ' l l l l ! : _____________ . __ L,_____________ ' l ____ ,_____ '-------·-------·-~'------.... ------'---------·-·-' 
'112201 I 05 ' !Odstránenie pt'íov na vzd i aL 50 m,priemer nad 900 mm 1,0001 KUSL 50,2411 l 513,5L 50,24j O, OO! l 513,51 O,OO! 

l ! l l l l 
l l ! ' l ! 

----··--·~·--·---~··--............ --~-~···--~---~--·- -~-~--·------------- ~ _...__,.,..,._.,.._....,_L_ ____ ,..,_._,_m•~'"~ 

~22\:0' __ _E::'!~re,,,=~··:~':_='o 387,50Ľl !.sol ___ 54,2L_697,50L_O,OOL_2=l _____ o.ooj 

11220!104 

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, teL: 051 77 IO 585 F Ol- 12 

"' 



•'.:··· 
· .. 

• ~ v. ·J·-,. 

Súpis vykonaných prác Strai1a·.", . 
·~!ao.-:,,.,,_." ... ·'t, 

Stavba : Rekreačno športový areál Delňa i ., ·r~::-l.: 

Objekt: Kúpel'ný dom- práce naviac Prevodný kurz: l EUR=30, 1260 SKl('·· .. 

~---·· Položl{a -~------------Popis položky Mno.žstvo l Mj l Cena/Mj , !cena/Mj l MontáŽ-·tDoÚ~~y--~r Ce;;~~~cli~~;;-··r-H'~~-~-;st'~--~ 
l ! i l EUR l SKK l EUR l EUR l SKK l l 
>....-~--"··--·----··"'~·-·--~--·-··-; ............... -~-··-~------~-··---··-·----------·--· ----------·------i..-.. -.. -i........-....-----:<.-..--·-·----··--.. -~ .. ·~-------·-·· .. --~--" . L---~--·--~---l 

r·-··-----·----·--rľ-;~ceHsv -· ----.--------~-.. ·----. -·-r-~-----E-----r---- .· i · · .·· . ii ;~ · · ---,-.:1 
i ! l l ... ! ... ' 
~--·····--·-----·jzEl\1N'EľRA'čE·---.. ··-·-----------------------------·-·----~---·-···---·- --. ---~ ~--·--·---t--·· --1 
l--··--·~···-···-···--..1~ ... -----·-·----···----·-·---------------·-·-----···..,---------·--L------- -· -~------J _____ " ______ L........,..; ______ ,_i_~·-........... ~.-----·1 

[=_JP•:~~=ämwlepl,:bo:•_ny___ ·----~87,50ll 0,8L ___ 26,1ĽL 0·0t_._ .. _ _::L~J 
p 6230 ll O l j Vodorovné premiestnenie výkopku tr.l-4 do 500 m 647,500! M31 l, OO l 30, ll 64 7,501 0,001 19 506,61 O,OOj 

h·-···-··-·---····-··----·--· .. L ................. ~·-······----------··-·---·-·-~·--------···----·-l-~ __ L.. L__ . . . ·------· ·-~L. . l .. , ... . .... ;.......L. . .: .... :....=~._;;,;;.;:...:..;.;.;;.,J 
!162301101 . jVodorovnépremiestnenievýkopkutr.l-4do500m 387,5001 M31 1,00! 30,11' 387,501 \ . O,ôOj 11673;8! '0,001 

~ 1 l l l ! l 
L----···-----............. .L____ --·-------·-----------------L_. ___ L -L·-··-----L·---'-----L-----·---l-----~::...... ........ ----L-. ..;:-~-------"" 
jl6230 1401 . l Vodorovné premiestne!lie konárov do 5000 m listnatých l5,000j KUS! 0,891 26,81 13,351 O,OOj 402,2j • .... O,o_oj 
[ !stromov pnemerkmenanad l00do300mm j l l i i · l [· l.il- • l 
1_· ------- __ L_______ ·-- L---~--~------L··--------L~-----L-... -----·-·--·---~-----------·'------~-~ 
;162301402 ~~~:~~ovvi~éri~~~~~~~~:~~~~~~~~;~~~:~gg~~; listnatých 31,000~ KUS! 4,901 147,61 151,901 0,001 4 576,11 0,001 

L-·~·~--~··~-~· j~---~·-·- ---~·-·~~·---~·~---·~ -··-·~--~~-·--· ----_______ j ___ " __ L,._ .. -··----... '---·-······ ---· .. ·-· L ........... , ......... , ......... L ____ ---· ........ ~-~·--~--· ,_,. _______ L _____ ,-~·-·-· .1 

(162301403 !Vodorovnépremiestneniekonárovdo5000mlistnatých 9,000j KUS! l3,20j 397,7j 118,80í O,OO! 3579,0! 0,00\ 

L_. __________ j_~:~:~~~:Iell:~meňa~lad--50-0-do 7-~0-n_,n_, _______________ ,. ___ t__ __ ... ___ \ ___ ..... - ..... ~---~----........... ----'-• -----·--.... -............ -...... l .................... - ...... ----1---·--- ·----------L--~-~---·---! 
l 162301404 l Vodorovné premiestnenie konárov do 5000 111 listnatých 2,000j KUS! 20, 74j 624,81 41 ,48! 0,00\ l 249,6! 0,00! 
· l stromov priemer kmeľia nad 700 do 900 mm i i ; í \ ! i ' 

~ l } ~ \ l j j 

.......- .._...."...., - _... ~ ., ..., .. ?,"''""'~·'"=" ......... ,._,., ..... ~--.".-,....,.., .. , .... -,...,.",,.-~,_,.,.,__..~.....-~··'"'-.~~-~--.,.,.,.,.,.m-..-.."" .... ~.-.........., .. -,'"., .. ..,.,..,...,.,,.,..,.,.,.,_,_,_~.-.A, .. ,~-... l . ..."_...~,...-'".""'""""'L".,.,...,.,.......,.,_,.~_"",-......... -~ .. ,.,...," .... ,.~-......... ,., .. ,..,....._ .... "...,."~·"---""""'......"""..."_ ... ~~-- .... ..",.,."'""."""' ..... """'·-M""'"'"""''""""...-..L.,..."..",,.~-.. ,...",, ___ ~.~,..,.,., .... ~".... ........ ,L ... N,,.......,."~..",-.,.,.;_.....,.,.",_., ... w....,.w .... _.,..........."..l __ "'"'"'""""'""'--=~'"'"'""~'·'"'"j 
~T623o i4Il .... ~ .. ~· iVod~rovné premJestnenJe kme11ov do 5000 mlistnatých . 15,0001 KUS! 13,50! 406,7ll 202,501 0,00!·1. 6 l 00,5! O,OO! 

l 1 ' ' l l 

:----~- ---~~st=~=v-pr~JeJ-ne_r_k,_n:~:~IOO ~~-~.0-0_n_m_, ~----·-----... -----L .. _L ______ ..I______ _L_ j --'-~----- J 
; 162301412 '_1_ Vodorovné premiestnenie kme11ov do 5000 mlistnatých 3I,OOOi KUS( 25,001 753, lL 775,001 0,001 · 23 347,6!' · 0,001 
; ! stromov pnemer kmeiía nad 300 do 500 mm l j .· L · , ,_ ~ . L ~ . 
:. ______________ ....L...."'__ L....._ .. _L_ . ---- ---·----L-----·---·--· -----' --------' 
\162301413, iVodorovnépremiestneniekmeňovdo5000mlistnatých 9,0001!! KUS! 71,96! 2167,91 647,641 0,001 19510,8! 0,001 

:· . ~stromov priemerkmeňanad500do700mm L __ l__ l l L _____ L __ L _____ j 
i 16230 1414_ ........ - .... l_v;:;-~j~--;:;;;-;é·;r;~;iestnenie k;,eňov do 5000 m listnatých 2,0001 KUSj 127,201 3 832,01 254,401 O,OOL' 7 664, ll . 0,001 

l stromov priemer kmeiía nad 700 do 900 111111 l l _ . · 1 
-----·---------...... .J.-.. --.. -·--... --------------· ! ·--•- - _______ L._ _____ , 

i· 

C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 l O 585 F Ol- 12 



Stavba: 

Objekt: 

Rekreačno športový areál Delňa 

Kúpel'ný dom - práce naviac 

.· 

ll 

Súpis vykonaných prác 

.,_ 
~~ ..... _ 

_, 

Jo,_.c 

Prevodný kurz: l EUR=30,1260 SKK. • 

Položka Popis položky Množstvo l Mj j c~~ťj l c~~~Mj l M;~~Ž-_-f D~~~I<y, ~-~-~-ce~~r~~twm~-r Hmot~~-;;;í;;~--1 
----'-··-·' l . l ___ j____ _ _ _l __________ j 

' ·-- !r.-áceHsv -----------~---------------···········--~-----. -E~ . ~r-:---·--·-_ --r-----~---1 
~-------· lzE~rnEriilli________ __· _·_·_· ___ · ----------~ ._ .. _·· 1 ____ " _____ ' ._·_ --- l ~-----------~~--~j------------~~~-1--------~-~~~-.1 
L-----~----·---··-·-··L--.. ------~--~~-~---------- -------·-----------~·---L_______ ·--· ____ j·-~-----~--···-t. __ _,_.~ __ " ______ ~-----L~--··-· ---···~·--..l 
! 162301421 jVodorovné premiestncnie pňov do 5000 lll priemer kmeňa nad 15,000! KUS! 3,451 l 03,9L 51,751 o,oo! l 559,01 l O,OO! 

l !100do300mm i' L ~- 1
1 

l l l 
;· l .. ' l • 

r6not42-2 --~~~g~~o;~~~~~1mies;;i;;;,íov do 5ooo m priemer kmeňa nad 3t,ooorKusl --~--------12,24~------ 368,7L 379,44~------------o:ooj ___ --~~-43t ,o~--------·--:--o,ooj 
L ________________ _L ___ .. _____________ ~----·--· __ L_ .. _ _j __ .. _____ L____ . l J . .·. l .. J 
! 162301423 j Vodorovné premiestneme pňov do 5000 m pnemer kmeňa nad 9,0001 KUS l 23,051 694,41 · • 'c:207,45' ,U b,OOi .200 6 249,61 U .. ó;rdpl 
! , 500 do 700 mm ! . ... ... . . . . 
,. l ., L l -~ ~ 

; l ' ' ------ ------~----------·---------------- ............... -···--··--- "'-·------- --·---------- -~ ____ " ______ ----·------~--·--------~· .. ~ 
162301424 !Vodorovné premiestnenie pňov do 5000111 priemer kmeiía nad ~,000 KUS l' 29, !Ol 876,71 58,201 0,00: l 753,31

1 
' 0,00~ 

700 do 900 mm . l l : · f · l · l ' : 

____ _____ ------·-------- ---l-.----------'--------------------L.........·---·-----L----·------------l------ --~-·--' 
162401415 ! Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 1,0001 KUS! 23,06!' 694,7!! 23,061 O,OO! 694,71 O, OO! 

13000 111 l ! ""' l l l 
í i l ' ! l l ---.... ~ .............. __ .............. ..;_.... --·--------.. -·----~--- -------·-····--~~----·-------·-·---- ·---l--·-----·-·-·--------L ..... ---··--·-·······-.... -.................... , ___________________ ...... : 
l Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov 2,000LKUSI l ,991 60,01 3,98! O.OOI 119,9! o,ool 
j stromov nad 900 mm ! l 1 

_· _" .. ____ _L_____ . --- ·---- __ L _____ k-... ! L ________ L ___ ·~·---L---·· _ __j 

162501415 ~Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 111m do 3000111 1,0001 KSI 35,95! . l 083,01 35,951 O,OOj l 083,01 O, OO! 
' ' ' l . i i 
! ! l l l l l l i 

,....,..,.,.",.".,.....,...,_w,, ....... "~ .. .,.,,.,..~.,...., ...... ~-_.,",..,..,~J,.-..,..,.,.....-... _'_~--~--~~.,_,~---~~·-~--~---•---~-----__,...,..,1...,.,_.._,.,.....,.., ... _,.".,~.~-."."._.._...~"""'\...,...."..,_""',__ . ..,_.,....,.,..._, .. ,,,,__,..,....,.,_.,.," ,. 1,.,,.,.,.""' ____ ,.,.,."_,,.,._..._.".,.__,.:,...",..,_-w,..............,.__.,~,..,..->-.._..,.,..Í,.,...,.,..-,_,_,.,,_._~~-~~~·-••""-~ 

162501425 i Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.kmeiíov 2,0001 KS! l ,56! 4 7,0! 3,12\ O,OO!I 94,01 O,OO! 
stromov nad 900 mm po spevnenej ceste i l ' r l l 

. l ' ! ' ! l l --.. ~~--·----................... L-~---·-------·--------·---·---·-·--------------l-----L-------'----·-------·-··---·'"---·-·-------L----·---·-------.. ------L----------------·-·'---··--·-·-· .......... .5 
162601415 j_VodocO'oé p"m;'"""';' pňo• "'' 900 mm do 3000 m l ,OO, KUS!' 31 ,25! 941,41 31,251 O,OO! 941,4j O,OOj '. l l l ' l ' ; i . i ! 1 l 
----~--~~-.....,...-~J...w.-.•••>•w.w......-w~ .. L ______ _.~ . ~ L-.. ---.~~----"'~"~· . .-L..-.~ .. ,-.. ~·------.-~ -~"-~~~-~ 
6160 1425 l ;,~l,lok " k"dýoh d''"''" 1000 m p"m;,.tp>\P""' 900 2,00~ KS l 3,501 l 05,41 7,001 O, 001 2 l 0,91 , , O, 001 

==~=----]~~~:::::!CHY --------·--- -----i l 6 668,41~-~~~2,51------~~ 
--------~~---~~----------- ___ ·-· .... r t ··-·-----··-···-------------L._______ , ____ j 

162401425 

:)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 IO 585 F Ol- 12 



"" 

Súpis vykonaných prác 
~tavba: Rel<reačno športový areál Delňa \>ll 

Objel<t: Kúpeľný dom - práce naviac Prevodný kurz: l EUR=30, 1260 SKK 

Položka Popis položky ·---·····-Množstvo l Mj ! Cena/Mj -~na/Mj l MontážT Dodávky r---Cena celkom !H~-;;tnost-;-1 

l i EUR l SKK l EUR ~ EUR l SKK j ! .... ....__ __ .,.......,...,_____ ~---·--~".~"··-·"'-----·--L------1---···-~--·-·"--~·-·~~---------,_,__· ___ ___,. ___ ,_~---~-~---~·-~~-...l 
,-*'----...",-~ ... """"" ---~-~,-r- -~- - -----·----,.....-------..,." ... -r----.........,....-------·----_....-- .... --....--------~--~~-----·----... 
; !PráceHSV l j ~ . ~~ (·'' l .1,_,.. 

1 

:-----------·l SPEvNENÉ PLOCHY ·--- . --:-. -------r--·-·-- -~·------ ! l ~ 
L-------·~----_ í ....... ~-~-----·- -------·····-----------·---·---------~--·-: ____ _t _______ L__, _________ I_~-------L ______ .. ___ L ________ . ___ , ___ .J 
\4625121620 iZái,Jádzaniejám po koreňoch ~trom ov: lomového kameňa 96,85~ m3j . 9,00! , 271, J! .. 0,00[ , 871,651 . : 26 259,3j , 1 O,OO! 
i l vel kost1 do 200 kg s urovnamm kamena 1 i i i ! i 1 l · i 

L-•••·--·-"""'~"-·----.J .......... ~,~M-~-~.,~·----,,~~--,.._.,.,.",""-'-·'-~-----·,.....__,._ . ._.,.~_._.-•,._,.,"",~,,_,_L-.----~~L.~._.,_-..__~"""._'._",._",,i ___ ~.w--=___,N, _ ___._.~l-~"''"~"',.,.,_ __ ,J ______ ~....,_-.._,.,...,.l.....,....,._..., __________ L __ ..._ __ ._.,""''"·...,_-~~.J 
16315710010 !Zmieša~ ý násyp 32/I 50, a 63-90- pre spevnenie podkladu so 724,250! m3i ll ,OO; 331,41 O,OOÍ , 7, 966, 75! '; 240 006,3! 'i t:r, 0,00\ 
i ;zhutnenun ; !' 1 i l 1 l l 
Í· ( l l l l ! i . 
L .. ~---····---.-~-~·- ...•... _; ______ ...... ------ ·-·--· ---~-----~---· ---··----· -·--·-·--····--·----L ..... -;",." ........ -----··-L---------·- l_ _____ " _______ l ...... _ --------·-----L----·-·-··--···-'··-- --·-........ - .... : 
j6315710030 !Násypzoštrkopiesku0-150prevyrovnaniepodk1aduso .624,4301

1
.. m3l 12,001 ~61;5! O,OO! 7 493,J6j :,: 225 738,9! O,OOI 

!zhutnenim , i ! l l · Í · ! · l 
i l i { { l l i ' t 

~ ................. ~----"",.......,.,_.~-•• ·<·~, • ··--·~._.. ..... "' .. ~., .• ., ....... ,.. ........ .-.--...~ ... ~,-,~·-·"'""'=··"",.".",."""""''--"""-·"·~""""""·"',_""""" ......... --.... ----.....". ......... _ .. _._."......,,. .. _.....",.,......, .. ..,. __ t_, __ ............. ~ .. - .. - .... "' ....... , ................ ~ .. -'"' ...... , ... t_~ ......... ,.,._--.. ... _""'""'-·--- L ...... ,.~-----.... ~----""'"'~"'"'""""'"""""""'·";.,.~.~"'"'"'"""'"''"""" ... ""''""'''"""'"'--"'"'"t .... .-............... ~--·, ............ ,,......,...._,..._.~-----~1 
jDOP -004 \Do. prava frakcie O -150 z lomu /30 km/ cesta tam aj späť/ l ,0001 kplj l 900,00j 57 239,4! 0,00\ l 900,0011 

· 57 239,4!' • · . 0,001 
i jx1.26EUR/km=37,8EURx66/početdopráv-liazl8t/=2 Í l j '! l ~~''l··:•! 
i j494,80EUR ~ j l. . l j l l , ......... - .................. ,. .................... -; .. ·~·-~·--·-----··-·--------~------·-- _____ " _____ , __ t--·----~-l ______ L_ __ , __ L_ ... _______ .........,__ _____ .. ____ , __ ", __ .................. - ... -. 

\DOP-001 lDopravazáhadzkovéhokameňado200kgzlomu/30km . l,OOO! kpll 310,00! 9339,1! O,OO! 310,00j 9339.1! O,OOj 
! j~cesta tam 3,1 spať/ x l ,26 EUR/km = 3 7,8 EUR x 9 /počet l J ! l l i ""' ! j 
L--~---- ..................... .J~~p~:~.: ... '.i.:: .. 1.~-~-: .. :~~: .. ~ .. :.~~-~-.................. _______________ ........... ~---~-~-~·-·I-.. ~ ...... _ .... -...... _. ____ L ____ . ____ .. __ L,. __ .. __ ." .• ___ .. ____ l ______ ....... -----L~---.. ---.... --·--.. L-.. - ............. _ .. _ _.~ 
!DOP-002 l Doprava frakcie 63-90 z lomu /30km /cesta tamaj spät' Ix l ,0001 kpt! 850,00! 25 607, q O,OO! 850,001 25 607, Ij O,OO! 
! p ,26 EUR/km= 37,8 EUR x 27 /počet dopráv- liaz 18 ti= l l l l Í l ! l . l 
l !020,60 EUR l l ; i \ l l · l 
L.--~~"~''~'-""'~""~-•""'"'"'"~J-_,_",.,.,...__........_.."""""""", . ........,,~..--~.,--._.....,,~,~-----..-•..--·-"-·"'-"'' _____ .,,__,."_,_..__..........,,...,,......,_"'-_,_'.,."....",..'"t"'_'.._..,........__.,.,_t...,., .. -~,......,....,..,,,., .. ,.,_...._~--•,.•·L--._,_ ... ,_~.....,.....,,.,,....,..._~.,...,..~-~"-"'--•~"~~",.'~""'~'-"'"L,.....,M,..........,W....,,.,,_"~.,"""""""'"-''-"•~~--.-.·/,_.,....,w,..,_~"'~"'"._.._..,~,._,.--""'""'...,.._.~~-~-----~··•_...,.._•"•'"'"~-~ 

iDOP-003 l Doprava frakcie 32-150 z lomu /30_ km ces~a tam aj späť/ x l ,OOO! kpli l SOO,OOj 45 189,0! O,OOj l 500,001 45 l 89,0j O,OOI 
jl,26EUR/km=37,8EURx47/pocetdoprav-lJaz18t!=l ! l : l ! l 1 l 
!776,60 EUR l l i l ! l l ! 

-·---~ ............. --~-·- .... "···-·Jšríi:vNE'NI"ľiocii'Y"--.... ~ .. --.--............... -.... -- ..... -... ~ .. ·------.·-· ... -............................... , ....................... c.~ ....... ., .................... ~-..... , ...... --..................... ~-~----·-·--ó~ooj"·---20.891 ,56~~-i~---- o,ool 
' l l r ' L l 

·-----.··-···· .. ··-
1
osT-f\i'N"E.rRXc"E-·-···-····· .... -... ----------·-······ ·-·-·"··~-~---...... -................. _. _______________ ..... r-----.-.. -r--------~--~ .. -·--------:·~-----~·--------~--~--··-·: .. ----~ 

3o9oTt22 ·····• · ...... · -;8~;;;~;~ í~-~;~~~kci ;·;;;;7tét:;;; b;tó-~~;;~~~~í~d-;~,éJw kam~~-;;·-----~·-44:5ôôf---·r:.:.13-~~ --------·----... 7s:ooi ...... _ .. ____ 2 ·2 5 9:·4r-----3-3"3·:;:5oT-· ·· ---· .. ·· ......... ääoi""···- .. ·-.......... loô-545-:-sr·~~ ............ o:oo,• 
: ~ ' . ~ l ' j ~ 
ivo vykopávkach i ! ' · ! 1 i l l 

... -.............................. L _______ ............................................ -...... __ ........................ _ .. __ ... ~-----~L __ ~_l ____ ·~~·-·--,l-~~,~~-·-·----L .............. -·----.. -·-L _________ .. __ .. _ .. ___ !._ .......... ___________ ......... __ l ___ .. _________ .. ___ ... J 
90835 !3 )Vodorovné premiestnenie sutiny a vyb ú raných hmôt po suchu, 89,000\ Tj 3,66! ll 0,3l 325, 74! O,OOj 9 813,2Í O, OO! 

lbeznaloženia,sozloženímdolOOOm ! í ! l f ~ l! j 
·-·-----·-............ -L ....... __ ................ ---... -----.. -·-·-------·----.-·---.. ---.... -·-·------L __ L_ .. ___________ L_.-.. ~·--.. -------L _________ L ___________ L __________ ~.. --·--! 
l088212 !Nakladanie na dopravný pr~stri~dok pr~ vodorovné 89,000! Tj · 3,291 99,11 292,81! O,OO! 8 821,21 O,OO,I; 

f premiestnenJe su tmy a vyburanych hmot l l ! ! j l í 
! ! l ! : . l l ! 

4~N-~--~·~~-",.~'··-vh~J... ~.~v··.-_,..-•. ~~~~.-.A,.,."... ... ~,.,.."~"~·~~"~~-·-~·--~-~""_"""._...,.,..~, .... ,_~ ~~"--~·-·-'"""""'"_.,._,_..___,.l., ___ .._,...,._.,~ . .,........,._ .. ,.............".~-.-.... -.....-. . .,.,.~-"'·---.,.,..,_,.,._"_"_-....,.,....".____} ____ ,._,...,...,__... ....... -L-------~ "- _.........,........,.,."__ ..... J 

ŕStematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 JO 585 F Ol- 12 



·!· ~· 
__ ,·, 

' -·-·, · ....... . 

Súpis vykonaných prác Stran~:---".. 

:;tavba: Rekreačno športový areál Delňa 

Objekt: Kúpel'ný dom - práce naviac 
(' .• l. . 

Prevodný kurz: l EUR=30,1260 

---· Polož~:. ___ }_ Popis položky Množstvo l Mj ~Ce;~~j [ c;n~j l Montáž l Dodávky. j Cena c;li_ wm l . Hmotnos_t' --.-.-. -~ 
EUR . ·l EUR '~ (~; 1 SKI<! ! ·· !.'./ 11 l __ L......__ ' . ____ ;J 

!Prá~e HSV ---------- ------------------- --------------------------------·---~ ! , '·71 : '- , . ' i . ''·.L! 
1 , ,. ... L . .. , 

------- !OSTATNE PRACE -----------r -- ~- · - ~-~~------~~ -----~----·---~ 

--""·""~ .... -=."..._,~-~·--"" ~- ·"""'"'""'"'_..,._....,."...._ ______ =•---_........,__._.=_",,_," ______ L~""'"""""'-w""""-N,__.,..... ---·--,. ... _. . ._......,J~......,~-............_..............,.., .... '"""' ....... ~""'~v~,.., ... .."-..I_._~,-;._ _ _,."._",...,.,~N---·-t ____ ..,.._..._~,.,.~= ........ ~.- .... -·i 
79084216 l Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez na! oženia, 59,3301L: Tl 8,20! 247 ol' 486 5 ti o oo! 14 656 6t o oo l l l l , , ' , i ' ! .. 

,alesozloženímnavzdialenosťdo5km j . 1. -t
1
' , 1 , 1 .-,, ,. ·:. 1 ,, , 1 ..• i l - . l ' Á<J • l " ! 

·------- . . . . .. . - L-...... . l ___ . ___ (...;· .. .... l ·:J 
79084219 l ~ríplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 59,33~ Tj ,J ,031 31,01 6 i, llJ ;_ ·:' 0,001 l 841 ,Oj O,OOj 

lkm l ' ! . i 
-··-.-~----m "'"'"'"'""·"1''"'-"'"-''"''''''"'"""'_'_"""'""""''""'""""'"'w··~wm-•-·-----·------- " ;.___ _ _. ... L.-.-~----, ... L __ ,_._. ... ____ , ... ,.!._,,,_..,.,, __ .,._. _____ ,.,._,_,L_,_"'""''w~m.-wm--.-.·.w•mw·w•m.w! .. _ _,., .. ,,_.,.~·••m-.•m•"ww· w·•,.< 

79087213 jNakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 59,3301 T! 5,60! 168, 7!
1 

332,25! . O,OOj l O 009.41 0,00: 
vybúraných hmôt j l i f ! ! ! 

----·------·~·--- .. ---~------·------~ ........... -~ ... - .... -~·-~------~ _____ L _____ ~-------- _____ l ____________ L ____ , ___ ~L--" .... ___ .................................. 1-·-·---- ______________ !__~---- ....... ..... . 
79087214 l Poplatok za uloženie suti na riadenej skládke · 59,3301! tj 15,00! 451,91 889,95/ 0,00\ 26 81 0,6j - 0,00\ 

l l l l L l i 1 JOl :'l 
! ~ l ! i ~ l ! 

~--~-~~-----............... ____ .... ______ ~~!-----·------~-t.-~~------~------· ------------1--............ -~.~·=--~.,.........------~-"'<t,.-....... _,_"_..,...~-~--·~~-------~---~--------------~ ~-~ ...... l 
!OSTATNÉ PRACE i l 5 725,871 O,OO! 172 497,61 O,OO! 

---.--- .... ----~---tP_R_E_SU-NY-H-MOT ...... ___ .________ .. ______ ------------·----i---- ~------~-------------------............ _[! ................... _ .... - .. --- ......... _____ ! _______ ~----~ 
, L__ 1 ! 1 

~8i22ôT2_______________ j~;~~~-~~_si_'~~t;_:_:-;~-~:-r~-k:~_1a_·_ch~s~k-ryt~~~m~-;-k~~:___ 2 671,,.]_-_~1=_--~--·~1---~~~·[-___ --~~4-0-~-7-·'t-_·----~=~~[_ .. _·----=~_:[_ .. _-_~ -~~J 
PRESUNY HMÔT l l 4 007,32L 0,001 120 724,51 0,001 

Práce HSV --·--------- ~---- r 16 401,601 .. 20 89W6l-·1l23-4'93, .. 7j ~--o,oo--; 
------------------- . . --------- ---------------~ ~------------.... L-----------·-------!----------------j 
lbjekt: l Kúpel'ný dom - práce naviac l 16 401,60i 20 891,561 l 123 493, 7j O,OOl 

1 1 37 293;r6-----1-----------------'-------------.-------·--··----··l 
-------L------------·----------- --------·--·------------------·-. t- -------' --------.---------1 

Celkom za stavbu: · 16 401,601 20 891,5~~ l 123 49~- 0,00! 

~ 37 293,16 
·----------"'------ ________ __! 

iSystematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 IO 585 F Ol- 12 



.~ l •··· .. ,_ 
1: 

~," 

Krycí list súpisu vykonaných prác 
l 

Strana: 

Stavba: Rekreačno športový areál Deh'ía c-'---------, KS: 

Objekt: Práce naviac- kamenný múr- alt. limnobloky JKSO: 801 2 

IČO a DIČ: 

' 1 l JČ() a DIČ: 31711669 

Projektant: Ing. arch. Ján Katuščák 

Objednávate!': ŠOVAR s.r.o. '202"0.547144' )!l :; . ! 

Zhotoviteľ: EKOPRIM, s.r.o. IČO a DIČ: 31710115 -· 2020520425 
n 

:;,.,_, 

Zákazka: Miesto: 

-------------· -----r- Počet Mj: -~,00 Náklad/ Mj: 0,00 Spracoval: 

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

Rozpočtové náklady v EUR ·--- -··· ·---

Základné rozpočtové náklady Vedl'ajšie rozpočtové náklady i Celkové náldadÝ '"~~· '"-' ,, 
' l ' 

-~--~t~~~~~~-~~~-75-]Z;~m~-~-n-i~--~~~~5;~-v-~-S-V-+M~]-~~~-86-~-n-a-b-~-D-P-H~~--- 3613~ 
! , , , 'i r , 

HSV l Dodávky 2 222,00 Územie so sťaž. podm}enk. l ,50% z [HSV+PSV] 49,861 DPH 19% z 3 613,77 --·-···-··------- ~86,6~ - ... • 

Celkom 3323,75 Prevádzkovévplyvy O,OO%z[HSV+PSV+M] 0,00 DPH19 %z 0,00 ;0;00, 

---~·-···--·+-.. -~---.··-··--------------·------------·- "" ---.. -·--·-·----------~-------------~-----------·---· 
Montáž 0,00 Mimoriadne sťaž. podmienky 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 ! 

l 
PSV Dodávky 0,00 Horské oblasti 0,00% z [HSV+PSV+MJ 0,00 l Cena celkom 

Celkom 0,00 Mimostavenisková doprava l ,50% z [HSV+PSVJ 49,86 · 

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

4 300,39 

Montáž O,OO VRN celkom 149,58 ! Celkové náklady v SKK (l EUR=30,1260 SKK) 

---.... MNT Materiál 0,00 Ostatné náklady 0,00 J-. -----------------------1 
Dodávky 0,00 HZS 0,00 ll Cena bez DPH 

Celkom 0,00 Komplet. činnosť 140,44 Cena celkom 129 553,5 

108 868,4 

,,,. ... m.w«»""""""'"""·""'"··•-'-~""""''~"-'"--"''"-""""'"'"""""""""'"--"'""-...J"'""""-"-'"" ---·--·------·----·--• ' .__,_,_,.._, _________ ~--·'"""--"~~---·-· 

3 323,75 

Pečiatka a podpis projektanta l rozpočtára Pečiatka a podpis objednávateľa Pečiatka a podpis zhotoviteľa 

(C)Systematic PYRAM10A WSN, tel.: 051 77 IO 585 F Ol - 12 



'"" 
:(:· 

Strana: Súpis vykonaných prác 
··,,, 

' . .,, 

Stavba: Rekreačno športový areál Delňa 

Objekt: Práce naviac- kamenný múr- alt. Iimnobloky Prevodný kurz: 1 EUR=30, 1260 SKK 

Popis položky Množstvo r-:-Ľena/Mj .rl Cena/Mj c·- Montáž l Dodávky . .!Cena celkom l Hmotn os. t' l 
_ EUR SKK EUR , ! EUR .... •:·_L SKK ; < .i c....!.1.U 

Položka ,- , r= l . . r------,.~-----r--· -. -----~·~ l !Práce HSV . ' : ·' · l . · • r:! . . ; .· ·. • · . : j 

r·---------tzVISLEKONSTRUKCIE --- . . .: · . =+----.. _-,-~·r-·--·--.-.z-~~r---.. 1 _·~~ L ______ L_ L _____ l_J ___ . -~~-~---•L ________ L._ __________ J 
!583-1 ÍDodávka-kamenobloklZM I/828-I00/100/30-170kusov, 29,0001 ml 60,00l

1 
I 807,6·'· . O O .•. OO! l 74.0 •. 0.0! . 5.241.9,2. i .. 0,00.~ 

i. l kamenoblok IZM 8/828- 50/l 00/30- 170 kusov l ~ l . 'G• ! .: (l , , l l 
l_ _________ .L ! -- ---- -· _L_ J _....".__J 

["~-~----JMoowbm~Mobtok"---------------~---- 29,01__1 __ _:1 J_o'l o,ot_, _ __:~~---8 73:L ___ _:j 
1 !zvisLÉ KoNšTRuKciE 1 L o ool 2 o3o ool 61 155 Sl o oo! l ! l , ! , l ' i ' ! 
;------ ·------- iosú:TN.E PRICE ________ ------·--·---:------------------------r-------1 ~--·-----'1---------r-----·--·--------~ 

[ __________ J ... ---~------ --···-~------ ----··--·-·"- -------- -------- ______________________ L ____ , ___ L_ L ________ L_______ L' ______ ... _ .. J 
jHZSI júpravadna 24,00011 HODj 8,001 241,0! 0,00~ 192,00~.-. 5 784,21 F , .. 1 0,00! 

~ \ 
1 

! L ·~ l i ~ 
! ; j l < l ! 
·~· _ --~- _... ~------·----{....__·~~----~--L -----~i~-~--~-~~-~-" _____ L""~·"'-·~-~---......... ,.,............._.,_ .... ~- .... ~~t,. ___ ~~ .. --~ ................. _ ........ __ .," ..... : l ------- !OSTATNÉ PRÁCE l l O,OOÍ l 92,00! 5 784,21 0,001 
L,._ ................. -----j-, .. ---·-----.. _".....--.. -----.... -~ ................ _.___________ .. ------·-----+---"'-.. ·----~-~ --1---·-----·---··'F--·--------.. ·-.. ----r·-·-· .. --l 
L _________ r~SUN~ HMOT _ . . • ------~--------------L i --------------·----'--------------·--L ________ _~ 
1998332011 1 Presu~1 hmôt pre ú~ravy v~d~ých to ko; a kanály dl. do 7000 220,350! Tj 5,00!. 150,61 I l 01,751 O, OO! 33 l91,3il "· _ 0,00~. 
i ! m, hradze ochranne, ryb mene a ostatne ! l Ll l ! l ! 
r ..................... -----·-·--liRisuNv .. i:fiViôT--·-·--~-.. ··-·---···-·· .. ---------------------L. ...... _L ______________ .. _r_ .. ____ !l ----ľ-·!o.J'jšf·--··---·-·--·-o,oo·f·-.. ·---·--33 -191,3~----.. ·--·--o:oo! 
' l ' l ' l i 
:------·~----- iPrá~iHsv··------·~--··---·-·--------------------·---------~-------~oi,7st ______ 2222~ool _____ l_oo131,3n-~--~-o,<ľo! 
lo'bjci~t~----------~;ľ;ä~--~~vi~c- kamenný múr ~-;i·t. limnobloky ... -----·- --t 1101,751 2 222,00! 100 Í31,31--'--·---0,ooi 
l j ____ L_ _____ ~,--------~-- .. ·--·-'' 
l í 3 323,75 l ; 
l ~elkom za stavbu: --- _1=1101,75!--2 2i2,"oo1'-----100 131,3l _____ O,oo! 
i ~ L. • ; l ! ----- ---------' ----------.l..------~--
1 3 323,75 
[ _______ ----- --- .... ---------------------------------------------------·---------- -· 

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 IO 585 F Ol- 12 

-



Stavba: Rekreačno športový areál Deli'ía 

Objek1: Práce naviac - priepust + chodník 

Projektant: Ing. arch. Ján Katuščák 

Objednávate!': ŠOV AR s.r.o. 

Zhotov ite!': EKOPRIM, s.r.o. 

Zákazka: 

Počet Mj: 0,00 Náklad/Mj: 

Rozpočtové náklady v EUR 

Základné rozpočtové náklady 

,·. ,. ~ l ,. 

Krycí list súpisu vykonaných prác 

r--------,------, KS: 

JKSO: 801 2 

IČO a DIČ: 

,::z"-llčdaDič: 31711669 

IČO a DIČ: 31710115 

Miesto: 

-----'·-~--"--

0,00 Sp..racoval: 

\2d2o547144:'G'' :;l· ''.' 

2020520425·-· 
: 

" • ~-· ,;,· d 

·--·---~~1· 

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

tl,_H.',J '~v .. 

Vedľajšie rozpočtové náklady ,Celkové náklady 

Montáž l 051,66 Zariadenie staveniska · l ,50% z [HSV+PSV+M] Cena bez DPH l 143,54 

HSV Dodávky 0,00 Územie so sťaž. podmienk. l ,50% z [HSV+PSV] 15,77 DPH 19% z l 143,54 217,27 

Celkom l 051,66 Prevádzkové vplyvy O,OO% z [HSV+PSV+M] 0,00 DPI-l 19 % z 0,00 . 0,00 ; 

---------+-·-····-··-----------··-------··----l--------~-----~-------····-------------··------·------+----------·--·-·-· _________ , 
l Montáž 0,00 Mimoriadne sťaž. podmienky O,OO% z [HSV+PSV+MJ 0,00 j 

PSV j Dodávky 0,00 Horské oblasti 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 l Cena celkom l 360,81 
: l 

i Celkom 0,00 Mimostavenisková doprava l ,SO% z [HSV+PSVJ 15,77 l 
l 

··---···-····· ...... J ......................................... -.-· .......... - .......... - ....... ----·-----··-----··-··-·--c···-·-----··-·-·--· .. ·---····-----··--·-------··-1·-----~-·--·--------·-··-------· ---·...-·--···-...:..-
! . l 
l Montáž 0,00 VRN celkom 47,31 l C Jk , 'll d SKK 1 1 e ove na { a y v (l EUR=30, 1260 SKK) 

MNT !Materiál 0,00 Ostatné náklady 0,00 

l Dodávky 0,00 HZS 0,00 l Cena bez DPH 
! l 

j Celkom . _ 0,00 Komplet činnosť 44,57 j Cena celkom 

r-~~~~---·--------·-------·--···--------~-~;;:~~------··-------~------~-

34 450,3 

40 995,8 
- l 

Pečiatka a podpis projektanta l rozpočtára Pečiatka a podpis objednávateľa Pečiatka a podpis zhotoviteľa 

(C)Systematic PYRAM!DA WSN, tel.: 051 77 IO 585 F Ol - 12 
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! .. ; 
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Súpis vykonaných prác Strana: ) 

Stavba : Rekreačno športový areál Delňa 

Objeld: Práce naviac- priepust +chodník Prevodný kurz: l EUR=30,1260 S.KK 

~ Položka l Popis položky Množstvo l Mj r-c~~~Mj . r C~~~iľj l M;~~áž D~~-;I~y--· 
~---·---------~--··- -----·- .___ L ··-··-········ , 

---------.. ----~ Hmotnost' 

·---'---'----· 
.Ir iPráce HSV_____ - ~- l ! 1 . ..--· i ~ 

i l ! ~ ~ ~ !.. __ ___,l_o_sT-ÄTNErRÁcE ------.. · ----------1--·----.. -----r T-----·------.. --t·----------.... ·-----;--------·--1 
i ----~~-j_____ ---··------L , L ________ .. __ ! ___ J 
!919523111 ~~.Zhotoveniepriepustuzrúrbetónovýchalebo 8,.00~· M!l 131,39[ 3 958,3L' l 051,12li 0,00í

1

. 31 666,0j 21,041 
! . železobetónových DN l 000 mm l '1· 

l· i l - ' l 
~-... - . ......L --- -------- ---· --------~---------~ _, 

l=-_:_~-_-_=f::: :~6~--------------~-- ____ · ___________ t~--·--_·-_-_f=_ l 051, 12~---··_-." ... _-:t=_-~-~~=-~t-_-__ --~J 
19983120 ll l:~~~,~~~~~~~ ~:~ld:omeliorácie-sanácia územia O, 1001 TI 5,42j 163,3L 0,541 · 0,001 16,31 0,001 

L __ .. _______ L__ ----------------- I _____ ; __ . _____ L __ .. ___ ·-------~---·-··-·-·-.. --··-·-·L ............ --............ ___ L_ _ ___ J 
! !PRESUNYHMÔT l j 0 54! 0 001 16 3j . . 0 OO! 
L 

i . ·. l ! ' l ' l 'l !' '.:;' l 
j ----··------fľnice HSV --- - -----.. ---.. ·r------· l l 05 1,66~----- o,o-or----··-3-J68i,3r·- 21,o41 
t~ ......... ·-·-·~·-~··---·---l-~-------~~-----u~· ... ff"'"~-.. ---------..._.,.,_...--------..... -.,.----........ ~·---------~·,.~.---~·---.,_.-------~------h~-------·---·-~-··r·-----·~·~··---·-~-~-----·~~·-~·--·1--~·--·.,_.._- ...... -·-·~·~··---""--"~ 
!Objekt: l Práce naviac- priepust +chodník l l 051,661 0,00!·.. 31 682,31 21,041 
l ! i i l 1 ! r 0 t-------=---·--"C-0 t~~~---·--·,--~-"WA'-0''-<"~ ~ "''"'----0~'0''"~=·~·-~wow<'''""""'-""'O'mA l.~O''W #'~OV.._.,>"_A~O-~'•"''~-· '""~"~ 

i ! l 1 051,66 i i 
L·-····-.. -- ______________ i _____ ~-~·--~----~------··--~·---·~----~~-----~----,.,----·-~.,·-------·-----~· ····---------------------------·-------·-----~- .. ~-~--~--~----------.. ----.-·--·-------.,~--·--------.--------.. .1.----------··---.. ·--···---------------···--~--........... -.----· .. -·-·---····--J l Celkom za stavbu: í 1 051,66! 0,001 31 682,3; - . 21,041 ' L _________ L..., __________ ; ______ .. , ___ ._. ________ L ____ ,. ___ , _____ ; 
! l 051,66 ! 
L____ ·-.. - ........ ---· .. -·--'-· ·-·------ -------- _____________ J 

-........_ 

,(C)Systematic PYRAMIDA WSN, teL: 051 77 l O 585 F Ol - 12 



Návrh c;' na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 8 (Lichvárová) 
Komisia 14. l. 2015- bod č. 3 
Komisia (výjazdová) ll. 3. 2015 -bod č. l 

Vydanie: 

Strana 
9135 

Al Mesto Prešov predáva nasledujúce pozemky pod existujúcou stavbou s. č. 4766, LV č. 13009, 
k. ú. Prešov: 
-parc. č. KNC 9262112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2

, 

-parc. č. KNC 9262113, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107m2
, 

spolu pozemky o výmere 132 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Matice slovenskej, 

Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38,080 Ol Prešov, IČO: 37786211. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' až po porealizačnom zameraní stavby súp. č. 4766 zistil, že vstupná hala do zariadenia OZ 
Barlička, postavená v roku 2005 so súhlasom mesta Prešov a stavba terasy, ktorá bola realizovaná 
v roku 2012 stoja na mestskom pozemku. Keďže pre majetkový prevod, ktorý bol riešený v roku 2013 
nebol spracovaný porealizačný geometrický plán, neboli predmetom kúpy aj tieto pozemky. 
Z uvedeného dôvodu chce kúpou dotknutých pozemkov zosúladiť právny a skutkový stav k jestvujúcej 
stavbe. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 22. 8. 2014: 
01 prílohe). 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 9. 2014: 
VMČ č. l súhlasi s odpredajom pozemkov. 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO navrhovaný predaj pozemkov odporúča schváliť priamo, bez schval'ovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona o majetku obcí, ktorý prípady 
predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadatel'a vyníma spod postupu stanoveného 
týmto zákonom, teda bez schval'ovania zámeru a podmienky najmenej za cenu v zmysle znaleckého 
posudku. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadate!' om: l € za celý predmet prevodu. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 23. 7. 2014 s prílohami 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 22. 8. 2014 
Geometrický plán č. 11112014 
LV č. 13009 

Návrh na uznesenie: 
Predaj nasledujúcich pozemkov pod existujúcou stavbou s. č. 4766, LV č. 13009, k. ú. Prešov 
vlastníkovi stavby, a to: 
- parc. č. KNC 9262112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2

, 

- parc. č. KNC 9262113, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107m2
, 

spolu pozemky o výmere 132 ni, LV č. 6492, k ú. Prešov, lokalita Ul. Matice slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 Ol Prešov, IČO: 37786211 
- za cenu l € za celý predmet prevodu. 

F- MsÚISP-0111211 



Občianske zifruženie BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 01 Prešov 
zastúdené : MUDr. Mgr. Anna Kvokačková -predseda a štatutár 

IČO 37786211 

Denné centrum Radosť - DSS 

Centrum mládeže RADOSŤ, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov 
) W\.~~'": .t JzbarJi,..b(í1)nrn:;,: """] 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná č. 73 
Prešov 

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku. 

Pri porealizačnom zameraní stavby sup. č. 4766 postavenej na pozemku par. 
KNC č. 9262/2 a č. 9262/8 v máji 2014 bolo geodetom zistené, že vstupná hala do 
zariadenia OZ Barlička postav~ná v roku 2005 so súhlasom mesta Prešov stojí na 
pozemku par. KNC č'!62/12 o Yýmere 25m2 ako aj pozemok pod terasou postavenej 
v roku 2012 stojÍ na pozemku p:(lr. KNC č. 9262/13 o výmere 107m2

• Tieto pozemky sú 
evidované správou katastra na! LV. Č. 6492 teda sú vlastníctvom mesta Prešov. Pri 
majetko právnom usporiadaní vlastníckych vzt'ahov v roku 2013 /kúpno-predajná 
zmluva schválená MZ 6. 5. 20lf3/, tento stav nám nebol známy, a preto sa opomenulo 
majetko právne vysporiadať ~j tieto nehnuteľnosti. Na pozemkoch sa nachádzajú 
stavby VO vlastníctve o·z Barlička, ktoré boli realizované po predchádzajúcom súhlase 
MsÚ. 

Na základe uvedených s~utočnosti Vás prosíme o odkúpenie vyššie uvedených 
nehnuteľnosti za l €. 

Za pochopenie a kladné vybavenie žiadosti Vám d'akujeme a ostávame 
s pozdravom. 

V Prešove, 20. júla 2014 

Prílohy: Kolaudačné rozhodnutie:27. 4. 2006 
Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 10.02.2012 
Geometrický plán s vyznačením realizovaných stavieb 



Hlavná ul. č. 73, Prešov 

Číslo: B 2815/2012- Lú 

Mesto Prešov 
stavebn)' úrad 

PSČ 080 01 

Prešove dňa: 10.2.2012 

Občianske združenie BARLIČ~KA 
predsedkyňa a štatutár-
MUDr. Mgr. Anna Kvokačlwvá 
Prostejovská 38 
080 Ol Prešov 

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 

Dňa 27 .!.20 12 ste na tunajšom stavebnom úrade ohlásili uskutočnenie stavebnej úpravy 
bezbariérovej nájazdovej rampy k objektu Centra mládeže Radosť na UL Matice slovenskej č. 
13, Prešov. Stavebné úpravy sa budú uskutočňovať na pozemku parc. č. 9262/8, katastrálne 
územie Prešov a to v súlade tunajším stavebným úradom overenou zjednodušenou 
projektovou dokumentáciou, ktorú vyhotovil tng. Martin Ratkoš, ktorá tvorí neoddelitel'nú 
súčasť tohto oznámenia. 

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 5011976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len ,.stavebný zákon") v zn-ení 
neskorších predpisov posúdilo Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného 
zákona Vám o zn am u j e, že proti uskutočneniu stavebnej úpravy v rozsahu uvedenom v 

ohlásení 

nemá námietky. 

Pred realizáciou stavebných úprav je stavebník povinný vyvesiť: 

"OZNÁMENIE K OHL.\~FNTP <:''L\ VEBNEJ ÚPRAVY" na vidite!'nom mieste. 

l. Stavebník je povinný práce na sravebnej úprave bytu vykonat' počas pracovných dní 

v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 09.00 hod do 15.00 hod, a mimo dni 
pracovného pokoja u sviatkov a to nie nad mieru prístupnú hranice hluku 
a obtiažnosti. 

2. Skladovanie stavebného materiálu počas v)'stavhy na verejn)'ch pric.stranstv<leh t.j. 
na uliciach, chodníkoch a podohne sa zakazuje. 

3. Odpad, ktorý vznikne stavebn)'mi prácami počas realízácie prác, je stavebník 
povinn~' likvidovať v súlnde so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmen•~ , 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záv~izným nariadením mesta 
Prešov. 



Hlavná ul. č. 73, Prešov 

č:íslo : P 2006/36- q111 

Mesto Prešov 
primátor mesta 

PSČ 080 68 

V Prešove dňa : 27.4.2006 

Vec : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Občianske zdn1ženie BARLIČKA 
zastúpené MUDr. Anna Kvokačková, bytom Prostejovská 38, Prešov. 

OBEC .... ~ 5~;?9:i ........... . 

Občianske združenie BARLIČKA zastúpené MUDr. Anna Kvokačková, bytom 
Prostejovská 38, Prešov podala dňa 4.1.2006 na stavebný úrad návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : Obnova, prístavba a nadstavba "Centra mládeže 
RADOSi'" v areáli ZŠ lVlatice slovenskej č. 13 v meste Prešov- pavilón I, pre ktorú bolo 
vydané stavebné povolenie Mestom Prešov, primátorom mesta dňa 30.12.2004 pod číslom P 
2004/4585- Čj/297. 

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) 
zákona NR SR č. 416/200 l Z.z. o prechode niektor)'ch pôsobnosti z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel 
posúdil návrh postupom podľa § 80 až § 81 b stavebného zákona a na základe ·výsledkov 
kolaudačného konania podľa § 82 ods. l stavebného zákona 

povoľuje užívanie stavby 

obnova, prístavba a nadstavba "Centra mládeže RADOSŤ" v areáli ZŠ Matice 
slovenskej č. 13 v meste Prešov- pavilón l, na pozemku parc. č. 9262/2, katastrálne územie 
ľrcšuv. 

Pre užívanie stavby stavebn)' úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto 
podmicnl<y : 

l_ Vlastník stavby. resp. správca je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom 
a rozhodnutím povinný udržiavať stavbu v takom stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu 
jej vzhl'adu a aby sa čo najviac prcdÍžila jej užívateľnosť v zmysle § 86 stavebného 

zákonil. 
2. Zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné Jen po predchádzajúcom ohláse-ní 

stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne podľa § 85 stavebného zákona. 

Pri kolaudačnom konaní boli v uskutočnení stavby zistenédrobné nedqstatky, ktoré musia 
byť odstránené najneskôr do 30.5.2006. 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/11986/2014 B/2014/12929 

Vec 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje l linka Prešov: 

Ing. arch. Katarína štofanová 22.8.2014 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov, Sídlisko 111., ulica Matice slovenskej, odpredaj pozemkov parc. č. KNC 9262/12 
a 9262/13 k.ú. Prešov, OZ Barlička 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/11986/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. Pre danú lokalitu platí regulatív RL C.2 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení 
VZN mesta Prešov č. 11/2013. 

Predmetné .. pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Matice sloven~kej pri objekte OZ 
Barlička. Pozemok parc. č. KNC 9262/12 k.ú. Prešov je zastavaný vstupným priestorom do 
objektu OZ Barlička a pozemok parc. č. KNC 9262/13 k.ú. Prešov je zastavaný terasou 
prístupnou z prízemia objektu OZ Barlička. 

Nemáme námietky k odpredaju pozemkov parc. č. KNC 9262/12 a 9262/13 k.ú. 
Prešov žiadate!' ovi.. 

Ing. arián Harčarík · 
riaditel' Sekcie stavebného 

úra u a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pres,?v.sk l www.presov.sk 
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Výkaz výmer 
Doterajši stav Zŕn eny Nový stav 

Cislo o k od Druh 
Výmere Druh i parcele Císla Výmere pozemku 

Vlastnik 
Pk. vl. m2 parcely m2 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 

5'192 9162/8 4528 zostav. Plocho 9162/8 4396 zastav. plocha doteraJší 
18 

9262112 15 zastav. Plocho OOč!anske združe!l!e 
16 BARLIČKA, ProstéJovskó 38, 

ll Prešov 

9262113 107 zostav. Plocho detto 
16 

j ll 

SixJlU : 4528 l l 4528 l 

l 

Poln<ÍnkY: K zóp!su tctoto GP oo katastra rmutel\'ostl Je POtretré doložiť próvoolatflé kolaudačflé roZhodnutie. 
Na POZemku 1<11-c IXlľC. č. '!lfil/2 Je v LV č. J.3(XJJ ev!davam stavba sč. 4766, ktoru Je potretré pr! z<ÍD!se tohto GP da 1<11 zoev!davať aJ no 
oovavytvo,..,.., pozemky KN-C porc. č. 9262!12 a 9162/13. 

Legenc!a: 
Kód soôsaru vvulivm!a 16 - Pozemok na ktornn Je postavená rebvtovó !Judava označená súolsným číslom 

18 - Pozemok na ktomn Je avor 

Kód dn.tu stovty ll - ruoovo pre školstvo, na vzdelávanie a výskun 

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

Vyhotoviteľ Kraj 
Prešovský 

Okres 
Prešov 

Obec 
Prešov 

I*IGEe?LAN l Kat. 
Prešov 

Č is lo Mapový 
PREŠOV 5-3/34 územie plánu 111/2014 list č. 

GEOPLAN Prešov, s.r.o. 
Konšt•nfino,·a č. 3, 080 OJ PREŠO\' 

, , na vydanie kolaudačného rozhodnutia 
pre prístavbu a nadstavbu stavby sč. 4766 

l 

IČO: 3648!'985, IČ DPH: SK202001539J 
GEOMETRICKY PLAN na pozemkoch KN-C p.č. 9262/12 a 9262/13 

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: 1
1
Meno: DM: JMeno: Dňa: o;vz®t~o'r (7DIIf 4.3.2014 Ing. Miriama Bakoňová ~~~- Ing. Ľudovít Bakoň 05 

Nové hranice boli v prírode označené Ná!~~ť~ra"p~és.~~·~~~~:~povedá predpisom ú-~"t·~~~}'"'"' l <'- •' L 

múrmi 

'"'' '"' ~+,, ~ 
Z.z. o geodép; a k:titop-a~o 

, .. 'l; ___ ,r:: l\ ' l'' ,' Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 
l -{'l rL. l ~·~'l\ l :::1 "-".(., . -------
' ' §.c!l" ··~ ~ vl .· 512293 l "' J-e . ;-; . jJ . \ ., .. · 

Súradnice bodov o:mačených číslami a ostatné meračske \ %·;~, \~ <l !dl . 
~i~tlr<'l .,,.~,..,ri-:~ ,l 

~~ .. ~: ··~~.~~.\,-:-.· ~ 
údaje sU uložené vo vSeobecnej dokumentácii -..:,:;o,.. ., •. 'i"c6,tl<li", .. Gťp;s 

• .~ • • ,,.. .J' • 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TAS'rRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.09.2014 
čas vyhotovenia: 10:43:41 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13009 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
9262/ 2 

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

Legenda: 

354 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využívania pozemku: 

16 1 

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

4766 9262/ 2 
4766 9262/12 

12 Centrum mládeže Radosť 
12 Centrum mládeže Radosť 

Druh ch.n. Uiniest. stavby 

1 
1 

Právny vzťah k parcele na ktorej Ježí stavba 4766 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
4766 9262/ 13 12 Centrum mládeže Radosť 

Právny vzťah k parcele na ktorej Ježí stavba 4766 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
Legenda: 
Druh stavby: 

12 - Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 
Kód umiestnenia stavby: 

1 -Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
ČASŤ 8: VLASTNfCI A IN~ OPRÁVNENÉ OSOBY 

1 

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

Nebytový priestor 

Vchod: 13 , Jl.rízemie Priestor č. 9 - 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník . 

1 Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, Pre'Šov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

509 l 751 

Spoluvlastnícky podiel: 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5817/2006-pol.5859/2006 
Kúpna zmluva V 4044/2013-pol.3854/2013 

Titul nadobudnutia R 193/2014- kolaudačné rozhodnutie B/14814/2013-Čj a zápis G.P. č. 111/2014 
Titul nadobudnutia Z 1890/2014- zápis nebytových priestorov podl'a znaleckého posudku č. 34/2014 

Vchod: 13 2. p. Priestor č. 9 - 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvlastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, Prešov, PSČ 080 01, SR 

242 l 751 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 04.09.2014 
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P. č. 9 (JUDr. Juricová, Ing. Do/há) 

AJ Mesto Prešov predáva: 
- byt č. l nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnenom na 

pozemkoch parc. č. KNC 62611 a 62612, č. vchodu: 48, č. poschodia: O, o výmere 73m2
, 

- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 731206, 
k. ú. Prešov, L V č. 6492, 

- spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 62612 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha 

a nádvorie v podiele 731206, k. ú. Prešov, LV č. 6492, 
- spoluvlastnícky podiel na pril'ahlom pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, v podiele 731206, k. ú. Prešov, LV č. 6492, 

Alene Horváthovej (súčasná nájomníčka bytu) a jej manželovi Jánovi Horváthovi, Slovenská 48, 
080 Ol Prešov, do bezpodielového spoluvlastníctva. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka Alena Horváthová je nájomníčkou predmetného bytu spolu so svojím bratom Eugenom 
Žigom, ktorý sa písomne vzdal predkupného práva k vyššie uvedenému bytu. Žiadatelia odôvodňujú 
svoju žiadosť tým, že nájomníčka v byte býva od roku 1984, riadne si plní všetky povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy o nájme, na opravy a úpravy bytu vynaložili počas doby nájmu finančné 
prostriedky vo výške cca 5 000 € (úprava podláh, stien, rekonštrukcia kúpeľne, plynová prípojka, 
atď.) a aj v súčasnosti byt, ako aj celý rodinný dom si vyžaduje ďalšie nevyhnutné investície na 
zateplenie, úpravu fasády, výmenu okien, úpravu pivničných priestorov, opravu strechy, atď. 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta: 
Zapracované v prílohe. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4: 
VMČ súhlasí, s podmienkou zaviazať záujemcov v prípade následného odpredaja do 10 rokov, aby 
rozdiel sumy, za ktorú predajú byt a sumy, za ktorú kúpili byt od Mesta Prešov, uhradili Mestu. 

El Stanovisko správcu: 
Zapracované v prílohe. 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov predáva nehnuteľnosti v rodinnom dome špecifikované v bode A) v zmysle § 16, ods.1 
zákona č. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov, 
podľa ktorého byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, môže vlastník domu previesť do vlastníctva 
len tomuto nájomcovi. 
V zmysle ustanovenia§ 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v platnom znení sa 
príslušné ustanovenia tohto zákona nepoužijú pri prevode nehnuteľného majetku obce, ak je tento 
prevádzaný podľa osobitného predpisu, ktorým je v tomto prípade zákon o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. Vzhľadom na to, že sa jedná o byt v rodinnom dome, nevzťahujú sa naňho 
ustanovenia zákona č. 18211993 Z. z. o vymedzení ceny takéhoto bytu. 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme tento majetkový prevod na schválenie MsZ v Prešove, 
pričom odporúčame schváliť predaj predmetných nehnuteľností v prospech nájomcu bytu za ním 
navrhovanú cenu z nasledovných dôvodov: 

F- MsÚISP-0111211 
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žiadatelia počas doby nájmu vynaložili finančné prostriedky na opravy a úpravy bytu a bytového 
domu aj nad rámec drobných opráv a bežnej údržby, na ktorú je zo zákona povinný prenajímateľ 
-podľa údajov žiadateľov vo výške cca 5 000 EUR, 
žiadatelia majú na Mesto ako vlastníka požiadavky na nevyhnutné opravy nad rámec bežných 
opráv, na ktoré je Mesto ako vlastník povinné, avšak na ktoré Mesto nemá vyčlenené finančné 
prostriedky (opravu strechy, nevyhnutnú opravu fasády, ktorá opadáva, úpravu vnútorných 
schodiskových a chodbových priestorov, vrátane náteru zábradlia, rekonštrukcia podkrovnej 
bytovej jednotky v predpokladanej výške 32 000 €), pričom Mesto Prešov do tohto objektu 
neinvestovalo od jeho prevzatia do vlastníctva delimitáciou zo štátu a podľa jeho technického 
stavu je predpoklad, že ani štát dlhú dobu pred delimitáciou neinvestoval do obnovy tejto 
nehnuteľnosti; žiadatelia v prípade odkúpenia majú úmysel spolu s ostatnými vlastníkmi bytov sa 
spolupodieľať na realizácii vyššie uvedených opráv, ako aj investícií do rekonštrukcie 
a zateplenia rodinného domu, výmeny okien, atď., 
časť pozemku pod rodinným domom Slovenská 48 je vo vlastníctve tretej osoby a Mesto Prešov 
do roku 2013 platilo na základe nájomnej zmluvy nájomné vo výške 640,19 € ročne, čo znižuje 
príjem mesta z nájomného za predmetné byty. K dnešnému dňu nová nájomná zmluva nebola 
uzatvorená, ale vlastník tohto pozemku ponúkol jeho predaj Mestu Prešov (majetkový prevod 
pod bodom č. 2) 
Spolu s rodinným domom a pozemkom zastavaným stavbou navrhujeme odpredať aj priľahlý 
pozemok, nakoľko tento je pozemkom patriacim k bytovému domu, na ktorom je oplotená 
záhrada. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľmi: 17 000 € 
Navrhovaná cena OMM: 17 000 € 

Hl Prílohy: 
Žiadosť o odkúpenie bytu z 31. 7. 2012 a z 2. 3. 2015 
Popis NP s grafickou a obrazovou časťou so zapracovaním stanovísk OHAM, VMČ č. 4 a správcu 
k odpredaju objektu. 

Návrh na uznesenie: 
A) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ č. 18412012 

zo dňa 28. 3. 2012 v časti Sa) 

B) Predaj: 
- bytu č. l nachádzajúcom sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnenom na 
pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 62612, č. vchodu: 48, č. poschodia: O, o výmere 73m2

, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 
731206, LV č. 6492, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 62612 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha 

a nádvorie v podiele 731206, k. ú. Prešov, LV č. 6492, 
- spoluvlastníckeho podielu na pril'ahlom pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207m2

, zastavaná 
plocha a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov, LV č. 6492, 

Alene Horváthovej a manželovi Jánovi Horváthovi, Slovenská 48, 080 Ol Prešov do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov 
- za cenu 17 000 € s týmito podmienkami: 

F- MsÚ/SP-01/1211 



c;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 12/35 

- kupujúci zrealizujú na vlastné náklady majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo 
vlastníctve tretej osoby, 

- kupujúci, v prípade následného odpredaja bytu do l O rokov za cenu vyššiu, ako je kúpna cena bytu 
dohodnutá pri tomto majetkovom prevode, uhradia Mestu Prešov rozdiel sumy, za ktorú predajú byt 
a sumy, za ktorú byt kúpili od Mesta Prešov. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Alena Horváthová, Ján Horváth, ~L · , .,.,_ ~~': ~~ ~;:~~ov 

Július Taragoš, Zlatica Taragošová, ~l""'"'.._ .. t,~ , n~ ---~ ,.... ~· :::,-~-

tislo IIPbU: 

Dollo: 

Prnohy: 

• U kt elslo doilej poity: 

Vec: 
Odkúpenie 

Mestský úrad Prešov 
oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

M/8148/20 12 
č.zázn.62740/2012 

31.07.2012 

Ako nájomcovia nehnuteľnosti- bytu na ul. Slovenskej 48 v Prešove nachádzajúceho sa v 
rodinnom dome umiestneného na pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2 žiadame o odkúpenie 
bytov nasledovne: 

byt na prízemí o výmere 73 m štvorovych- odkupujúci: Alena Horvathová a Ján Horváth, 
cena 17 000 eur 
byt na l. poschodí o vymere 80 m štvorcových- odk:upujúci: Július Taragoš a Zlatica Taragošová, 
cena 19 000 eur 
byt na 2. poschodí o výmere 53 m štvorcových- odk:upujúci: Alena Horváthová, Ján Horváth, 
Július Taragoš, Zlatica Taragošová, cena 15 000 eur 

Svoju žiadosť odôvodňujeme ako aktuálny nájomcovia a na základe investícii, ktoré sme boli 
nútený investovať do bytov na prízemí a l. poschodí. Zdôrazňujeme, že cela nehnuteľnosť si 
vyžaduje ďalšie investície. 

S pozdravom 

Alena Horvátová 
Ján Horváth 
Julius Taragoš 
Zlatica Taragošová 

V Presove 31.07.2012 

A. ,'l? ,. 

1
/. -... - "'V' 

- , 1/ 

, , _, ~ 
" v 

-.... 
• , ' 

' 



Alena Horváthová, Ján Horváth, Sln ~~~ _ - -: _: 
Július Tarago§, Zlatica Tarago§ová, Sil>"'"'-~·--' AD nnn n-1 »-.. llnv 

Mesto Pre§ov 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

M/8148/2012 
č. záznamu 62740/2012 

V Prešove, . .Z: .. }:.i!.f..f..:f 
Vec: 
Odkúpenie 

Ako nájomcovia nehnuteľnosti - bytov na Ul. Slovenskej 48 v Prešove nachádzajúceho sa 
v rodinnom dome umiestneného na pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2 žiadame 
o odkúpenie bytov nasledovne: 

byt na prízemí o výmere 73 m1
- odkupujúci: Alena Horváthová a Ján Horváth, 

cena 17.000 EUR, 
byt na l. poschodí o výmere 80m2

- odkupujúci: Július Taragoš a Zlatica Taragošová, 
cena 19.000 EUR, 
byt na 2. poschodí o výmere 53 m2

- odkupujúci: Alena Horváthová, Ján Horváth, Július 
Taragoš, Zlatica Taragošová, 
cena 15.000 EUR. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme ako aktuálni nájomcovia a na základe investícií, ktoré sme boli 
nútení investovať do bytov na prízemí a na l. poschodí. Zdôrazňujeme, že celá nehnuteľnosť 
si vyžaduje ďalšie investície. 

S pozdravom / "-.... 
- f /_/ / "{ . 

( 

C'~ L '- / 

Alena Horváthová y-
Ján Horváth ~ - ~ r 

(; -~--<-
, 

Július Taragoš 
Zlatica Taragošová 



Slovenská 48 

Predmet odpredaja: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena 
k 31. 03. 2015: 

Ťarchy a obmedzenia: 

Trhová cena: 

Stanovisko VMČ 4: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OHAM: 

1 

3 bytové jednotky nachádzajúce sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48 podľa rozpisu 
na 2. strane, pozemok zastavaný stavbou a priľahlý pozemok podľa rozpisu na 2. strane. 

Ul. Slovenská 

13 179,88 € 

0,00€ 

Mesto Prešov 

Bytové jednotky sa nachádzajú v rodinnom dome Slovenská 48. Objekt pochádza z roku 
1946. Je to trojpodlažná stavba, na ktorej je potrebné zrealizovať opravu strechy, 

dažďových zvodov a fasády v predpokladanej výške 8 000 €. 

Byty č. 1 a č. 2 sú prenajaté na dobu neurčitú . Byt č. 3 je voľný, neschopný ďalšieho 
uživania. Výška nájmu ročne: 1 324,80 €. 

časť objektu je umiestnená na cudzom pozemku - parc. č. KNC 626/1. 

119 000 € (odhadom v zmysle cien stanovených auditom Centire v roku 2008) 

VMČ súhlasí s podmienkou zaviazať záujemcov v prípade následného odpredaja do 10 
rokov, aby rozdiel sumy uhradili mestu. 

Nemá námietky voči odpredaju. 

Nemá námietky k odpredaju jednotlivých bytov a pozemkov parc. č. KN-C 626/2, 627 v 
k. ú. Prešov. 



Popis nehnuteľností navrhnutých na odpredaj: 
t-------------------11. Byt č. 1, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. 

poschodia: O, o výmere 73 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 73/206 a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 73/206, k. ú. Prešov 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov; 

2. Byt č. 2, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č., 

poschodia: 1, o výmere 80 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 80/206 a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov; 

3. Byt č. 3, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č., 

poschodia: 2, o výmere 53 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 53/206 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 53/206, k. ú. Prešov a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 53/206, k. ú. Prešov. 

2 
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P. č. l O (JUDr. Juricová, Ing. Dol há) 

AJ Mesto Prešov predáva: 
- byt č. 2 nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnenom na 

pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: l, o výmere 80m2
, LV 

č. 13494,k.ú.Prešov, 
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu o veľkosti 

801206, 
- spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku parc. č. KNC 626/2, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 40m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 80/206, 

- spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 207m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 80/206, 

Júliusovi Taragošovi a Zlatici Taragošovej, Slovenská 48, 080 Ol Prešov do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov ako spoločným nájomcom bytu, v zmysle ustanovenia § 16 ods. l 
zákona č. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia Július Taragoš a manželka Zlatica Taragošová sú spoločnými nájomcami predmetného 
bytu. Svoju žiadosť odôvodňujú tým, že si plnia všetky povinnosti podľa nájomnej zmluvy, na 
opravy a úpravy bytu vynaložili počas doby nájmu finančné prostriedky vo výške cca 4 000 € (na 
úpravu podláh, stien, rekonštrukciu kúpeľne, atď.) a byt ako aj celý rodinný dom si vyžaduje ďalšie 
investície na zateplenie, úpravu fasády, výmenu okien, úpravu pivničných priestorov, opravu 
strechy, atď. 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta: 
Zapracované v prílohe. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4: 
VMČ súhlasí, s podmienkou zaviazať záujemcov v prípade následného odpredaja do lO rokov, 
aby rozdiel sumy, za ktorú predajú byt a sumy, za ktorú kúpili byt od Mesta Prešov, uhradili 
Mestu. 

El Stanovisko správcu: 
Zapracované v prílohe. 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča predať nehnuteľnosti v rodinnom dome špecifikované v bode A) v zmysle § 16 
ods.l zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len bytový zákon), podľa ktorého byt, ktorého nájomcom je fyzická 
osoba, môže vlastník domu previesť do vlastníctva len tomuto nájomcovi. 
V zmysle ustanovenia§ l ods. 3 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
právnych predpisov (ďalej len zákon o majetku obcí) sa príslušné ustanovenia tohto zákona 
nepoužijú pri prevode nehnuteľného majetku obce, ak je tento prevádzaný podľa osobitného 
predpisu, ktorým je v tomto prípade bytový zákon. Nie je teda potrebné použiť ustanovenia zákona 
o majetku obcí upravujúce spôsoby prevodu vlastníckeho práva k majetku mesta (priamy predaj, 
obchodná verejná súťaž, dražba, prípad hodný osobitného zreteľa). Avšak vzhľadom na to, že na 
tento špecifický prípad bytov v rodinnom dome sa nevzťahujú ustanovenia bytového zákona o 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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vymedzení ceny takéhoto bytu, predkladáme predaj vrátane kúpnej ceny na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu mesta Prešov. 
Vzhľadom na neexistenciu zákonnej úpravy ceny v ani jednom z vyššie citovaných právnych 
predpisov môže Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov pre tento prípad schváliť kúpnu cenu vo výške 
podľa vlastného rozhodnutia. V návrhu na uznesenie je navrhovaná cena v zmysle žiadosti 
žiadateľov. Pri jej posudzovaní odporúčame prihliadať na nasledovné skutočnosti: 

žiadatelia nemajú priamy nárok na kúpu bytu priamo v zmysle bytového zákona (formou 
podpísania kúpnej zmluvy štatutárom mesta za tzv. "regulovanú" zákonom stanovenú cenu) iba 
z dôvodu nekonzistentnosti právnej úpravy bytov v rodinných domoch v bytovom zákone 
v dôsledku jeho opakovaných čiastkových novelizácií, 
žiadatelia počas doby nájmu vynaložili finančné prostriedky na opravy a úpravy bytu a bytového 
domu aj nad rámec drobných opráv a bežnej údržby, na ktorú je zo zákona povinný prenajímateľ 
-podľa údajov žiadateľov vo výške cca 4 000 €, 
žiadatelia majú na mesto ako vlastníka požiadavky na nevyhnutné rekonštrukcie a opravy nad 
rámec bežných opráv, na ktoré je mesto ako vlastník povinné, avšak na ktoré mesto nemá 
vyčlenené finančné prostriedky (opravu strechy, nevyhnutnú opravu fasády, ktorá opadáva, 
úpravu vnútorných schodiskových a chodbových priestorov, vrátane náteru zábradlia, 
rekonštrukcia podkrovnej bytovej jednotky v predpokladanej výške 32 000 €), pričom Mesto 
Prešov do tohto objektu neinvestovalo od jeho prevzatia do vlastníctva delimitáciou zo štátu 
a podľa jeho technického stavu je predpoklad, že ani štát dlhú dobu pred delimitáciou 
neinvestoval do obnovy tejto nehnuteľnosti; žiadatelia v prípade odkúpenia majú úmysel 
spolupodieľať sa s ostatnými vlastníkmi bytu na realizácii vyššie uvedených opráv, ako aj 
investícií do rekonštrukcie a zateplenia rodinného domu, výmeny okien, atď., 
časť pozemku pod rodinným domom Slovenská 48 je vo vlastníctve tretej osoby a Mesto Prešov 
do roku 2013 platilo na základe nájomnej zmluvy nájomné vo výške 640,19 € ročne, čo znižuje 
príjem mesta z nájomného za predmetné byty. K dnešnému dňu nová nájomná zmluva nebola 
uzatvorená, ale vlastník tohto pozemku ponúkol jeho predaj Mestu Prešov (majetkový prevod 
pod bodom č. 2) 
spolu s rodinným domom a pozemkom zastavaným stavbou navrhujeme žiadateľom odpredať aj 
spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku, nakoľko tento je pozemkom funkčne 
slúžiacim bytovému domu ako záhrada, je oplotený a bez iného samostatného prístupu a napÍňa 
tak definíciu priľahlého pozemku, ktorý v zmysle bytového zákona zdieľa pri predaji bytov 
rovnaký režim ako pozemok zastavaný bytovým domom. 

GI Cena: 
Cena navrhnutá žiadateľmi: 19 000 €. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť o odkúpenie bytu z 31. 7. 2012 a z 2. 3. 2015 
Popis NP s grafickou a obrazovou časťou so zapracovaním stanovísk OHAM, VMČ č. 4 
a správcu k odpredaju objektu. 

Návrh na uznesenie: 
A) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ č. 18412012 

zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5b) 
B) Predaj: 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnenom na 
pozemkoch parc. č. KNC 62611 a 62612, č. vchodu: 48, č. poschodia: l , o výmere 80m2

, LV č. 
13494, k. ú. Prešov, 

F- MsÚISP-01/1211 
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- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu o veľkosti 
80/206, 

- spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 62612, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 40m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o vel'kosti 80/206, 
- spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 207m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 80/206, 

Júliusovi Taragošovi a Zlatici Taragošovej, Slovenská 48, 080 Ol Prešov do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov ako spoločným nájomcom bytu, v zmysle ustanovenia § 16 ods. l 
zákona č. 18211993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 

za cenu 19 000 €, s podmienkou doplatku kúpnej ceny vo výške rozdielu medzi touto kúpnou 
cenou a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci prevádzané nehnuteľnosti predajú tretej osobe, ak 
k takémuto predaju dôjde v lehote do l O rokov od nadobudnutia ich vlastníckeho práva 
k prevádzaným nehnuteľnostiam, pričom doplatok kúpnej ceny bude splatný do 30 dní od 
prevodu vlastníckeho práva z kupujúcich na tretiu osobu. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Alena Horváthová, Ján Horváth, f 1 ~w, -· • ' A o "o" ~-: :Irešov 
Július Taragoš, Zlatica Taragošová, ~ 1

- :::8 :ll Prešov 

tislo spisu: 

Do&lo: 

PrRohy: 

81~n kt člslo doileJ poity: 

Vec : 
Odkúpenie 

Mestský úrad Prešov 
oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

M/8148/20 12 
č.zázn.62740/2012 

31.07.2012 

Ako nájomcovia nehnuteľnosti- bytu na ul. Slovenskej 48 v Prešove nachádzajúceho sa v 
rodinnom dome umiestneného na pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2 žiadame o odkúpenie 
bytov nasledovne: 

byt na prízemí o výmere 73 m štvorovych- odkupujúci: Alena Horvathová a Ján Horváth, 
cena 17 000 eur 
byt na l. poschodí o vymere 80 m štvorcových- odkupujúci: Július Taragoš a Zlatica Taragošová, 
cena 19 000 eur 
byt na 2. poschodí o výmere 53 m štvorcových- odkupujúci: Alena Horváthová, Ján Horváth, 
Július Taragoš, Zlatica Taragošová, cena 15 000 eur 

Svoju žiadosť odôvodňujeme ako aktuálny nájomcovia a na základe investícii, ktoré sme boli 
nútený investovať do bytov na prízemí a l. poschodí. Zdôrazňujeme, že cela nehnuteľnosť si 
vyžaduje ďalšie investície. 

S pozdravom 

Alena Horvátová 
Ján Horváth 
Julius Taragoš 
Zlatica Taragošová 

V Presove 31.07.2012 
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Alena Horváthová, Ján Horváth, s• - --- ..... ~e§ov 
Július Tarago§, Zlatica TaragoJová, S'"'"_ .. ,.. •. .r .. - • ~i-:~§ov 

Mesto Pre§ov 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

M/8148/2012 
č. záznamu 62740/2012 

i') / 

V Prešove, .. <..: .. }.:.1-.f..f..l 

Vec: 
Odkúpenie 

Ako nájomcovia nehnuteľnosti - bytov na Ul. Slovenskej 48 v Prešove nachádzajúceho sa 
v rodinnom dome umiestneného na pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2 žiadame 
o odkúpenie bytov nasledovne: 

byt na prízemí o výmere 73 m2
- odkupujúci: Alena Horváthová a Ján Horváth, 

cena 17.000 EUR, 
byt na l. poschodí o výmere 80m2 

- odkupujúci: Július Taragoš a Zlatica Taragošová, 
cena 19.000 EUR, 
byt na 2. poschodí o výmere 53 m2

- odkupujúci: Alena Horváthová, Ján Horváth, Július 
Taragoš, Zlatica Taragošová, 
cena 15.000 EUR. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme ako aktuálni nájomcovia a na základe investícií, ktoré sme boli 
nútení investovať do bytov na prízemí a na l. poschodí. Zdôrazňujeme, že celá nehnuteľnosť 
si vyžaduje ďalšie investície. 

S pozdravom 

Alena Horváthová 
Ján Horváth 
Július Taragoš 
Zlatica Taragošová 
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Predmet odpredaja: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena 
k 31. 03. 2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a obmedzenia: 

Trhová cena: 

Stanovisko VMČ 4: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OHAM: 

1 

3 bytové jednotky nachádzajúce sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48 podľa rozpisu 
na 2. strane, pozemok zastavaný stavbou a priľahlý pozemok podľa rozpisu na 2. strane. 

Ul. Slovenská 

13 179,88 € 

0,00€ 

Mesto Prešov 

Bytové jednotky sa nachádzajú v rodinnom dome Slovenská 48. Objekt pochádza z roku 
1946. Je to trojpodlažná stavba, na ktorej je potrebné zrealizovať opravu strechy, 

dažďových zvodov a fasády v predpokladanej výške 8 000 €. 

Byty č. 1 a č. 2 sú prenajaté na dobu neurčitú . Byt č. 3 je voľný, neschopný ďalšieho 
užívania. Výška nájmu ročne : 1 324,80 €. 

časť objektu je umiestnená na cudzom pozemku - parc. č. KNC 62611 . 

119 000 € (odhadom v zmysle cien stanovených auditom Cent i re v roku 2008) 

VMČ súhlasí s podmienkou zaviazať záujemcov v prípade následného odpredaja do 10 
rokov, aby rozdiel sumy uhradili mestu. 

Nemá námietky voči odpredaju. 

Nemá námietky k odpredaju jednotlivých bytov a pozemkov parc. č. KN-C 626/2, 627 v 
k. ú. Prešov. 



Popis nehnuteľností navrhnutých na odpredaj: 
t-------------------11. Byt č. 1, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. 

poschodia: O, o výmere 73 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 73/206 a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 73/206, k. ú. Prešov 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov; 

2. Byt č. 2, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č 

poschodia: 1, o výmere 80 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 80/206 c 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2

, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov,, 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov; 

3. Byt č. 3, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 62612, č. vchodu: 48, č., 

poschodia: 2, o výmere 53 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 53/206,, 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 53/206, k. ú. Prešov ;; 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 53/206, k. ú. Prešov. 

2 
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P. č. ll (JUDr. Juricová, Ing. Do/há) 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
-bytu č. 3 nachádzajúceho sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestneného na 

pozemkoch parc. č. KNC 62611 a 62612, č. vchodu: 48, č. poschodia: 2, o výmere 53m2
, LV 

č. 13494,k.ú.Prešov, 
- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu o veľkosti 

531206, 
- spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 62612, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 40m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 531206, 
-spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 207 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 531206, 

spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
nehnuteľností na Ul. Slovenskej 48, 080 Ol Prešov, ako celku 
pre 
Alenu Horváthovú a manžela Jána Horvátha, Slovenská 48, 080 Ol Prešov v podiele Yz 
a 
Júliusa Taragoša a manželku Zlaticu Taragošovú, Slovenská 48, 080 Ol Prešov v podiele Yl. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia sú nájomcami bytu č. l a bytu č. 2 v rodinnom dome Slovenská 48, Prešov a požiadali 
o ich prevod do svojho vlastníctva. Predmetný byt č. 3 je v súčasnosti voľný, nespôsobilý na bývanie 
a jeho uvedenie do užívaniaschopného stavu si vyžaduje ďalšie investície zo strany Mesta Prešov 
v predpokladanej výške 20 tis. EUR. 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta: 
Zapracované v prílohe. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4: 
VMČ súhlasí, s podmienkou zaviazať záujemcov v prípade následného odpredaja do lO rokov, 
aby rozdiel sumy, za ktorú predajú byt a sumy, za ktorú kúpili byt od Mesta Prešov, uhradili Mestu. 

El Stanovisko správcu: 
Zapracované v prílohe. 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer predaja nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
pre nájomcov bytu č. l a bytu č. 2 v rodinnom dome Slovenská 48, Prešov spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu zabezpečenia predaja všetkých troch bytov, t.j. celého 

rodinného domu naraz aktuálnym nájomcov dvoch obsadených bytov, ktorí po nadobudnutí 
nehnuteľnosti do spoluvlastníctva zrealizujú nevyhnutné opravy nehnuteľnosti, na ktoré je Mesto ako 
súčasný vlastník povinné, a samostatne si usporiadajú vzájomné vzťahy s vlastníkom pozemku pod 
časťou rodinného domu. 

GI Cena: 
Cena navrhnutá žiadateľmi: 15 000 € 

F- MsÚISP-0111211 
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Hl Prílohy: 
Žiadosť o odkúpenie bytu z 31. 7. 2012 a z 2. 3. 2015 
Popis NP s grafickou a obrazovou čast' ou so zapracovaním stanovísk OHAM , VMČ č. 4 a správcu 
k odpredaju objektu. 

Návrh na uznesenie: 

A) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ č. 184/2012 
zo dňa 28. 3. 2012 v časti Se) 

B) Zámer predaja: 
-bytu č. 3 nachádzajúceho sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestneného na 

pozemkoch parc. č. KNC 62611 a 62612, č. vchodu: 48, č. poschodia: 2, o výmere 53 m2
, LV č. 

13494, k. ú. Prešov, 
- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu o veľkosti 

53/206, 
- spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 62612, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 40m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 53/206, 
-spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 207m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 531206, 

spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
nehnuteľností na Ul. Slovenskej 48, 080 Ol Prešov, ako celku 
pre 
Alenu Horváthovú a manžela Jána Horvátha, Slovenská 48, 080 Ol Prešov v podiele % 
a Júliusa Taragoša a manželku Zlaticu Taragošovú, Slovenská 48, 080 Ol Prešov v podiele%, 

- za cenu 15 000 Eur, s podmienkou doplatku kúpnej ceny vo výške rozdielu medzi touto kúpnou 
cenou a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci prevádzané nehnuteľnosti predajú tretej osobe, ak 
k takémuto predaju dôjde v lehote do l O rokov od nadobudnutia ich vlastníckeho práva 
k prevádzaným nehnuteľnostiam, pričom doplatok kúpnej ceny bude splatný do 30 dní od prevodu 
vlastníckeho práva z kupujúcich na tretiu osohu. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Vec: 

Alena Horváthová, Ján Horváth,~~
Július Taragoš, Zlatica Taragošová, ~~- · 

tislo spisu: 

Do&lo: 

Prnohy: 

8 

Zn::il a lehota 
3 1 ·07- 2012 UlOfenla: 

a 1~1 r kt člslo doilej poity: 

Odkúpenie 

Jl rlv.;,v• 
. - ~""' 1'\1 n Š .. re ov 

Mestský úrad Prešov 
oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

M/8148/20 12 
č. zázn. 62740/2012 

31.07.2012 

Ako nájomcovia nehnuteľnosti- bytu na ul. Slovenskej 48 v Prešove nachádzajúceho sa v 
rodinnom dome umiestneného na pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2 žiadame o odkúpenie 
bytov nasledovne: 

byt na prízemí o výmere 73 m štvorovych- odkupujúci: Alena Horvathová a Ján Horváth, 
cena 17 000 eur 
byt na l. poschodí o vymere 80 m štvorcových- odkupujúci: Július Taragoš a Zlatica Taragošová, 
cena 19 000 eur 
byt na 2. poschodí o výmere 53 m štvorcových- odkupujúci: Alena Horváthová, Ján Horváth, 
Július Taragoš, Zlatica Taragošová, cena 15 000 eur 

Svoju žiadosť odôvodňujeme ako aktuálny nájomcovia a na základe investícii, ktoré sme boli 
nútený investovať do bytov na prízemí a l. poschodí. Zdôrazňujeme, že cela nehnuteľnosť si 
vyžaduje ďalšie investície. 

S pozdravom 

Alena Horvátová 
Ján Horváth 
Julius Taragoš 
Zlatica Taragošová 

V Presove 31.07.2012 

-
l 



Alena Horváthová, Ján Horváth, sr --- ·- ... ~,. n 1 D.~_li2Y 

Július Tarago§, Zlatica Taragolová, Slo-.:"'"·'- f .•n ~~~~~~e~ov 

Vec: 
Odkúpenie 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

M/8148/2012 
č. záznamu 62740/2012 

v Prešove, .2: .. .7..-.l.l?..t:.r 

Ako nájomcovia nehnuteľnosti - bytov na Ul. Slovenskej 48 v Prešove nachádzajúceho sa 
v rodinnom dome umiestneného na pozemkoch parc. č . KNC 626/1 a 626/2 žiadame 
o odkúpenie bytov nasledovne: 

byt na prízemí o výmere 73 m2
- odkupujúci: Alena Horváthová a Ján Horváth, 

cena 17.000 EUR, 
byt na l. poschodí o výmere 80m2

- odkupujúci: Július Taragoš a Zlatica Taragošová, 
cena 19.000 EUR, 
byt na 2. poschodí o výmere 53 m2

- odkupujúci: Alena Horváthová, Ján Horváth, Július 
Taragoš, Zlatica Taragošová, 
cena 15.000 EUR. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme ako aktuálni nájomcovia a na základe investícií, ktoré sme boli 
nútení investovať do bytov na prízemí a na l. poschodí. Zdôrazňujeme, že celá nehnuteľnosť 
si vyžaduje ďalšie investície. 

S pozdravom {-;< '---~ 
(' . " 1 .-· 

/ - l 
Alena Horváthová 

(/ "CF .__ ~ 

Ján Horváth 
,l - ). ,-

r ; 
Július Taragoš (/0' 

-- -'--" 

Zlatica Taragošová 



Slovenská 48 
- -w .... l 

Predmet odpredaja: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena 
k 31 . 03. 2015: 

Správca: 

Popis: 

Ťarchy a obmedzenia: 

Trhová cena: 

Stanovisko VMČ 4: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OHAM: 

1 

3 bytové jednotky nachádzajúce sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48 podľa rozpisu 
na 2. strane, pozemok zastavaný stavbou a priľahlý pozemok podľa rozpisu na 2. strane. 

Ul. Slovenská 

13 179,88 € 

0,00€ 

Mesto Prešov 

Bytové jednotky sa nachádzajú v rodinnom dome Slovenská 48. Objekt pochádza z roku 
1946. Je to trojpodlažná stavba, na ktorej je potrebné zrealizovať opravu strechy, 

dažďových zvodov a fasády v predpokladanej výške 8 000 €. 

Byty č. 1 a č. 2 sú prenajaté na dobu neurčitú . Byt č. 3 je voľný, neschopný ďalšieho 

užívania. Výška nájmu ročne: 1 324,80 €. 

časť objektu je umiestnená na cudzom pozemku - parc. č. KNC 626/1 . 

119 000 € (odhadom v zmysle cien stanovených auditom Centire v roku 2008) 

VMČ súhlasí s podmienkou zaviazať záujemcov v prípade následného odpredaja do 1 O 
rokov, aby rozdiel sumy uhradili mestu. 

Nemá námietky voči odpredaju. 

Nemá námietky k odpredaju jednotlivých bytov a pozemkov parc. č. KN-C 626/2, 627 v 
k. ú. Prešov. 



Popis nehnuteľností navrhnutých na odpredaj: 
1--------------------11. Byt č. 1, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č., 

poschodia: O, o výmere 73 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 73/206 a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 73/206, k. ú. Prešov 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov; 

2. Byt č. 2, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č 

poschodia: 1, o výmere 80 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 80/206 a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov; 

3. Byt č. 3, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. 

poschodia: 2, o výmere 53 m2 a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 53/206 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 53/206, k. ú. Prešov a 

spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 53/206, k. ú. Prešov. 

'2. 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18135 

P. č. 12 (Kičurová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 570916, ostaná plocha o výmere cca 20m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia žiadajú o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 570916 za účelom výstavby garáže. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 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. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 16. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 23. 5. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 16. 9. 2014 
Kópia mapy z GIS 
LV č . 6492 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere cca 20 m1 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. 
novembra, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV ~ 
t •. ~. í3, 080 o: ~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol . 

' ' 

F- =====·=vn- · -... =-...m.r.:; 

7 -~ . Mlf.STO F·REŠO\J Mests~ _ú red v Pr~šova l 
1 Číslo _pisu: l Registr. značk~: l 

080 'v ; ·-:·>·u, Znalr a lehota 
Oošlo: 

. - 28 -05~ 2014 uloženia: 
l 

l j 

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

Prflohy: j Vybavuje :. · · 

• Evidencn~~~~o ~~~š!)~~:Q~t[ iťJJJ.:1J ~adost' o predaj/kúpu/ pozemku' 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

. i 7/ '(/ · A_; ~ ,. 
. . . , , . / PJ .::/". v Ôt lf DOL, fi C{~ 1- /114/J'i-, f 7 41' t Ct_ 
Meno, pnezv1sko/obchodny nazov. ........ . . ... ( ................................................ ; .............................................. ; 

·············· · · Dr d :/IČO· · · .. : . , a_tum naro en1a .......... _~"· -- -7/·;·:·~/ "i "i/'_:..: ·;.:"'""):; "':""""_:.: t.-"""'"""'"~/;,"""""'"'"""""" 
· · · · · · Ad s t l 'h byt l 'dl l • ť . . . . . q · re a rva e o po u SI o spo ocnps ·t: t'l"!''""~ '" .:; - ...... .... · ,. -... 11 . .......... . . . ............................................. .. - č \ . 

· ..... "' íslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .-...... ; ..... :.:·:. :-: ....... :!.~(. ... :::.:..:-: ..... . 

. e-mailová adresa: .... P...1..!..f:J.ť.P .. q?, .. ~f::.ť.~(.~(.~ŕ.f.. .: ... qJ~ ........ . 

' , 

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

TÝmto žiadam/žiadajú o ,p:r-e:d:aj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici ·: ...... f!:. ... /.?,qJ:.ť:.!?.?.h(:.~ ..................................... ~ ....................................... . r·e,_ 17 - -
Katastrálne úz·einie: ...... : ....... ::.t. .... §..~ .. ~ ................... · ................................................................................ , ..... . 
Číslci parcely: .......... !?.~.f. .. t?..'J./..f ........ {ť.f.,!.l!.~.Š~.ti. ... ~~.~'.(~ ..... :::.~t:t2.. ....................................... . 
Účel žiadosti: ..... :( ... ŕ:.1f!. .. ťf.~.~'!,q.,,""/;r.:/!:,~.~!.~~ ..... ?. ..... ŕ..C:.ť.,~:~:; .. ( .. /:.~.~:_.~;.~.~ ..... ~f!.t;;.~~ ....... . 
....... f..ť/ .. !1:-:.:C../.f..~ .. ť.!-f.ť.'Y. .... ~~d'!.-.!::.~.~ ..... fJ.:.q,f..{.?:."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 osobn)·ch údajov, za ktorých bol súhlas udelený . 

V Prešove dňa ... ?. .. 'l.:· .. ť.~ .. ?_r:J(~ 

Príloha: 

kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plán~ alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

.. ~ -

..... , .......... ~ ..................... . 
podpis navrhovateľa 
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_._.!..,___..:..___ 

MESTO PREŠOV 

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

c ~ ... ,._., 1ct ~0\·t S! er':"" -"~0-,; ... '~f 
r),...!.-- c- ~ rrv:-stsl"ét"o n-:: ~ .... l 

Vá~Y21::fi~189'f9dňa : 
č . z . 102451/2014 

Vec 

Naše éi"i15b49/20 14 
ev.č. 1 05324/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka h J á 1ng.arc . acov 
Prešov: 

g> 051/31 00273 
16.09.2014 

Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov s výmerou cca 20 
m2 Ing. Jánovi Baňasovi a manž. Márii, bytom Protifašistických bojovníkov 5/A, Prešov za účelom 
výstavby garáže 
- stanovisko 

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

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013,schvá- lených 
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 5709/6 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha 
bytových domov. -

21 V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov tvorí plocha zelene obytnej skupiny bytových 
domov. Cez pozemok je riešený vstup do garáže, ktorý je súčasťou rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k. ú. 
Prešov vo vlastníctve žiadateľa Ing. Jána Baňasa a manž. Márie. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru 
ne s ú hl a sí s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov 
s výmerou cca 20 m2 Ing. Jánovi Baňasovi a manž. Márii, bytom Protifašistických bojovníkov 5/A, Prešov 
za účelom výstavby garáže. 

V zmysle § 45, ods.1 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, plochy pre odstavenie vozidiel dvoch bytových jednotiek 
rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k. ú. Prešov je nutné riešiť na pozemku rodinného domu parc. č . KN-C 
5702/1 k. ú. Prešov vo vlastníctve žiadatel'a. Taktiež je nutné prístup do jestvujúcej garáže, ktorá je súčasťou 
rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k.ú. Prešov, riešiť z prístupovej komunikácie cez pozemok žiadateľa (z 
dvora) a nie cez plochu obytnej zelene bytových domov na ulici 17. novembra v Prešove . 

S pozdravom . ľ\·to~ň&~~ '!'<!Ji, p:,~~-r-;~~ (_lt \~l 
1/:e.:;::sk,; ur;:.;d 

Ing. Mariá~H a r č a r í k 
riaditeľ ekcie 

stavebného úra 
1
u a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel. : +421 (51 )3100111 l Fax: +421(51 )77336651 E-mail: mesto. radnica@pres~v.sk l www.p resov.sk 

l 



• výlučné vlastníctvo 
:ttl podielové spoluvlastníctvo 

N parcely c 
N vnútorná kresba 

lftfl dôležité ul ice a cesty 
!kl dôlež ité ulice a cesty 
Q7 významné ulice a námestia 
()() ulice a cesty 
/'.' Iné komunikácie a chodníky 



Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 10.06.2014 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 -čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" (celkom parciel ....... }?.~?.....) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 
v [nf] 

DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

RISTIKA K ZÚO EL 

5709/006/0 517 Ostatná plocha 29 

Výmera spolu: 517 

* * * Ostatné pat"cel)' t"eg,i.stt"a "C" nev)'liadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
29-Pozemok, na kt. je okrasná záhrada, ulič . a sídl. zeleň 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

l-Intravilán 

VÝMERA 
v [nf] 

DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyži&dané 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73 , 0800 l Prešov 
IČO/RČ: 327646 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil : Gabriela Kičurová 

* * * Ťarch~ nev~žiadané * * * 

VÝPIS JENEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

Dátum aktualizácie: 28.04.2014 21 :57:36 

o 5442 

(celkom parciel ........ .. ?.?.L.) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

·• 

(celkom stavieb ...... ... J77. ... ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .... ...... ..... L.) 

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 13 (Magáčová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemkov- parc. č. KNC 6020114 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 6020115 o výmere 7m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra. 

BI Účel majetkového prevodu: 

Vydanie: 

Strana 
19135 

Žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemkov za účelom dodatočného majetkového usporiadania 
priľahlých pozemkov k RD vo vlastníctve žiadateľa. 

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. 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. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 24. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 12. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 13. 10. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 24. 10. 2014 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020114 o výmere 3 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



.,. .... ._, _ ... __ p,. __ .:_ __ ' ............... ·-· :"-.:..=-:: :: .... -::; .... :::---,: : 
milt:~'..:!'c.:Imt~:l:l .. . Pavel Krempask{r a manželka Ľud-mila Krempaská', . 

Vec : Žiadost' o odkúpenie pozemku 

Mesto Prešov 
S MaE 
Jarkova 26 · 
080 Ol Prešov 

:~'- a.mrhžeJka ~ '.uc;:: D.olep_odpi~mlb .. Pav;l Krempaský - a.man'želka Ľudmila Krempaská, · . :r. 

r3ame ·-Cl oô~c-..:p~::ie ;.>:· : _j~~ ·.::: ·.:"· ·: ~ -~ ....:·. -:. (~ás týmto _žiadame o odkúpenie pozemku parc. č. I.fN.:C @20/14 (3,0 
..2), ka:astrab1e _U.: ::m2) a pm·c. č-. KN-_C 6020/15 ,(1,0 m2), katastráh1e územie Prešov. Pozemok sa nachádza pri 

· ::c ,.; .. ); -.ľ0di1mom .dome na "I.'Uf ~17-: novembra , ., Prešov. Pozemok žiadame odkúpiť z dôvodu 
.L'lliU realizovania p1istavby k-rodinnému domu. 

V Prešove dňa 13.10.2014 

-. 
• •• , o,,, •• •• •· • •• . Y/. ·, .,.:. •··• o. o •• o. o,.~ o o, 

::r .. "r 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a úze,mp~ho plánovania 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

~·<":: '..1 ., !.i ~~.- ·~:t.y- !2"J::.z....: !'f .. .:-~11? -~-- - - --~- -·~·" ,. Mestský úrad Prešov .,: __ ; ______ · 
.- S=::-·A----~- .... ".-:-ir=f"!j- - ;•l#_ T ilWDfri·iJ!-1~7. 

·:.
1-.t;:,:: Váš list číslo l zo dňa : ---E:tE.r-... 

M130028/2014 
č .z .130970/2014 

VEC 

Naše č fslo: 

8/16143/2014 
ev.č132604/2014 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
'l!ľ 051/3100273 

Prešov: 

24.1 O. 2014 

~ .. ~,,.. "'"-' ~·''"''" , .:... Odpredaj pozemkov- parc .-: ~. · KN~C 6020/14, KN-C 6020/15 k. ú. Prešov za účelom majetkoprávneho 
• csstou·mo,r,nt .. l · .usporiadania pozemkov pod .zastavanou časťou rodinného domu 17. novembra-· - ~ v Prešove, Pavlovi 
v as ke} ~~ .. •· Krempaskému a manželke Ľudmile Krempaskej, · ·· ' - · · •ve 

·stanovisko 
-=-~--~~-·----------------------------~----

., • • . .,. ,_,·:-·i·· ,;~ ::; Mesto _Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
· :..rr • _ . , . _ _ _ plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 

-t? c "· ·· predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

F E 1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schválených 
~ 339 ~2::12 :n: S.: .Mestským zastupitel'stvom v .Prešove uzn . . č . 369/12013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 

·-- .. , ~ • · .. pozemky parc.č. KN-C 6020/14, KN-C 6020/15 k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, sa nachádzajú na 
_, • .. ;~-. ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná- občianská vybavenosť+ bývanie. 

2/ V súčasnosti pozemky parc. č, KN-C 6020/14, KN-C 6020/15 k .ú. Prešov sú zastavané. Na týchto 
pozemkoch je zrealizovaná prístavba rodinného domu (zádverie a izba) parc. č. KN-C 6018 k. ú. Prešov, 17. 
novembra č. 12 v Prešove. 

' - "'' E- ;·:.·:: • ~ 3/ Mesto Prešov :... . Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavneho architekta mesta 
1 • ~ -~- -- -·~, ,. a územn$ho plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

·- ____ :..___-__ neskorších predpisov po _prehodnotení zámeru od p or ú č a odpredať pozemky parc. č. KN-C 6020!14, 
.. :.:~c- KN-C 6020/15 k. ú. Prešov, ktoré sú zastavané prístavbami rodinného domu parc. č. KN-C 6018 k. ú. 

---·- · ---- Prešov, vlastníkom rodinného domu. ---- ----- -- - - ---------- ---·----.. -- -- --------

S pozdravom 
ľ~1iRS ~~} ;1~'·ff1~ J!P~ fď~ liZ§ U ~l 

f:Ae ::: tt:"; }·-~·.'", .. ~; r· ::-;~ d 

f ! . 

l M ,.\ H ~ rk ng. anan a rc a r 1 

riadite1' Sekcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Pre.šov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-msil: mesto .radnica@Jir~~ov.sk 1 www.presov.sk 
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Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES : 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 01 .12.2014 

_:.,_ [ , G492 - .či.~fo.r:n;.YÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- či~stočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

:\. -\:-
I>arcely registra "C" 

PARCELNÉ .. -' v\'MERA_::-.". _. DRUH~:. ( .L..hl 

ČÍSLO : v [nf) ~. POZEMKU 

6020/014/0 
6020/015/0 

3 
7 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a-nádvorie 

Výmera spolu: 10 

CHARAKTE
Rl S TIKA 

18 ~ 

18 • 

.. 
* * * Ostatné par~el~ !'eg,i.stra "C" nev~ž.i.adané * * * 

Legenda: 

CHARAKTERlSTlKA- spôsob využitia pozemku 
18-Pozemok, na ktorom je dvor 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán 

PARCELNÉ . "'·- .. -_j .VÝMERA 
ČÍSLO v [nf) 

DRUH ,:.. 

POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
Rl S TIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 

Stavby 

DRUH POPIS ·. 

STAVBY .STAVBY 

(celkom parciel ........ ?.~~?... .) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

K ZÚO EL 

7334 
7334 

5444 
5444 

(celkom parciel .......... ?.?~ .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... I)L.) 

INÝ 
ÚDAJ 

LV L.M. 

PARCELY 

* * -* Stavby nevyžiada né·* * * -- --------- ---

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 0800 l Prešov 
IČO/RČ: 327646 

"' * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

* * * Ťarchy nev-yžiadané * * * 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

rr/ns JENEPOUŽITEĽNJ' PRE PRAVNE ÚKONY 

Vyhotovil: Ing. Martina Benčíková 

Dátum aktualizácie: 31.] 0.2014 00:00:00 

(celkom vlastníkov ........... ... .!.. ... ) 

Podiel 

1/l 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



1:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 20135 

P. č. 14 (Magáčová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemkov- parc. č. KNC 595112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3m2

, 

- parc. č. KNC 595113, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 595111, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 24m2
, 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka žiada o odkúpenie pozemkov za účelom rozšírenia dvorovej časti. 

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. 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. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 7. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 6. 10. 2014: 
VMČ č. 4 nesúhlasí. 

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

GI Prflohy: 
Žiadosť zo dňa 4. 9. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 7. 10. 2014 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemkov: 

-parc. č. KNC 595112 o výmere 3m2
, zastavaná plocha a nádvorie, 

-parc. č. KNC 5951/3 o výmere 7m2
, zastavaná plocha a nádvorie, 

-časti pozemku parc. č. KNC 5951/1 o výmere cca 24 m2
, zastavaná plocha a nádvorie 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
spôsobom priameho predaja 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



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

.. 

Mf.S1'0 ľllU.ŠOV Mestský úrad v Pr~šove l s j 
čfslc spisu: l Reilistr. znaf.ktt . ~ 

lr.a~' a le hota 

Do~lc: {l~ <D09= 2m4 uloženia: 

~~- ·-· 

' 

! ; 

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

ľrfíflll'f. Vybavuje: 

E\lldenčnH!::u ti~~~~~l-~~š~: ______ .S~. J~ ..... J~. ___ ~-~ · 
. . . v ~iadost' o predaj/kúpu! pozemku' 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

· · · . . .fc. JDt-/j-;:J F/.J../,?(1 tA- Tt/ťA><.! Meno, prleZVIsko/obchodny nazov l ....... . ·~ ··~··••n•••n••••n~ .. ~·········~······ .............................................................. . 

Dátum narodenia l IČO: ························~. :
1 

--·-····················--·------------------------, •••••••••••••••••••••• 
.A • 

Adresa trvalého pob)'ttl l sídlo spoločn0~tl· ---.. L. •• i-;., ... .:.,,~ •• : .. : •• ~ ••• : •••••• ., .......... ~,_ ••••• ~ ••••• ;-.:.;-•• 7..~ •• v. .......................... . 

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* 

v 
Pozemok sa nachádza na ulici : ........ ;ťi::: ... -:?.ť.t:.~:!.P..!Ó.!::."f?..:.l.-:f..;; ... !:.&f:.'f.'f?..f;:'. ......... ., ......................... . .. . .._ -

Katastrálne územie: ........................ e.~~t?.f.:':. ............................................................................................ . 
Číslo parcely: ..... .. .... ~.; .. ~'~e.!.;.ťť.r;d ..... -!:.-'!..f:?/..c:Y7'7-:9..-(!;:: .. r;;~ .. 1:;/.!ť.C:; ... :C/t.:C!/..J...-:!.:.ť..c .a fS 
, . ,,. . ,P ~rc- c.. · ..<:::-A-"C rs rv 7 ...... LP' c "'. c:-"78.V 
Učel z1adosti: ...................................................................................... , .............................................................. . . . ...........- '- . 
......................... ~.e~1.&~,(.~ ...... ~1.:.ť.@f...ť.€.'!:. .. 9.:.~a.-.................................................. . 

V zmysle zákona č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov v platnom zneni podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa .. f..:.?..:i!.'?./-f 

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

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP - 52/111 

' ··············'························ 
podpis navrhovateľa 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územl)ého plánovania 
• Jarková 24 
080 01 Prešov 

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

Váš list čfslo l zo dňa: Naše čfslo: Vybavuje /linka Prešov: 

M121106/2014 B/14221/2014 lng.arch. Jacová 07.10.2014 
Č.z.121584/2014 ev.č124094/2014 ~051/3100273 

VEC 
Odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 5951/2, KN-C 5951/3 a časti pozemku parc.č. KN-C 5951/1 
k.ú. Prešov, za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod zastavanou časťou 
rodinného domu 17. novembra 34 v Prešove Bc. Petre Filipovej Turan 
-stanovisko 

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

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení ·zmien a doplnkov 2012, 2013, 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/12013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 
468/2013 dňa 25. 11. 2013, pozemky parc.č. KN-C 5951/1, KN-C 5951/2, KN-C 5951/3 k. ú. Prešov, 
vo vlastníctve Mesta Prešov sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná -
občianská vvbavenosť + bývanie. 

21 V súčasnosti pozemok -parc. č. KN-C 5951/2 k .ú. Prešov je zastavaný. Na danom pozemku je-· 
zrealizovaná prístavba rodinného domu parc. č. KN-C 5950 k: ú. Prešov. Pozemok parc. č. KN-C 
5951/3 k. ú. Prešov je zastavaný prístavbou terasy rodinného domu parc. č. KN-C 5950 k. ú. Prešov. 
Časť pozemku parc. č. KN-C 595111 k. ú. Prešov určená na odpredaj tvorí spevnená prístupová 
komunikácia k jestvujúcim rodinným domom radovej zástavby danej obytnej skupiny. . . 

31 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 prehodnotení zámeru odpor ú č a odpredať iba 
pozemky parc. č. KN-C 5951/2, KN-C 5951/3 k. ú. Prešov, ktoré sú zastavané prístavbami 
rodinného domu parc. č. KN-C 5950 k. ú. Prešov a n e s ú h l a s í s odpredajom časti 
pozemku parc. č. KN-C 5951/1 k. ú. Prešov- časti pozemku pod prístupovou komunikáciou 
vo vlastníctve Mesta Prešov, 

ťV-J[f'i'D'i?.n ,. 
~ · · -"".:.!,s lit ~.fr _&11'1 it1.t 1"G' l.4 " 

S pozdravom Mestsk0 cľ~a-'!Wd··i:!:i'O'lV 
<:rv"fl nw~ . .. • 
.., .. ~;,, 14 iJ •• ~. c8tJ!-~ľj IÍ"'J-'[)'. o BO .. , ~ IJt;! ' .: if! W{iSTIKY 

Presov @ 

Ing. Mariá; H a r č a r í k 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@prflS;lV.sk l www.presov.sk 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 08.12.2014 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

59511001/0 
59511002/0 
5951100310 

VÝMERA 
v [nt] 

117 
3 
7 

Výmera spolu: 127 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE

RISTIKA 

22 
18 
18 

* * * 0%tatné par~ely regi.%tra "C" nevyiiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
18-Pozemok, na ktorom je dvor 
22-Pozemok, na kt. je post. inž. stavba - cest., miest. kom. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO -príslušnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nt] 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané *** 

Stavby 

DRUH POPIS SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLQ . STAVBY STAVBY 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Mária Magáčová 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarchy· nevyžiadané * * * 

Dátum aktualizácie: 31.10.2014 00:00:00 

(celkom parciel ....... }~1?. .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

7334 
7334 
7334 

5444 
5444 
5444 

(celkom parciel .......... ~7.1....) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... P4....) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov ............... L.) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



I:J Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 21135 

P. č. 15 (Ing. Do/há) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
- pozemku parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32 409 m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere l 350m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere l 870 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2
, 

- stavieb: 
- nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka - rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
-bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
- pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), tobogan, 
oceľové prezliekame a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 
spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. 
Jelšová, spôsobom obchodnej verejnej súťaže. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Účelom tohto zámeru je hospodárne využitie majetku mesta zabezpečením prevádzkovania 
športovo-rekreačného areálu Delňa, rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta Prešov, ako aj 
skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb pre jeho obyvateľov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode Al tohto 
materiálu v zmysle§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

D/ Cena: 
Výška nájomného bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže s tým, že jeho 
minimálna výšku stanoví Mesto Prešov na základe znaleckého posudku. 

El Prílohy: 
Grafická predloha 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností, 
pozemkov: 

- parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32409 m2
, 
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- parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

- parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere l 350m2
, 

- parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere l 870m2
, 

- parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353 m2
, 

- stavieb: 
- nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-bunka- rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
-bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
-pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
-oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), toboga, 
oceľové prezliekarne a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 
spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. 
Jelšová, spôsobom obchodnej verejnej sút'aže. 

F- MsÚ/SP-0111211 
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MESTO PREŠOV . 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

Vyhlasuje 

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 3161, vodná plocha o výmere 32409 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104474 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere 1350 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere 1870 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2
, 

- stavieb: 
- nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka- rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
- bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
- pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), tobogan, 
oceľové prezliekarne a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 

spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jelšová, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností na obdobie xx rokov, a to: 

- pozemku parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32409 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104474 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere 1350 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere 1870 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2
, 

- stavieb: 
- nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka- rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
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- vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
- bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
-pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), tobogan, 

ocerové prezliekárne a d,alšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 
spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jelšová; 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že v predmetnom areáli bude prevádzkovať rekreačný areál (s 
možnosťou stanovania, či ubytovania) pre obyvaterov mesta Prešov a blízkeho okolia s celoročnou 
prevádzkou spočívajúcou v zabezpečení podmienok pre zimné i letné rekreačné športové aktivity a v 
prevádzke letného kúpaliska v letnom období, vrátane poskytovania doplnkových služieb (napr. 
reštauračných) pre jeho návštevníkov, d,alej bude organizovať a vytvárať podmienky pre športové či 
kultúrne spoločenské podujatia a iné akcie; rozsah ponúkaných služieb musí spÍňať podmienky 
inovatívnosti v turizme a v propagácii mesta Prešov v zmysle predpisov stanovených európskou 
komisiou a zabezpečí otvorenie letnej sezóny v areáli Delňa najneskôr od l. 7. 2015. 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom 
minimálna akceptovaterná výška je X:XXXXX EUR (podra znaleckého posudku), ktoré bude riadne 
a včas platit, na príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má 
vyhlasovater právo od zmluvy odstúpiť; 

4. sút,ažiaci prijíma podmienku, že v prípade, ak jeho návrh bude prijatý ako úspešný, zabezpečí 
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k hygiene vody; v opačnom prípade sa to 
bude považovať za jedno zo závažných porušení podmienok zmluvy; 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvom roku nájmu zrealizuje investície, ktoré zabezpečia 
požadovanú kvalitu (hygienu) vody a rekonštrukciu sociálneho zariadenia v severovýchodnej časti 
areálu; 

6. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií do predmetu nájmu vrátane vecného, 
finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohradňujúc podmienku 
vyhlasovatera stanovenú v odseku 7; 

7. súťažiaci uvedie ním navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa 
s prenajímaterom vo vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom 
v prípade návrhu vysporiadania formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) 
súťažiaci prijíma podmienku, že si s prenajímaterom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície 
vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty; v prípade, že nájomca v jednom roku preinvestuje 
finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú započítané 
s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú dobu 
nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončení jednotlivých ucelených častí, čo 
bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom v prípade stavebných úprav, 
ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že investície ním navrhnuté začne realizovať najneskôr v 2. roku nájmu 
podra predloženého harmonogramu investícií; v prípade nesplnenia tejto podmienky má vyhlasovater 
právo od zmluvy odstúpiť; 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu ako celok nie je možné dať do podnájmu tretej osobe, 
okrem nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli, príp. jednotlivých častí predmetu nájmu, 
ktoré je možné dať do podnájmu len so súhlasom prenajímatera; 

l O. sút,ažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
po ukončení rekonštrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického 
certifikátu podra osobitného predpisu na vlastné náklady; 

ll. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu (vrátane údržby 
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priľahlých pozemkov a zastavaných plôch) a všetky bežné opravy, ako aj údržbu a opravy nad rámec 
bežných opráv; 

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

13. súťažiaci prijíma podmie~, 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; 

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

15. súťažiaci prijíma podmienku, že umožní organizátorom Dobrého festivalu jeho usporiadanie v areáli 
Delňa. 

16. súťažiaci prijíma podmienku, že pred otvorením sezóny zabezpečí zamedzenie voľného vstupu 
návštevníkov do areálu Delňa z terasy reštaurácie AQUAP ARKU nad vodnou plochou napr. 
osadením turniketu; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
17. 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 vo výške lO 000 EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 26, 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; 
predloži zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán v súvislosti s užívaním 
predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle 
bodu 6) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej analýzy nákladov 
a výnosov zámeru; 

- preukáže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 
výšky ním navrhovaných investícií; 

- predloží overenú kópiu dokladu o oprávnení prevádzkovať predmet nájmu; 
- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 

bude zo súťaže vylúčený; 
18. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 

Jarková 24, tel.: 05113100249, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 
19. 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 označenim "MsÚ- OSMM- Obchodná 
verejná sút'až č. XX - Prenájom areálu Delňa - 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 zohľadňujúci odseky 
1-16 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle odseku 17 a ostatné 
doklady uvedené v danom odsek; 

20. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 2015 do 14.00 hod; 

21. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 
písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
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súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz na ekonomickú výhodnosť návrhu, rozvoj 
turizmu a cestovného ruchu v meste Prešov, čo najefektívnejšiu funkčnosť areálu; vychádzajúc 
z výšky navrhovaného nájomného, resp. výšky navrhovaných investícií do predmetu nájmu, na stupeň 
efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu nájmu a jeho prospešnosť pre obyvateľov mesta 
Prešov; 

22. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
23. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
24. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 

súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 

25. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po 
dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

26. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 16 (Ing. Do/há) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
l. pozemkov: 

-parc. č. KNC 7231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5288 m2
, 

-parc. č. KNC 7232, vodná plocha o výmere 705 m2
, 

-parc. č. KNC 723311, ostatná plocha o výmere 8938 m2
, 

-parc. č. KNC 723312, ostatná plocha o výmere 1237 m2
, 

- parc. č. KNC 723313, ostatná plocha o výmere 3 m2
, 

-parc. č. KNC 723314, ostatná plocha o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 723315, ostatná plocha o výmere 19m2
, 

- parc. č. KNC 723411, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3344 m2
, 

- parc. č. KNC 723412, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2
, 

-parc. č. KNC 723413, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174m2
, 

- parc. č. KNC 723414, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2
, 

-parc. č. KNC 7234110, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61m2
, 

spolu o výmere 20 226m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

2. stavieb: 
- Zimného štadióna, s. č. 4190, umiestneného na pozemku parc. č. KNC7231, 
- bazénu bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7232, 
- parkoviska bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. K.NC 7233/1, 
- parkoviska bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 723411, 
- trafostanice, s. č. 8698, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 723413, 

strojovne, s. č. 8699, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 723414, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

Vydanie: 
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3. hnutel'ných vecí tvoriacich súčasť stavby Zimného štadióna (sedadlá v hľadisku, mantinely, 
technológia kotolne a kotly, chladiarenské zariadenie, technológia strojovne - 2 kompresory, 
chladiace zariadenie, chladiace veže, technologické rozvody ľadovej plochy, prevádzkový rozvod 
silnoprúdu), 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Účelom tohto zámeru je hospodárne využitie majetku mesta zabezpečením prevádzkovania 
Zimného štadióna, rozvoj profesionálnych aj amatérskych športov na ľade, ako aj skvalitnenie 
a rozšírenie ponuky služieb pre jeho obyvateľov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode Al tohto 
materiálu v zmysle§ 9a ods. 9 zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Cena: 
Výška nájomného bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže s tým, že jeho 

minimálnu výšku stanoví Mesto Prešov na základe znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



1:;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

El Prílohy: 
Grafická predloha 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 

l. pozemkov: 
-parc. č. KNC 7231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5288 m2

, 

-parc. č. KNC 7232, vodná plocha o výmere 705 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/1, ostatná plocha o výmere 8938 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/2, ostatná plocha o výmere 1237 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/3, ostatná plocha o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 7233/4, ostatná plocha o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 7 233/5, ostatná plocha o výmere 19 m2
, 

-parc. č. KNC 7234/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3344 m2
, 

-parc. č. KNC 723412, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38m2
, 

-parc. č. KNC 7234/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174m2
, 

-parc. č. KNC 7234/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416m2
, 

-parc. č. KNC 7234/1 O, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2
, 

spolu o výmere 20 226m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

2. stavieb: 
- Zimného štadióna, s. č. 4190, umiestneného na pozemku parc. č. KNC7231, 

bazénu bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7232, 
- parkoviska bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7233/1, 
- parkoviska bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7234/1, 

trafostanice, s. č. 8698, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 723413, 
- strojovne, s. č. 8699, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 7234/4, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
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3. hnuteľných vecí tvoriacich súčasť stavby Zimného štadióna (sedadlá v hľadisku, mantinely, 
technológia kotolne a kotly, chladiarenské zariadenie, technológia strojovne - 2 kompresory, 
chladiace zariadenie, chladiace veže, technologické rozvody ľadovej plochy, prevádzkový rozvod 
silnoprúdu), 

-spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prllohe tohto 
uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Zimný štadión 

7203 

13.03.2015 14:10:14 Ing. Marta Dolhá 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c} ÚGKK SR: údaje z 31.12.2014 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 

Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 

strana 1/1 

~ 
Mierka 1:1200 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 O l Prešov 

vyhlasuje 
podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 
AJ pozemkov: 

-parc. č. KNC 7231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5288 m2
, 

-parc. č. KNC 7232, vodná plocha o výmere 705 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/1, ostatná plocha o výmere 8938 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/2, ostatná plocha o výmere 1237 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/3, ostatná plocha o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 7233/4, ostatná plocha o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 7233/5, ostatná plocha o výmere 19m2
, 

-parc. č. KNC 7234/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3344 m2
, 

-parc. č. KNC 7234/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38m2
, 

-parc. č. KNC 7234/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174m2
, 

-parc. č. KNC 7234/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416m2
, 

-parc. č. KNC 7234/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61m2
, 

spolu o výmere 20 226m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

BI stavieb: 
Zimného štadióna, s. č. 4190, umiestneného na pozemku parc. č. KNC7231, 

- bazénu bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7232, 
- parkoviska bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 723311, 
- parkoviska bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7234/1, 
- trafostanice, s. č. 8698, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 7234/3, 

strojovne, s. č. 8699, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 7234/4, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

Cl hnutel'ných vecí tvoriacich súčasť stavby Zimného štadióna (sedadlá v hľadisku, mantinely, technológia 
kotolne a kotly, chladiarenské zariadenie, technológia strojovne - 2 kompresory, chladiace zariadenie, 
chladiace veže, technologické rozvody ľadovej plochy, prevádzkový rozvod silnoprúdu), 
lokalita Ul. Pod Kalváriou, 
(ďalej len "predmet nájmu") 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom vyššie špecifikovaných nehnuteľností a hnuteľných vecí (predmetu 

nájmu) na obdobie najviac 10 rokov; 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať najmä na realizáciu činností spojených 
s účelom Zimného štadióna, a to: profesionálne športy na ľade, amatérske športy na ľade, poskytnutie 
ľadovej plochy Zimného štadióna vrátane možnosti využitia zázemia pre tréningy a zápasy mládežníckych 
športových klubov, organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť, 
poskytovanie priestoru pre verejné korčuľovanie a poskytovanie doplnkových služieb - reštauračných 

a občerstvovacích služieb; 
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3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom minimálna výška 
ročného nájomného je XXX EUR (podľa znaleckého posudku); 

4. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií, ktorými technicky zhodnotí predmet nájmu, 
vrátane vecného, finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadňujúc podmienku 
vyhlasovateľa stanovenú v odseku 6; 
súťažiaci uvedie navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa s vyhlasovateľom vo 
vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom v prípade návrhu vysporiadania 
formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) sút'ažiaci prijíma podmienku, že si 
s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty; 
v prípade, že nájomca v jednom roku preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška 
nájomného, investície mu budú započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú 
výšku nájomného za celú dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončení 
jednotlivých ucelených častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom 
v prípade stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje nasledovné 
investície: 

rekonštrukciu nosnej konštrukcie stropu podľa záverov statického posudku, ktorý zabezpečí na vlastné 
náklady, 
rekonštrukciu šatní tak, aby ich stav vyhovoval hygienickým normám a požiadavkám Zväzu ľadového 
hokeja s možnosťou rozšírenia prípadnej kapacity (komerčná šatňa), 
rekonštrukciu rozvodov kanalizácie, vody, vykurovania, elektroinštalácie (VN, trafo, NN rozvody), plynu 
v rámci automatiky budovy a riadenia, 

a v ďalších rokoch nájmu prioritne zabezpečí: 
rekonštrukciu dátových a telekomunikačných sietí, 
opláštenie obvodových stien vrátane presklenia so zateplením, 
dovybavenie strojného zariadenia výroby chladu (strojovne) a dovybavenie do štandardu vypracovanej 
PD vrátane strojných súčastí rozvodu chladu, 
doplnenie vybavenosti haly, kde sa nachádza ľadová plocha, o odvlhčovacie zariadenie, 
zabezpečenie ekologickej likvidácie ľadovej drte po úprave ľadu, 
realizáciu oplotenia areálu, 
zavedenie úsporných opatrení na zníženie energetickej náročnosti predmetu nájmu, 
realizáciu rekonštrukcie existujúcich parkovacích plôch; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že pred začiatkom sezóny v roku 2015 pre potreby prevádzky zimného štadióna 
zabezpečí na vlastné náklady stroj na úpravu ľadu (rolbu) s elektropohonom; 

7. súťažiaci prijíma podmienku, že bude riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 3 na 
príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

8. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu nájmu 
počas celej doby nájmu, t.j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu (vrátane údržby priľahlých pozemkov 
a zastavaných plôch) a všetky opravy vrátane opráv nad rámec bežných opráv; 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že pri prevádzkovaní predmetu nájmu bude dodržiavať vyjadrenia všetkých 
dotknutých orgánov štátnej správy ohl'adom hygieny, požiarnej ochrany; dodržiavať STN a zabezpečovať 
kvalitu ľadu min. -5° C; 

l O. 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; 

ll. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu nie je možné dať do podnájmu tretej osobe, okrem 
nebytových priestorov v stavbe Zimného štadióna, ktoré priamo neslúžia na vykonávanie športovej činnosti, 
ktoré je možné dať do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa; 

12. súťažiaci prijíma podmienku, že pre vyhlasovateľa poskytne bezodplatne predmet nájmu na jeho aktivity 
v rozsahu 2 podujatí ročne; 
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13. súťažiaci prijíma podmienku, že umožní poskytnutie ľadovej plochy Zimného štadióna na účely verejného 
korčuľovania v rozsahu minimálne 8 hodín mesačne v obdobi od 15.9. do 31.3. kalendárneho roka za 
konečnú cenu l €/hod./osoba; zmenu ceny počas doby nájmu je súťažiaci (budúci nájomca) povinný vopred 
odsúhlasiť s Mestom Prešov. 

14. súťažiaci prijíma podmienku, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie predmetu nájmu počas celej doby 
nájmu, pričom jednu kópiu uzavretej poistnej zmluvy odovzdá vyhlasovateľovi; 

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

16. súťažiaci prijíma podmienku poskytnutia presného rozsahu ľadohodín pre kluby pôsobiace na Zimnom 
štadióne za cenu vo výške ním stanovených prevádzkových nákladov na l ľadohodinu podľa metodických 
pokynov príslušných športových zväzov, resp. podľa priemerného počtu ľadohodín za posledné 2 sezóny, 
resp. na vzájomnej dohody; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
17. 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 XX:XXX, inak jeho návrh 
nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení nájomnej zmluvy použije na úhradu 
nájomného; Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 
kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 17, 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 so zameraním na čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie 
využitie predmetu nájmu, najmä samotného Zimného štadióna s dôrazom na rozvoj najmä 
mládežníckych športov v Prešove, resp. podnikateľský plán v súvislosti s užívaním predmetu 
nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu, uvedie svoje skúsenosti s prevádzkovaním podobných 
zariadení vrátane predloženia referencií, uvedie zámer spolupráce (naloženia) s "A" hokejovým 
mužstvom; predloží ekonomické zhodnotenie svojho zámeru, spoločenskú analýzu nákladov 
a výnosov zámeru; 

-v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh bude zo 
súťaže vylúčený; 

18. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, Jarková 
24, tel.: 051/3100249, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

19. 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, Oddelenie mestského 
majetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OMM - Obchodná verejná 
súťaž č. XX - Prenájom Zimný štadión - 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 zohľadňujúci odseky l - 17 týchto súťažných 
podmienok, zámer užívania predmetu nájmu podľa odseku 18 a pod.; 

20. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 2015 do 14.00 hod; 

21. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí lehoty 
na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou správou 
odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň 
vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere najvýhodnejšieho 
návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz na podporu rozvoja mládežníckych športov v meste Prešov, čo 
najefektívnejšiu funkčnosť objektu, rozvoj športov ľadového hokeja: mužský hokej, ženský hokej, short 
track, krasokorčuľovanie, ako ja na podporu športového vyžitia verejnosti; 

22. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
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23. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 
výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 

24. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení súťaže budú 
súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu súťaže; 

25. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež vykonať 
doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou 
legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným 
súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

26. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov; 
oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi 
najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na 
ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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'S' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 25135 

P. č. 17 (JUDr. Končar) 

Al l. Mesto Prešov zrušuje obchodnú verejnú súťaž, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 2712015 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 93101900, ostatná plocha o výmere 711 m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 93101901, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 93101902, ostatná plocha o výmere 3 820m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 93101492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 93101494, ostatná plocha o výmere 3 575m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 93101496, ostatná plocha o výmere cca l 560 m2
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 93101957, ostatná plocha o výmere cca l 330 m2
, 

- 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 93101900, 
KNC 93101901, KNC 93101902, KNC 93101492, KNC 93101494, KNC 93101496, KNC 93101957, 

- 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 sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené 
v prílohe tohto uznesenia. 

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 majetkovo - právneho oddelenia: 
Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 2712015 zo dňa 26.1.2015 bod 24. bol 
chválený zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom verejnej obchodnej súťaže. 
Majetkovo - právne oddelenie odporúča zrušiť súťaž a schváliť zámer dlhodobého prenájmu 
nehnuteľností uvedených v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 13811991 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, 
LV 
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. 

F- MsÚISP-01/1211 
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CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 26/35 

FI Prílohy: 
Kópia z katastrálnej mapy 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
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 711 m1

, 

-pozemku parc. č. KNC 93101901, 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 93101494, 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 ~' 
- 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 93101900, KNC 9310/901, KNC 
93101902, KNC 93101492, KNC 93101494, KNC 93101496, KNC 93101957, 

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

uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 m\ 
- pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 ml, 
- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820m2

, 

- 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 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, 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 711m2
, 

- 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 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, 

l 



- 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; 
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 
vyhlasovatel' právo od zmluvy odstúpiť; 

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

S. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku investícií do predmetu nájmu, vrátane vecného a časového 
rozpisu ich realizácie tak, aby minimálne SO % ním navrhovaných finančných prostriedkov bolo 
preinvestovaných v časovom rozsahu do 2 rokov od účinnosti nájomnej zmluvy; súťažiaci prijíma 
podmienku, že si s prenajímatel'om 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 pod!' a 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 vyhlasovatel'ovi, 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovatel'om 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 vyhlasovatel'a 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 vyhlasovatel'a č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxxlS", zábezpeku minimálne vo výške 10 % zo 
sumy ním navrhovanej výšky investícií podľa odseku S, inak jeho návrh nebude do súťaže 
zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci ako nájomca splní podmienku realizácie SO % ním 
navrhovaných investícií v prvých dvoch rokoch trvania nájmu v zmysle odseku S, 
zábezpeka mu bude vrátená- bez zbytočného odkladu po splnení podmienky, v opačnom 
prípade prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovatel'a. Ak úspešný súťažiaci odmietne 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupitel'stvom podľa odseku 19, SO % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do l S 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 S), 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 majetkovo - právne oddelenie MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100229, 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, Majetkovo 
- právne oddelenie, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ - MPO -
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 dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohl'adu vyhlasovatel'a 
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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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 27/35 

P. č. 18 (Kičurová) 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad bodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý tvorí súčast' objektu vo vlastníctve žiadateľa, a to 
časti pozemku parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611 m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred 
budovou veliteľstva divízie). 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie priľahlého pozemku pod prístupovou rampou pred hlavným vstupom 
do objektu veliteľstva divízie v správe Ministerstva obrany SR, Nám. legionárov č. 4 v Prešove 
a priľahlého pozemku k budove -plocha zelene ohraničenej kameninovo-traventinovým múrikom. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý tvorí súčast' objektu vo vlastníctve 
žiadatel'a a nebolo by vhodné, aby bola vyhlasovaná obchodná verejná sút'až. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 26. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

FI Prílohy: 
Žiadosť s prílohou zo dňa 10. 4. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 8. 2014 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu že ide 
o pozemok, ktorý tvorí súčasť objektu vo vlastníctve žiadateľa, týkajúci sa časti pozemku parc. 
č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611 m1 (presná výmera bude známa po vypracovaní 
GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred budovou veliteľstva divízie) 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-01/12/1 



MINISTERSTVO OBRANY SR 
Agentúra správy majetku 

Za kasárňou 3, 832 47 BRA TISLA V A 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
080 Ol PREŠOV 

Váš list č . /zo dňa 

VEC: 

Naše číslo 
ASMdpV-55/2014-0dSN 

Žiadost' o odkúpenie pozemku 

Bratislava, jo . apríl 20 14 
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1 u.~; :n: 1 -'; <A -· ::~.ijl;i~ ·-·n~--~-~·~·:~;[:,i;T;;·~ 
~ l t 

hi~~:~~G~~ď~t:i0~J 
Vybavuje/ linka 

JUDr.Červeňáková/0960 515 70 l 
jarmila.cervenakova@mil.sk 

Ministerstvo obrany SR týmto žiada o predaj časti pozemku par. č. KN-C 9433/1 -
ostatná plocha v k.ú. Prešov, zapísaný na LV 6492 vo vlastníctve Mesta Prešov v lokalite 
Nám Legionárov, pred budovou veliteľstva divízie súp. č. 2729 v správe Ministerstva 
obrany SR. Časť tohto pozemku je aj predmetom nájomnej zmluvy T 405/14.0011285-Výd, 
2008/1154/M/611 zo dňa 25.7.2008. 

V prílohe prikladáme navrhovaný rozsah novovytvorenej parcely o výmere 611 m2
, 

rozsah bude upresnený po spracovaní geometrického plánu. 
Účelom kúpy je majetkoprávne vysporiadanie pozemku, na ktorom je prístup 

do budovy a dlhodobo je užívaný zložkami Ministerstva obrany SR. 

S pozdravom 

Prílohy: 111 

Ing. Viliam PQLAJ<,pVIČ 
riaditeľ 

l l 
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MESTO PREŠOV 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš~'~t6ee~ňa: 
Č . z . 91165/2014 

Vec 

NaŠ_e číslo: 
B/8084/2014 
ev.č . 96530/2014 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

26.8.2014 

Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 9433/1 k. ú. Prešov 
o výmere cca 611 m2

, zastavanej plochy pozemku pod prístupovou rampou k objektu 
veliteľstva divízie, Nám. legionárov č.4 v Prešove a priľahlého pozemku k budove 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č . 50/76 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 
schválených 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 9433/1 k.ú. Prešov, na nám. Legionárov sa nachádza na 
ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej zelene na území Centrálnej mestskej zóny 
Prešov. 

2/ V súčasnosti časť pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č . KN-C 9433/1 k.ú. Prešov 
o výmere cca 611 m2 určeného na odpredaj tvorí zastavaná plocha pod prístupovou rampou pred 
hlavným vstupom do objektu veliteľstva divízie v správe Ministerstva obrany SR. Nám. legionárov č.4 
a priľahlý pozemok k budove - plocha zelene. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona 50/76 Zb. v zneni neskorších predpisov po 
posúdení zámeru o d p o r ú č a odpredať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. 
KN-C 9433/1 k. ú. Prešov o výmere cca 611 m2

, zastavanú plochu pod prístupovou rampou 
pred hlavným vstupom do objektu veliteľstva divízie v správe Ministerstva obrany SR, Nám. 
legionárov č. 4 v Prešove a priľahlého pozemku k budove - plochu zelene ohraničenej kameni
novo-travertínovým múrikom. 

S pozdravom 

l 

Ing. Maria~ H a r č a r í k 
riadit ľ Sekcie 

stavebného · adu a urbanistiky 

p š 1 l Tel . +421 (51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 re ov .. 
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c;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 28135 

P. č. 19 (Buzgóová) 

AJ Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenaJmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia záhradky na priľahlom pozemku pred rodinným 
domom, a to časti pozemku parc. č. KNC 324215, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 30 
m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Pod 
Turňou, na dobu neurčitú pre Rút Pajorkovú, Pod Turňou 32,080 05 Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka žiada o prenájom časti uvedeného pozemku za účelom zriadenia okrasnej plochy slúžiacej 
na ochranu vyplavovania zeminy pred rodinným domom. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 26. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 9. 9. 2014: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s prenájmom pozemku. 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu časti pozemku špecifikovaného v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

FI Cena: 
Minimálne za cenu v zmysle odborného stanovenia všeobecnej hodnoty výšky nájomného určenej 
znalcom. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 18. 7. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 8. 2014 
Kópia z kat. mapy 
Fotodokumentácia 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zriadenia záhradky na priľahlom pozemku pred rodinným domom, a to časti pozemku parc. č. KNC 
324215, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 30 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Pod Turňou, na dobu neurčitú pre Rút 
Pajorkovú, Pod Turňou 32, 080 05 Prešov 
- za cenu 4, 70 €1m2 l ročne. 

F- MsÚISP-0111211 



Rút Pajorková, } 

Vec: Žiadost' o dlhodobý prenájom. 

Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 2907/73 
0800 l Prešov 

Žiadam Vás o dlhodobý prenájom mestského pozemku k.ú. Solivar, parcela 3242/5, 
v rozmere 3 O m2, za účelom zriadenia okrasnej plochy slúžiacej na oclu·anu vyplavovania 
zeminy a s tým súvisace zaplavenie komunikácie pred rodinným domom Pod Turňou 2, Prešov. 

S pozdravom Rút Pajorková 

V Prešove dila 18.7.2014 

Príloha: kópia katastrálnej mapy 



·~. 

MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/12082/2014 
05. 08.2014 

., 

Naše číslo : 

B/13042/2014 

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

Vybavuje / linka 

Ing. arch . Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

26. 08. 2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 3242/5 k.ú. Solivar, ul. Pod Turňou, Prešov 
- stanovisko k žiadosti o 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 prenájmu časti 
pozemku KN-C 3242/5 k.ú. Solivar pre žiadateľa Rút Pajorkovú, Pod Turňou 2, Prešov v rozsahu 
pod ľa priloženej žiadosti, bez oplotenia a so zachovaním voľného prístupu k a cez pozemok parc. č. 
3242/3 k.ú. Solivar. 

S pozdravom 
l~1Ht1JS 'Fit~ i!'n.JEŠ®V 

Mestský úrad 
SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
~jov@ 

Ing. M::.tf ián Harčarík 
~i aditeľ 

Sekcie stavebn~ho úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421 (51 )3100111 l Fax: +421(51)7733665 1 E-mail : mesto. radnica@presov.sk l www.presov.sk 
' 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 29/35 

P. č. 20 (Ing. Benčíková) 

Al Mesto Prešov má zámer prenaJmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu poskytovania sociálnych služieb, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 454m2

, nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 4634, 
pozemku parc. č. KNC 8067, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 186m2

, 

na Ul. Fraňa Kráľa 12, LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú pre organizáciu Mintaka, n. o., 
Šarišská 79/A, 082 21 Vel'ký Šariš, IČO: 45743789. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zmenu doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2207, a to z doby určitej (l rok), ktorá uplynie 19. 10. 2015, 
na dobu neurčitú za nezmenených podmienok a zároveň žiada aj o prenájom priľahlého pozemku, ktorý 
by žiadateľ udržiaval na vlastné náklady. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 8. l. 2015: 
VMČ č. 2 súhlasí, ak nie je iný záujemca a navrhuje prehodnotiť výšku nájomného pri zmene dÍžky 
doby nájmu. 

Dl Stanoviska PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 17. 12. 2014 a 18. 2. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru sociálnych služieb bude doložené na rokovanie komisie. 

FI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode AJ 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 poskytovania sociálnych služieb. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 8,30 €/m2/rok za nebytové priestory a 100 €/rok za pozemok. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa l. 12. 2014 
Žiadosť zo dňa 17. l. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s. r.o. zo dňa 17. 12. 2014 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 18. 2. 2014 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2207 
Kópia z kat. mapy 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania 
sociálnych služieb a to: 
- nebytových priestorov o výmere 454m2

, nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 4634, 
- pozemku parc. č. KNC 8067, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2186 m2

, 

na Ul. Fraňa Kráľa 12, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre organizáciu 
Mintaka, n.o., Šarišská 79/A, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45743789 

pozemok za cenu l OO €/ročne, 

nebytové priestory za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



l\1intaka n.o., Ša ri šská 79/A, 082 21 Vel'k)' Ša riš 

VEC- Žiadost' 

Mesto Prešov 
Oddelenie mestského majetku 

Ing.Martina Benčíková ex ____ _ 

Týmto Vás žiadam o predlženie nájomnej zmluvy č. 2207 zo dňa 13 .10.2014 na dobu 
neurčitú z dôvodu dokladovania zmluvy na príslušné úrady pre účely poskytovania 
sociálnych služieb. 

V Prešove dňa 1.12.2014 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

M~ntaka n.oc 
šarišská 79/A ·-

082 21 Veľký Sar1s 
IČO: 45 743 789 

Tel.: 0907 441 271 



Mintaka n.o., Šarišská 79/A, 082 21 Vel'ký Šariš 

VEC- Žiadost' 

Mesto Prešov 
Oddelenie mestského majetku 

lng.Martina Benčíková 

Týmto Vás žiadam o predlženie nájomnej zmluvy č. 2207 zo dňa 13 .10.2014 na dobu 
neurčitú z dôvodu dokladovania zmluvy na príslušné úrady pre účely poskytovania 
sociálnych služeb,nakol'ko k dnešnému dúu nám nebola vydaná licencia z tohoto dôvodu. 
Taktiež by som chcela požiadať o prenájom pozemku za symbolickú sumu l OO eur ročne, 

pričom kosenie a upratovanie pozemku zabezpečí naša spoločnosť. 

V Prešove dúa 1.12.2014 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

PhDr. Martina Feúušová ( 

Mintaka n.o. 
Šarišská 79L A 

082 21 verký Sariš 
IČO: 45 7 43 789 

Tel.: 0907 441 271 



Váš list: Naša zn ačka: 

/2014 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuj e: 

Kašprišinová 
V Prešove dňa 

17.1 2.2014 

Mintaka n.o. so sídlom na Šariškej 79/A, 082 21 Vel'k)' Šariš - žiadost' zo dňa 
4.12.2014 o predÍženie nájomnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú. 

Stanovisko: N.o . Mintaka, zatúpená riaditeľkou PhDr. Mmiinou Feňušovou získala nebytové 
priestory o výmere 454,00 m2 na ul. Fraľí.a Kráľa č.12 v Prešove, na I. a II. NP za ú če l om 

poskytovania sociálnych služieb Súhlasom č. M/14837/2014 zo dľí.a 30.9.2014, s výškou nájmu 8,30 
€/m2/rok na dobu určitú l rok. . 
Nájomná zmluva 2207 bola uzatvorená na dobu od 20.10.2014 do 19.10.2015 s výškou ročného 
nájmu 3768 €. 

Nájomca žiada o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 2207 na dobu neurčitú , z dôvodu 
dokladovania zmluvy na príslušné úrady pre účely poskytovania sociálnych služieb. 

Správca odporúča vlastníkovi predÍžiť nájomcovi dobu nájmu na dobu neurčitú , aj vzhl'adom 
na veľký počet neobsadených nebytových priestorov. 

Súčasne v liste zaslanom správcovi dľí.a 8.12.2014 žiada n.o. Mintaka o pozastavenie platieb 
za nájom 111,42 €/mesiac a energie a služby 996 €/mesiac, z dôvodu nespustenia prevádzky 

·poskytovania sociálnych služieb kvôli technickej oprávnenosti užívania stavby a kvôli požiadavke 
úradu PSK na prenájom na dobu neurčitú. 
Nakoľko n.o. k dnešnému dľí.u avizuje preinvestovanie finančných prostriedkov do predmetu nájmu 
(viď list z 8.12.20 14) a prevádzka nie je spustená, žiadame vlastníka o usmernenie ďalšieho 
postupu pri účtovaní až do vyriešenia dlhodobého prenájmu, resp. nájmu na dobu neurčitú, 
nakoľko správca pri dodržaní postupov podľa súhlasu vydaného primátorom nemá možnosť 
pozastaviť platby v už podpísanej zmluve. 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ : 2020521393 
IC DPH Sk2020521393 

Mgr. Ýeter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáé7 
konatel' // 

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



l 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal. sk 
www.presovreal.sk 

Ol~ vedený na OS v Prešove , oddiel Sro, vložka č . 2847/P 

___________ .,_ --... ----~------ -----·--· - -- •.. 

Váš list: 

-- ľ 

l .. 

Naša značka: 

12015 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 

Kašprišinová 
V Prešove dňa 

18.02.2015 

Mintaka n.o. so sídlom na Šariškej 79/A, 082 21 Vel'ký Šariš - žiadost' zo dňa 
1.12.2014 o predÍženie nájomnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú a prenájom pozemku. 

N.o. Mintaka, zatúpená riaditeľkou PhDr. Martinou Feňušovou získala nebytové priestory 
o výmere 454,00 m1 na ul. Fraňa Kráľa č.12 v Prešove, na I. a II . NP za účelom poskytovania 
sociálnych služieb, a to Súhlasom č. M/14837/2014 zo dňa 30.9.2014, s výškou nájmu 8,30 €/m2/rok 
na dobu určitú l rok. . 
Nájomná zmluva 2207 bola uzatvorená na dobu od 20.10.2014 do 19.10.2015 s výškou ročného 

nájmu 3768 €. 
Nájomca žiada o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 2207 na dobu neurčitú , z dôvodu 

dokladovania zmluvy na príslušné úrady pre účely poskytovania sociálnych služieb. 
Súčasne nájomca žiada o prenájom pozemku prislúchajúceho k predmetnému nebytovému 

priestoru za sumu 100 € ročne, kde by pracovali s klientmi a starali sa o jeho údržbu. 

Stanovisko správcu: 
Správca odporúča vlastníkovi predÍžiť nájomcovi dobu nájmu z doby určitej l rok na dobu neurčitú, 
aj vzhľadom na veľký počet neobsadených nebytových priestorov a potrebu takéhoto zariadenia pre 
Mesto Prešov. 
Správca odporúča aj prenájom pozemku, ktorý prislúcha k nebytovému priestoru o výmere 2666 m2 

kvôli potrebe jeho údržby, kosenia, čistenia, odhŕňania snehu a pod. "1 
Výška za prenájom pozemku je na rozhodnutí vlastníka • • 11 __ • r. ť}- . ~ 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ : 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mg{ Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč ŕ 
konatel' / 

Bankové spojenie : 

. .~ (::' .. :::J 

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



Zmluvn 
o nújme neby tov)'ch priestorov 

č. 2207 

u;;:::\·;·etú \ ' í.'.Jnysk z~ d-: o n:; c. l i 6i9U l b. v znení ne:-;k: )r:': íc: h p r c~d p i s<.) \ med:r i t) mi lo zm luvn:>m i 
:;l i';'l riHl ll i : 

1. \'I.ESTO PR EŠ OV, SPrc.-\VA NEB'r'TOV\'Cl l PfUFSTOROV, Hl :wn ú 7:), 080 6S Prešor , 
;.asf ópené spn't vco1.11 nchytov)·d1 priestorov Pn'-~ 0\ R EA L. s.r.o., 
Slo v-;;: n::;k!t 40. OSU Ol Pr-::: šo\ l 
1 ( o : o o :12 7 6 +ú n 1 č• : 2 o 2 1 2 2 s 6 7 9 
/<J S L Úp c: n ·~~ : JVlgr. Pete r Bobko. konatd' 

Ing . .Juraj Hudú(\ konat<.d.' 
8 ankové spojeni e: liniCredit Hnn l,; SlovHkin a .s., pob o(;kn Pn.._;ov, 
( 'is lo Ll č: tu : SK8~ 1111 0000 0066 J.991 l 059 VS 220 7 l< S OJOH 

ako prnw)ímateľ 

2. jV)in t al,;a n.o. 

Síd k>: 082 21 V<::Fin'· Šariš, Šm·išs !Gí 79/A 
fk gistrúc ia: Ol,rcsn)· úrad Prešov 
Zastúpená : PhDr. :\'fartina F'eúušov{i, rinditel'ka 
!CO : 45743789 O IC : 
BanJ.: uvé spoj t: lli e: CSOB a. s. 
Císlo ú č t u : 402040()g94/7500 

it/W mí}0/1/Cll 

(l. 
PHEP!VIET Zi\lLCV\' 

1.· Prenqjímat~ľ na /.ákk'tcl C: súhl asu primfliora tnc sca P re~a:n/ , 1VI/1 MD7/201.:t zo dil <:t 

30Jt9.20 I 4. pre md íma n{Jj OJTJéClV i do už ívania nebytové pricstmy nachád zajtH.: e sa v objekt(' 1.' . 

súpi sné 4634, k. ú. PrešoY. 
2./ ()bjekt sa nHch é1d Z(~ v P r~~;ove nc1 ulici: ll rni"i a l(r~;tF :: t 12 
3/ Prenaj íma sa časf c.•bjek tu: l. PP nI. NP 
4/ Ncby lo\·e pr ie·s Lory o v:-:•rnc l c~ : 454.00 m ~ 

'):' \' L·t\ lníL mn l il.' h l l U l>,'ľ n u:;i i ;•: m e., tn 1Jre2,,1\ 

l~ L ll 
(: č:EL N .. .l...l\HJ 

l.:' Nebytové priestory sa pre naj ímaj ú nr'1j o m~.c~ (Jvj n 1 ú\'\ Jom: 
fHl,'ikyt tl' '<HlÍ C soci<íln y eh služ.ieb 
1·' Nf1j \l mca :;~t zaviizu_ie u l.i··. · ;, ľ fw~·naja t l' n >.:~ byw vé pri·:> tmy ··:~.: Juc nc IW dohocltw t;..:· 1'1(-el. 

i 
! 
l 

i, 



cr 
f ' , . 

{l. JII 
DOBA N.c\.Ji\H; 

! i >~<~ 1 ornn\' 'ii.'.ľi:ll t na llo b l~Kb t l či nnosť dl1om: 20.10 .20 14 a uzatvúrn ~1~ 1 na dobu určitú .. na 
l nd;., t.j . do 19.10.2015. 

2i l'o bls doby n ~ijrn u rni'iiu t.ní l uv né~ strnny skon( i ť n~1_i un dohodou al eh \i pí sorn mJ u 
\·:::p n\'ed'ou ? dôvodov ll\'t>:k n ~; · c h \' Zák . l j 6/ J 900 Zb . v znení ne.'Jzur1;ích rmxlp[:'i O\ ' 

h \: p rípad \ ')'j) OVt:de pLJ tÍ _j edncnn eo;ttcn Ú v:;-po ·,·(·,j nfl lehota, ktorfl Z<-~CÍf',l! t:d::- IJI, Iľ 1-"l l \ Yľll c!i~ (I J)l 

n ~<:~s iacc 1 n ~ls le duj lJceho po dnr uť:e n í \') povcd c· . 

Č~L lV 
N .Á.J 0\'lf"It 

l / V zmys le "SJTK'r·nice prirm'ttora mes ta Prešov SP- 22" bolo dohodnuté ročné nújcmm'~ / 11 

už. i\•an ie nc:bytov)·ch pries lorov vo v}ške 3768 EUR podľa v)' po(tov·ého l íst, l. 
2i Premtj Ílll rtte r si vyhrad zuj e p rávo jccl nosmmne ll pr:l\' i 1. vý.škt 1 núj onmého l:(m tt ou 

p lSOI1ll"leh(l (l /nfllll .O:nia (l zv:;· šcnÍ nqjomnélw V prÍpade Zlll e ll y Cell (l \ ·)·ch p r::d p i ~O.O\ ' . re:o.p. inyciJ 
... ~:: eo hs utc záv~iZn':· ch prťtvn y(h predpiso··,· prenajirna cc ľa upravuiúc[ch n c't i cJJ 1'111~~ Zii ptTnťi. i tOilľJ 

n r..: !·,ntt t ~.:: !'nus t i. 

3/ Pre naj im:Hcl' rm't právo jed no.sirannc: uprn\ ·i ľ \ ySt~ u núj onwé!Jo o JX it mc:r ínľlM:rtc::ilO 

k ·:l ťl t C:.i C n(LI a pri c:memej 1101UÍJ1<Í}nej nndy uverejnenej ŠWt istick).o m Úl'adom Sf.Z Z<l pdsÍ u$n>· 
kak:ndit rny ro k. Täk Lo uprave né nájornaé: je m~jomca povinn ý· platiľ od me; iaca na:o:kduj l! c.ch o po 
mes iaci , v ktoront mu bo lo doru(~ené písomné oz.númenie ne! prennj í rna t c-ťa C• úpn:~v·~~ v~·šky n{tjmu 
( v :;-pol'l:cn~:: · l ist l. 

ro J..: a. 

(~. 1. v 
( !HRADA NA.JO\'iNÍd-10 

Ji Nilj omca uhrúdzn ná_iumn~ s di1orn splmnosti 5. (p[aty) c! c ľl bd ného n1csiaca k<1 l ~nc!:irn e ho 

Prvú C1 hrada je sp latnú 5 . (pinty) dei'l ocl podpísania l \~ltu zmlu..,·y. 
!\l'tJO ID C[l u hrťtdza núiomne vo v~·š ke: 

dt'<~l 2 5 .l 0.2014 ~ 11 1.42 EUR (č i<1 st kov)~ rr~ dp is 7<l oHóbeľ 20 14) 
cli'in 05. 1 i .20 J4. 05 .12 .2014, 05.0l .201 5 atd' . vždy pi<1ťy .ka lend::'trny clcí'1 mes iiiC<'l v rc•\.;1 1 : ~;?do 

1\z i c: kého odovzchm i;t nebytový·ch priestOHl\' resp. zn1cny \ ')\)OČ I O\'ého l is l u vn \·yške: 3 J 4 .OO EU f{ 
( mt ::;~\ Č. i úÍ úlmtdn). 
_.·\L _i(· nújomea ·..- omd kan i s úh;·adou núj omného, prcn~1j i rn n tcľ j e: op ré~ vn ::::n :;. ú č: t o va( nw popbtok za 
\\)"·-'U na úhradt : (!e l ei'o r ; ic k ľl (:i pi ~~nmnú) vo v)~-~ k(: 1.6ó [l_! ľZ za n•es Í<lC, v klo1·om hol n<'1.iomca n ~l 
t~i }~ r i-.ld u \ ' )'"l-\" ~1 n)· · . 

'J.. i Zmluvné scrany S<l dohodil. že v prípade ODl::'Škan ia Jl ťljom c u s plmcním n ť~j o mn(· h o, mn 
pr~: nai i m;ll el p t·itvo po;:o.adova 1· t:1rok y .z ome~kania v Zin ys lc ()bč. í nnskcho zúkonni ka. 

i . 

i. 

'- i". 
~- L ' 



. ,:;;- -, 

Č.' l. VI 
TECHNICK\' STAV NEB\TOV\'C!-1 PHTESTOHOV 

l / ~ójonc ;' pn::beri1 nt:b y(ov~ pries tcxy v sLl\ ~ c.\\ ~; r. uj(Kom ku clJ)u pndpísnnia zml l.i \·:. · 

0 Jl<t~ mc n prchlasuje, že: stav nebytov)·Th :)riestorov mu je znán1y a~ t:{--rmo s(lh lw;i_ 

l.i Nújornca sa za v~i :t. ttjc:, uži··,·at' elektrické spo treb i č'~..: . ktoré zodpoved<tiCt prísl'.IŠtl)'m ntmni'1m 
uk. ab:; n epn::k ročíli pnklové Z\-llď:L>.en ic _i eclnotl ivj·ch obvod(l\ . \i p:-f p:1ck ncdodržcw ia $Lt ťlO \· e ného 

zn1 ·;·r 5~e- n ia_ vzniknu1é ško el y· hrad i nájcnnca. Zásah clo dek t ri ck ej in.'i tul á cie nťi_jonK' < i tnéržc ·1 ro bi 'ľ le t i 
n;1 1: ť1k l nck: vopred chnébo písomného s(Jh la:; u p l\:"tl~:t i í m at ({<t. 

)/ ~ájomcíl je p<l\' inn~· prevúdzku spr;:· \ · <i uz.kt)vať ... : k hote ôll dn i od podpíséln i:t tejtn zmlu\)· -

Ó.VH 
l'RA \ 'A A PO\T'-1\0STJ ZlVILUVN\'CH STlt•\N 

[l V7.{~j ornné prúvn a povi Jnosti prenn_íímatcJa <·J nájnnJc l.l Sil spra\' Ujt) prblu :~t l ~· mi 

tts\anovcniam[ platného zákona č . 116/90 Zb. o nájme a pocln {dme ne bytov::·ch prie':i- !Ol\JV v znen( 
n<:skur; ich predpiYJV, Občianskeho zákonHfka a ostatný'(.:h SLJ\·isiacich pnivnych predpi sov . 

2.tf.~~.iomc a je po·vinn): uhrádzal' v~e tky náklad y spojené s obvyk l ~Tn udržiavttním nebytov>'c:h 
pri.:·swmv .. minim~~ ] nt v rozsahu , uv·~d enom ·v nariadeni vl{ldy (. S7ll 995 Z.z .. \ 

3/ Upravy s tavebného charakteru v prenajat)'ch priestoroch môi.t· ná_jomcu vykonať iba po 
pr::dchádzajúcon1 písomnom súhlase vla::;míka a ro zhodnutia stayebného Lllíldu l\ ·bľi 

4/ Nájomca je povinn~;. bez z.hytočného oclk!aclu oz.n{uniť potrebu opt·áv. ktoré má 
JKC' tl<1_j i nwk ľ urobiť a umožn if vyko nanie L~·chto a i n;,' ch nevyhn u ln~· c h opró v. inak nt'lj omca 
7.odp(_:.,: edť; za škodu. ktora nesplnením povinnosti vznik l:'t. 

s.· Nájomca .k po vi nn)' ;~ná sal' obrnedzenia v predmete n{lj mu \ . ro z:s<1hu potJ\':bnoJn počas 
1\ '<-dizäc ie opr{w, t·esp. údržby objektu, v rámci ktorého Síl predmetné nebytové pri es tory nachád zajú. 

6/ ~ájomca je povinn)' do 1 O dní ozm'uniľ pren <~i ímateľ,)\'i každú zmenu svojej právnej 
~; ubi ckti vi ty. ako i iné skULoč: no sti, kioré by mohli ovp l yv n i ť mijorn n)' vzt\ d1. 

71 Písomnost i i),. kaj il ce sa m\i onwého ..,·.z t'ahu cl oruč uj t· pt·e11aj i mater clo sidl.i1 n<'1j om eu. Ll C: in k~ 
clorucenia pí somnosti pre nf.ljomcu nastonú aj vted y. ak pisomm}~s ľ pré~vezme JYaC,)vní · ni.i.iomcu 
.., . prcn a_i<H)·ch ncbytov)·ch prit:storoc.:h. Odmietnutie prl_jatia zú ~; ielk y 1m\ Zl'l následok. ž.e ;:úsieliw sa 
po' ,.1%u_i e hl cloruče nt~l pre nájomct.L 

Bi ;-J{~jornca je povinn): bezodkladne od vyrozumeni<1 pren~~jí matei':,, o vzn iku havúrio,:: 
v prcna_ja ton1 oi~iekte umožn.iť pren ajímateľovi pri~~tup k cl ôk ži t:;·m zaľladeníam objektu (k ro2.vodu 
l) K. plynu , e lektriny a pod .). 

9/ Nájomca zudpovedú v plnom rozsahu za protipoíi nrnu ochranu prenaja t)'t h priestorov <J 

Z<I V~L~ u.i c sa vykonať všetky potrebné opal.ren in na znbrúrwnie vzniku pož iaru. resp. inej hm·ári c. 
' / lll)sk: zúkona St--JR c:. :; l4i0 l Z.z o požiarnej (lchrane \ znení nc;ko rších predpi sO\. 

i O/ Nájomca mó2.c prenechal· ncbytov}· pricsto1· nlr:bo jeho časť do podnájmu in)·n'! l~nk k::·m 

a práv niek)·'m osohftr:n len s písomn)'m s(th lasom vla~;i níka t ~:·c b1o nebytov)'ch p ť .i est oro , .. , 
l l l Posledn)' dei'l nájmu je nájomca p(n ·inn:\' všetky prenajate pries t<.H'Y vypi'al(tt' a vypratané 

o cl ov;d a ľ do troch dní prenajímateľovi v ~tave zodpovedajLICOm ich pr irncranému opotrebeniu . <Jk sa 
:> p rcmdimakľorn písomne vopred nedohodne inak. V pri pacle. ak n{tjomcn vyk onú Ílj) r'<'IV Y 

\ llebytov::•ch priesloroch bez phnmného súhbsu, j •;" ro\· Írln:·:·· uv i esť Jtcbylo\ é pri e~;to(~ ' do 
1)i:1 ... odnélw stavu. Pr i odovzdan i priestorov sa s pi ~; e pn.1 toko L v ktororn nbc strany :' ko nštatujú :>la \ 

(rdovzdá'. an~·· ch pri cston1v. 

.. 

1·. 

'( 
t:. 

!. . 
.• · .-t:.\ . , .... ' - ,_ l' i ~' /'" · .•·!", ' ·~· . ·\·.: .":: :._~~ "':::•<• ::. ic_ ."~')·,__ ~.:fC:·~f.·"· ·~-~'/ ·-:~}:./·!,•'1 ..,;/,!'y.;?~' : '.~ff~~~::,•;;:-•::J:~ii~, 
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V prípade neodov;:.dania nebytov) ch pcic:s torov pr ·m\i ímate lďo vi po uplyn utí doby núj .nu . Lj. na 
7..ákladt' \· ~' PO\' C· clc , dohody, resp. uplynutím ču ~~u , n<'l ktor:? bn1 ná_iorn do j ccl na n ~· . s i prenajirn ate!' 
vyhmcl zuje prévo (ldovaf zmluvn(J pok utu vo vjške rnc sač:nd10 náimu. za kaž.d;:·· aj zabil< me: i<JC 
neowávnenéhr.' užfvania pri es torov. 
·~~ ~lj L):l! C a ;;: .. mw splnomoci1uje prc: nai í matc f n nn vypratan !e pr·~dme t né ho nebyto vélw pri ::~; L (·\r u JH i 

núldady 1 1ťúo rncu. 
i 2/ i'-i fljO .li Ca zudpc• vť cb Zél t i:-; toí u a úciJ) ·.bu chodnika p ri ľa h lého k nebyto\'em u 1;riesto ru. 

Vel'ej né ho priestrnnsL ·va pri sl úcJw_i Ll CC' k ob_ícktu. re sp. spo J o ,~ n ého pr· i e ~: t u r u pri l' :1hlého k nebylovém u 

p ries lo ru . 
i 3/ Pre naj íma t e ľ nezDd puvecb z:: l šhn1 u, lnorú v?.n ilda fl é~jomcov i na vlastno m 

hn u ~c r n om rm~i etku vne senom do prenaj írnan:; .. ch pri('S\CI J'O\ '. Cll:rem pri padov ·,;pô:;;oben) ch 
n ·~ p red vfcla t e ľll::·m i ud al o';ľa ! n i (v acln ma1e1·iúlui . 

l :t.' Nŕ:~j omu1 zodpov,;:·d {l D l :~ k ody ..,·zn!kiAil é 7. dfl'Vll cl ll p•::. tä:i li ~l eleklr ick<-c h ~~ p•yJ,;bt1::·ch 
D:H·in(kn í ··.·yn;:ívan:; eh núj omC: Cllll ~t kb ,ťl in:;·mi os.obmni v pr.;:: nai<lt> .. ch neby1ov::.·ch pr ie:; toroch 

15/ Náiornca je povinn) .. n<·< v!ast né nú kl.ady udri.i avnť p res L k t H~: é.ast i nc:bytovdto p r i e slO ľll 

v nepOľušenom s lén .. e. 
16/ Na dodóvku tep la SLJY is íaceho s užívaním nebytový·ch pri estorov , v zmysle tej 10 rdtJO I'nnej 

zmluvy, uzavrie m\jomea zmlnvu so spn'lvcom nebytov2;~ch pries torov Pli'.F.} ;ov REA L, s .t. f .l . . 

Na odher elektrickej energie, , ·ody a na ' ) 'YOZ don1ového odpat.lu u %~1\T i e nájomc'1 s n tll US l<1m(· 

z ml uv né 1rzťahy a dokla dy o tonl p r~d loží p r en~~~ í mn t e ľ ov i do 15 ci ní od podpísani a z ml U\ y. 
1 7/ Zmluvné stntny S<.l doh ocli i . !: .::.· pi·t:rwj ím<1 ie ľ má na z<~bezpcčen ie n:'1jomného 

zitložné právo k hnutel'n)·m veciam. ktoré sa nachádzaj ú v pr<:dmetnej nehnutél'n<h ti a pn trin 
nú_j omcovi ,, súlade s ustanoveniarn.i § 15 1 a nasl. § 672 Obc' i ~msk e ho zákonníka. 

ó . '\i lJJ 
Z .Á \'ERJ;:. Č'~É USTANOVENIA 

l ' ·t\' ede! i \e ľnou súč asťo u tej to zm luvy je ' )'po č:to '~ ~:· lis\ 
2.· Zm luva bol a t1apísann v clvoch vyhotoveniach - pre ka7..cll'l zmluvn(l stranu jcc!J .o 

vyhowven ie a nadobúda plmno s ľ cll'lOll l jej podpí sania oprťivnen):·mi zástupcami obuc h zllll uvn)·ch 
stran. 

3,... Zmh.l\' tié strany prehlasni LL že zm luvu si pret'íwk rozurncjú jej , súhlasia s _i..::i obsahom <1 

. na znak súb.lasu ju podpisuj ú. 
4/ T áto zm luvn je pov in n::: zverej !lovanou zmluvo u a n;.Hlobúdu ú č i nno s ľ dľtom nasleduj t1cirn 

po dni jej zverejnenia. 

V Prešove diía l 3.10.2014 

I\új Oil.lCll: 
ll\,IHntaka n.a. 

šarišská 791 A 
082 2 '1 verký Sartš 
lČO: 45 743 789 

~!Sl.: 0807 441 271 

PI!Dr. Mnrtiru1 Fci1u~1n· ú _,., 
ľiad i tel'ka 

. -- ·-· .. - -- --·. 

Pren aj ín»:1J1qm'II.'O PlftUE~· ~) .\;' 
sprá1•a bytov 1 Mbl'\<lvYCh pri ~ .~toro v 

Hlavn~ c. 73 
0 80 0 1 PREŠOV CD 

IČO : 00327 646 D1C: 2021225679 

lVJgr. P eter Bol:~,l~y, 
l<onatcl' y · 

Ing. Juraj Hud:H·~-· 
l.:.onntel' 

c: 

: ·. 
l ,. 
! 

;_·.·-· 

i• 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 30135 

P. č. 21 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vzájomného usporiadania vlastníctva, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133142 o výmere 789 m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 31331 95 o výmere 821m2

, orná pôda, 
L V č. 4178, na uvedených pozemkoch sa nachádza komunikácia Ul. Petrovianska, 

-parc. č. KNE 57714 o výmere 60m2
, orná pôda, LV č. 1549, na uvedenom pozemku sa nachádza 

chodník, lokalita Ul. Jesenná, 
pozemky o celkovej výmere l 670m2

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalúpkova 51, 
080 05 Prešov 
za 
nehnuteľnosti: 

- stavbu súp. č. ll 064 na pozemku parc. č. KNC 16412 a pozemok parc. č. KNC 16412 o výmere 
316m2

, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé kino Prameň
terajší sklad), L V č. 2065 

- pozemky: 
-parc. č. KNC 30431136 o výmere 112m2

, orná pôda, 
-parc. č . KNC 30131 137 o výmere 171m 2

, orná pôda, 
-parc. č . KNC 30431138 o výmere 141m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 30431143 o výmere 113m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere 853m2

, nachádzajúce sa v areáli bývalého ZASAP-u, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada zameniť predmetné nehnuteľnosti z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania. Žiadateľ 
je v súčasnosti nájomcom časti uvedenej stavby. 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 21.2.2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko VMČ č. 5 zo dňa 9.9.2014: 
VMČ súhlasí so zámenou. 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 

spôsobom ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Tento spôsob prevodu navrhujeme z dôvodu 
vzájomného usporiadania vlastníctva. 

FI Cena: 
Celková hodnota za nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa v zmysle znaleckého posudku je 98 079,10 € 
(58,73 €/m2

). 

Celková hodnota za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prešov v zmysle znaleckého posudku: 
-stavba (bývalé kino Prameň)- 47 423,36 € 
-pozemok pod stavbou- 21 004,52 € (66,47 €1m2

) 

-pozemky v areáli bývalého ZASAP-u- 31 538,01 € (58, 731m2
) 

Spolu cena nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov je 99 965,89 (58, 731m2
). 

F- MsÚISP-0111211 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
Stanovisko OHAM zo dňa 21. 2. 2014 
Plnomocenstvo 
Kópia z kat. mapy (pozemky v ZASAPe ) 
Kópia z kat. mapy (bývalé kino Prameň) 
Kópia z kat. mapy pozemky na Ul. Jesennej 
Kópia z kat. mapy pozemky na Ul. Petrovianskej 

Návrh na uznesenie : 

Vydanie: 

Strana 
31/35 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vzájomného 
usporiadanie vlastníctva, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789 m1

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3133/ 95 o výmere 821 m1

, orná pôda, LV č. 4178, na uvedených pozemkoch sa 
nachádza komunikácia Ul. Petrovianska, 

-parc. č. KNE 577/4 o výmere 60 m1
, orná pôda, LV č. 1549, na uvedenom pozemku sa nachádza 

chodník, lokalita Ul. Jesenná, 
pozemky o celkovej výmere l 670 m1

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalúpkova 51, 080 05 
Prešov 
za 
nehnuteľnosti: 

- stavbu súp. č. ll 064 na pozemku parc. č. KNC 16412 a pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 316 
m1

, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé kino Prameň- terajší 
sklad), LV č. 2065 

-pozemky: 
-parc. č. KNC 30431136 o výmere 112m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3 O 131 13 7 o výmere 171m 2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 30431138 o výmere 141m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3043/143 o výmere 113 m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere 853 m2 nachádzajúce sa v areáli bývalého ZASAP-u, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov 

- s doplatkom l 886,79 €. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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080 06 Prešov 

splnom o c ii ujem 

JUDr. Martinu KOŽÁROVÚ JENČOVÚ, advokátku 
Slovenská č . 69, 
080 Ol Prešov ... - ~.-,-.-- - ·· 

- .. .:; -,-_-;.:.---~--

zapísaná v SAK Bratislava pod ev. č . 4982 

.,.,: ; 

aby _ma zastupovala v konaní o zámenu nehnutel'ností vo vzťahu k Mestu Prešov 
· '· 

;;.~ .-

.a v tejto právnej veci vykonávala všet"')' právne úkony. prijímala doručované písomnosti. podávala návrhy 

. ··- . .-.- . - . ' 
a žiadosti , uzatvárala zmiery a urovnania , nahliadala do spisov, uznávala uplatnené nároh.')', vzdávala sa nárokov, 
podáva lá dpra'vl1é 'prostÍ·iedkÝ- álebó nám'iétky ~vzdávala sa ich, vymáhala nároky, plnenie nárokov prijímala, ich 
plnenie · potvrdzovala, menovala rozhodcU a dojednávala rozhodcovské zmluvy, to všetko i vtedy, keď je podl'a 
právnych predpisov potrebné osobitJié splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a povinností 

· podľa platiiých právnych predpisov v Slovenskej republike, najmä Občianskeho súdneho poriadku a Obchodného 
.. zákonníka; Exekučného poriadku a Trestnéh'? poriadku. 

Súčasne prehlasujem, že sa jedná o jedinú procesnú plnú moc vo veci. 
-- • - l -· '. _.__ 

Beriem na vedomie, že splnomocnená advokátka je oprávnená si ustanoviť za seba zástupcu. a pokia!' ich 
· ·· ustanoví viac, súhlasíme s tým , a~y J<a~<;Iý~;ich .konal samostatne --- ---- .------·--- ·- -·- · · 

·-----=-- -:..:::-.=.--=.:-.:-:-__ ----:----------- :.-:--- ---- ------ -

V Prešove, di'la l 0.09.20 12 

Ján KOJV.LÁR 
klient 

Prijímam splnomocnenie a splnomocJiujem ďalej v rovnakom rozsahu. 

V Prešove, d1ia 10.09.2012 

.--.... 1 
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JUDr. Martina KOŽÁROV Á JEN ČOV Á 
advokátka ·········~··.·~J · · ·· · · · · · · · · ···· .. ····· .. ···· ..... 

AdmAritsko kancelária 
· JUDr. Martina KOŽ..iRovA JENČOVA 

advokátka 
Slovenská 69, 080 OJ Prešov ' " 

zapísaná v zozname advokátov pod reg. č. 4982 



@ @ @l MESTO PREŠOV 

n~t~~P·-- ~~4:JX·M;~~l!i;i Sekcia stavebného úradu a urbanistiky . 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania; 

_.!. - ~- .-

~ ... . .. 

. ; ; t - l • ' ~_:. 

~-·:.~~:~:s~:~~~ úra:d v PrešfJV .. ·e. 
L~7~.:<c;"'. rna.l5·t·k·oVá z &.rk-JDY:~nJ.IJT!id~a· 
-2~~!::-Je.n-ie m:estskéfnt1} r~_ctH.~. 

"' •--s ~t 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

· M/17-93/2014 
B . 02. 2014 

· B/2983/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

21. 02. 2014 

· ": Vec: :·Pozemkyv k.ú. Solivar, ul. Solivarská, Petrovianska il Košická, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o zámenu pozemkov 

·· =· -· '- 'Mesto rPrešov ·- -:oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovan ia, ako orgán 
územného p'lánovania 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 plánovan ia nemá námietky k zámene 
pozemkov · KN-C 1.64/2 k. ú. Solivar na ulici Solivarskej , pozemkov parc. č. KN-C 3043/136, 
3043/137, 3043/:l-38 a 3043/143 k:ú. Solivar na ulici Košickej, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prešov, 
a na ktorých sa nachádzajú skleníky bývalého podniku ZAS AP, za pozemky parc. č . KN-C 3133/42, 
3133/95 k. ú. Solivar na ulici Petrovianskej a KN-E 577/4 k. ú: Solivar na ulici Jesennej, ktoré sú vo 
.vlastnfctve žiadatel'a Jána Komára, Chalupkova 51, Prešov, v zmysle predložených nákresov k 
žiadosti. 

- - S pozdravom·-

Ing. Mariálľ Harčarík 
riad\tel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)310011 1 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@l~resov.sk l www.presov.sk 
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-
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., 12.-- parcela KN -C.~ .. 3.1.33/95 o v),mere 821 1112
, ktoreJ hodnota j e 48.217,33 € ( 821 m2 x 58,73 

€1 rn2
) 

Uvedené parcely boli vytvo'n~né z pôvodnej KN - E č. 460, k.ú. S oh var. Obe parée]y sú 
v .súčasnqsti zastavané cestn)•m telesom - miestnou komunikáciou ul. Petrovanská, ktorá je v zmysle § 
3d ods , ·3 zák. č .. 13511961 Zb. cesto)' iákon vo vlastníctve Mesta Prešov. 

3. nliliuuteľno~ť KN- E 577/4 (podľa návrhu ROEP, v iď priložená grafická identifikácii!) , 
ktorú v .súčasnostj vlastní m6j mandant , avšak užíva ju Mesto Prešov , keďže j e na nej 
post:avená .cest.a a chodník na Jesennej ul ici. Jej hodnota je 60 m~ x 58,73 = 3523,80 €. 

Celková hodnota uehnutel'nostf, ktoré by mali byť predmetom Zámeny a sú vo vlastníctve Jána 
Komára Je 98.079,!0 €. 

Zostávajúci rozdiel vo výške 1.886,79 E by vyplatil môj mao.dant v prospecn Mesta Prt:!.šov pri 
podpise zmlm . 

Vyššie popísaný návrh povaZUJeme za koreh.1:ný a vzhľadom na rovnoceJmosť hodnoty 
zamieňaných J)'ejmutel nosti aj spravo_dlivý a pmspešný pre obe strany. Verím preto, že bude tento návrh 
z Vaše:i strany akceptovaný. 

v nrípade potreby, naj mä bližšieho objasnenia podmienok dohody , ma, prosím ' kontaktujte na 
horeuvedených kontaktoch. 

S :úctou za Jána Komára 

l v. / •· č . 
JUDr. MarlinaJWZAROVA JEN OVA 

"tu!J!P'l.átka 

Advokátska kancelária 
JUDr. Martina KOŽAROVÁ JENČOVÁ 

advo/aírka 
Slovenská 69, 080 OJ PreJav 

zapísaná v zozname ~dvoliárov pod reg č. 4982 

2 



.JUDr. MärtinaKOŽ/.ÍR:OVÁ JENČOVÁ 
--------- advokátka -----------

Ndvrlt Jia úípieiúi Jielmptel'npstí 

SloVeJiSkáJi!. č. 6!}, 080 Ol Prešov 
Tet: č, : 0903 Ol 99 53 
e-m.aif jencbva.marthia@gnlail.coni . 

Mesto Prešpv 
Hlavná7:3 
080:01 Prešov 

V Presove, dňa 23.01.2014 

. PráWe zastupiljú:cp, !4.n :K;Ql\'lÁR, ~·halúpl\ova 51, Ptešov, Vám týmto predkladáni návrh · 
na zrľmenu . lt'ehnutel'nosti;méďiJ moji~n 1nandantom a· Mestom Prešov. 

A} MeS:_to Pr.ešovje v:lastníkqmnehnuteľností; 

l. stavba súpisné číslo ll 064 ( objekt bývalého Kina Prameň) , ktorej hodnota ·podľa 
.znalecké4o po5uclkuč . 112/20}:2. al14/2012 je 47.423,36 € 

2. pi)rc,el!J. č. · !64/2 .o výmere 316m2 
, k. ú: Solivar, ktorej_ hodnota je 21.004;52 € ( 316 

:m2x 66,47 € /'m") 

Uý~den~ rie1w~téJ'i1()Sti a 'sljsedné bytové priestory vlastni l od roku 1938 právny predchodca 
ril.ojho -m.\lndapt4,.ktorému b6'1o:ä·Ie:·v mku 1951 vlastníctvo odň'até :a následne zapísanev PKV č: 642· na 
Českoslovem;h.-ý .štát.. V reštitl1črion1 konani bola ~ôjmu m~ndantovr vrátená bytová časť objektLJ, 
s výnimkou kinosály. Pó uk_o.nčení prevádzky kina v roku 2004 však bola aj táto prenajatá môjmu 
mandantov i na z<Í.~IadeZm1ti~~' o nájme nebytových priestorov č. 6120. 

3. parcela .KJ.'\1. - C 3043/136 o v)'mere 112 ni2 
( hodnota nehnuteľnosti je 112 . m2 x 

58,13: EJ ni2'= 6.577 , 76 e) 
4. parcela ,KN- C 3.043/.]37 o výmere 171 m2 ( hodnota nehnuteľností je 171 m2 x 

58,?3€/nt2 = 10.042,83 E) 
5. parcela KN- C 30431138 o výmere 14·1 m2

· (hodnota nebrmteľnosti je 141 ru2 x 
58;73 €/ !lf2 = .8.280,93 €) 

6. parcelaJ(N - C 3043/143 o výmere . ll 3 m2 C hodnota nehnute.l'nosti je 113 m2 x 
58,73 €/ rn2·= 6.636,49 E) 

Uvedené riehnute!'Qosti .sú zapísané . na LV č. 2062, k. ú. Solivar. Nachádzajú sa v areáli b}'Valél10 
ZAS APu a .. sú v p.oclstate nevyužívané. 

Ce:l ková hodnota nehnutéľností vo v lastníctve Mesta. Prešov, ktoré majú byť zamenené, je 
99.9(i5 ,8~ €. 

B) Môj mandant je vlastníkom : 

l. parcela KN- C č. 3133/42 o výmere789 1112 , ktorej hodnota je 46.337,97 € ( 789 in2 x 58,73 
€ l m") 

. a(ivokátka j e zapísaná wizo::name advokátov veden;ích SA K Bratislava podev. é. 4982 
!CO: 42 08 6698 Dlé: 1080395591 
Úée,tveden;í v .ČSOB, a. s. p ob. Prešov é. lÍétu: 400 2 72 273 417500 
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P. č. 22 (Lichvárová) 
Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: 1/18 
Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 
-parc. č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2

, 

- parc. č. KNC 9817/107, vodné plochy o výmere 86 m2
, 

- parc. č. KNC 9817/108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

- parc. č. KNC 9817/110, vodné plochy o výmere 47m2
, 

- parc. č. KNC 9817/113, vodné plochy o výmere 190m2
, 

- parc. č. KNC 8524/2, ostatné plochy o výmere 2 411m2
, 

- parc. č. KNC 9773/5, ostatné plchy o výmere 557m2
, 

(celkom o výmere 3 393 m2
), všetky na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, vo 

vlastníctve mesta Prešov 
za 
parc. č. KNC 9745/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

parc. č . KNC 9750/2 o výmere 371m2
, 

parc. č. KNC 9750/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2
, 

parc. č. KNC 9750/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

parc. č . KNC 9750/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 123m2
, 

(celkom o výmere 3 410m2
), všetky na LV č. 70, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská a Volgogradská, 

vo vlastníctve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 820 09 Bratislava, IČO: 
003328. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby: I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, 
križovatka, most", k. ú. Prešov. Z uvedeného dôvodu požiadala o majetkovoprávne usporiadanie 
dotknutých nehnuteľností, a to formou zámeny predmetných pozemkov za pozemky vo vlastníctve 
SR v jej správe, na ktorých sú vybudované chodníky a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou 
v uztvaní mesta Prešov. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 8. 2014. 

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností 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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností pre líniovú 
stavbu: I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most" (verejný záujem). 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 5. 2. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 2. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku formou zámeny. 

FI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 30.10.2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 5. 2. 2015 
Snímka mapy z GIS 4x 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Návrh na uznesenie: 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: 1118 Prešov, Levočská - Obrancov 
mieru, križovatka, mostii' a to pozemkov: 

-parc. č. KNC 975212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2
, 

- parc. č. KNC 9817 l l 07, vodné plochy o výmere 86 m2
, 

- parc. č. KNC 98171108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

- parc. č. KNC 98171110, vodné plochy o výmere 47m2
, 

- parc. č. KNC 9817 l 113, vodné plochy o výmere 190 m2
, 

- parc. č. KNC 852412, ostatné plochy o výmere 2 411m2
, 

- parc. č. KNC 977315, ostatné plchy o výmere 557m2
, 

(celkom o výmere 3 393m2
), všetky na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, vo vlastníctve 

mesta Prešov 
za 
parc. č. KNC 97 45114, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m2

, 

parc. č. KNC 975012 o výmere 371m2
, 

parc. č. KNC 975013, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2
, 

parc. č. KNC 975014, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

parc. č. KNC 975015, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2123 m2
, 

(celkom o výmere 3 410m2
), všetky na LV č. 70, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská a Volgogradská, 

vo vlastníctve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 820 09 Bratislava, IČO: 
003328 

- bezfinančného vyrovnania. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



SLOVENSKÁ $PRÁVA CIEST 
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. M~~!Q_!~t~g-~_ M~s~~_ký úrad v Prešove 9 

J! 

' · - n;r • Znak a lehota 
, é' O 3 -1 1;.. 2014 uloženia: 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 

080 Ol PRE Š O V 

Váš list čísl o/zo dňa Naše číslo 
4481/2014/6332/J~ c Jft 

Vybavuje/linka 
Mgr.Raffaelisová 
055/7277 230 

Dátum 
30.10.2014 

VEC: 
Návrh na zámenu pozemkov 

Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby "1118 Prešov, Levočská- obrancov mieru, 
križovatka, most" v k. ú. Prešov. Pre účely jej majetkoprávnej prípravy potrebuje vysporiadať pozemky, 
ktoré sú stavbou dotknuté a ktorých vlastníkom je mesto Prešov. 

Ide o tieto pozemky vo vlastníctve mesta Prešov v k. ú. Prešov, obce Prešov zapísané na L V č. 
6492 ako: 
. pozemok parc. č. KN-C 9752/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2

, 

pozemok parc. č . KN-C 9817/107- vodné plochy o výmere 86m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9817/108- vodné plochy o výmere 74m2
, 

pozemok parc. č. KN-C9817111 O- vodné plochy o výmere 4 7 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 98171113- vodné plochy o výmere 190m2
, 

- pozemok parc. č. KN-C 8524/2 - ostatné plochy o výmere 2411 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9773/5- ostatné plochy o výmere 557 m2
• 

Slovenská správa ciest je správcom majetku Slovenskej republiky v k. ú. Prešov, obce Prešov 
zapísanom na LV č. 70 ako: 

pozemok parc. č. KN-C 9745/14- zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 642m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2123 m2
• 

Pozemky sa nachádzajú v blízkosti ulíc Levočská a Volgogradská. Na pozemkoch sú vybudované chodníky 
a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou, ktorých správcom ,a vlastníkom je mesto Prešov. 

Pre usporiadanie vlastníckych vzťahov navrhujeme mestu Prešov uzatvoriť so SR Slovenskou 
správou ciest zámennú zmluvu, ktorej predmetom bude zámena vyššie uvedených pozemkov. Zámenou 
pozemkov dôjde jednak k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov dotknutých vyššie uvedenou líniovou 
stavbou a zároveň k usporiadaniu vlastníckych vzťahov pod komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Prešov. Zámena je jednoznačne výhodná pre obidve strany. 

Obraciame sa preto na mesto Prešov, aby k našej ponuke zaujalo stanovisko, či súhlasí 
s takouto formou vzájomného vysporiadania, a teda či môžeme pristúpiť k príprave zámennej 
zmluvy. 

Adresa na Telefóny: Ústr. 05517277 200 Bankové spojenie IČO 
doručovanie zásielok: Riad . 055/7277 224 Štátna pokladnica 003328 
Slovenská správa ciest VÚ ŠR SSC 
Inwstičná výstavba a č.ú.: 7000135433/8180 
správa ciest Košice 
Kasárenské námestie 4 
040 Ol Košice Fax: 055/7277 225 



K našej žiadosti prikladáme: 
Znalecký posudok č. 088/2014 na stanovenie VHM pozemkov v správe SSC, 
Znalecký posudok č. 11/2014 na stanovenie VHM pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov 

S pozdravom 

, 

/n{Jo~ 
ridettel' IVSC Košice 

Na vedomie: 
- odd. majektovoprávne 6353 



Mesto Prešov 
t~ Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
~ t-!hO nl:·!·nv;:::nia · Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

.... 
.. ~ 

: f.:· 

'í·•o, Váš list číslo l zo dňa : ~ 

g. c K:>t.:. '."' ~· ~ M/16935/2014 
os ,:, 0u23n 

k 1§.!:!'18 StDf'::!!]C'V.;:_@J:[f"-~r"l__:~ 

Vec 

Naše číslo: 

B/2015/787 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /l inka 

Ing. arch. Katarfna štofanová 
2 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov: 

5.2.2015 

Prešov, levočská ulica, zámena pozemkov parc. č. KNC 9752/2, 981'7/107, 108, 110, 
113, 8524/2 a 9773/5 k.ú. Prešov za pozemky parc. č. KNC 9745/14, 9750/2, 3, 4 a 5 k.ú. 
Prešov, Slovenská správa ciest · · · 
-stanovisko ------------------------------------------------------------------------------

..; L.v! . e1 ,,, el Na základe Vašej žiadosti č . M/16935/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
....... :... hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

li 

1. Podl'a ÚPN mesta Prešov je funkčné využitie predmetných pozemkov nasledovné: 
- pozemok parc. č. 9752/2 k. ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1118 
- pozemok parc. č. 9817/107k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1118 
- pozemok parc. č. 9817/108 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1118 
-pozemok parc. č. 9817/110 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
-pozemok parc. č . 9817/113 k.ú . Prešov 

- určený ako plochy urbanistickej zelene 
- pozemok parc. č . 9524/2 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1118, plochy urbanistickej zelene a obytné 
plochy bytových domov 

- pozemok parc. č. 9773/5 k.ú. Prešov 
- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 a obytné plochy bytových domov 

pozemok parc. č . 9745/14 k.ú. Prešov 
- navrhovaný ako plochy občianskej vybavenosti 

pozemok parc. č. 9750/2 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č . 9750/3 k.ú . Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č . 9750/4 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č . 9750/5 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti, koridor mtestnej komunikácie 

ulice Marka Čulena a obytné plochy bytových domov 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)31 00111 l Fax: +421(51 )77336651 E-mail : mesto. radnica@pres$ov.sk l www.presov.sk 

-



2. 

i?:emky uží 'a né re. -' ' súčasnej dobe sú predmetné pozemky užívané nasledovne: 
-~~ov - pozemok parc. č. 9752/2 k. ú. Prešov 
i(k:--.muni á ic: Levo.::~ ej L:.: zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 
t Redbox 
:pre šev - pozemok parc. č. 9817/1 07 k. ú. Prešov 
·
1kcmu:--i - Le\o.:~·,~. · :.: zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 

Red box 
.Pre:~ - pozemok parc. č. 9817/108 k.ú. Prešov 
·•{;n:n ... ~i.:·~· ~e ·a s, €:. t - ' zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 
·~ . Red box 
·-'p ... .or"'"' , -pozemok parc. č. 9817/110 k.ú. Prešov 
:::-:cc~!·-:::~ ~,~~:-r-~:'l:"c~'~ !..""-zastavaný cestou 1/18 a chodníkom (komunikácia Levočskej ulice), južne od 

objektu Redbox 
. 'esov - pozemok parc. č. 9817/113 k.ú. Prešov 
:a::. . - trávnik a kanalizačný zberač 

- pozemok parc. č . 9524/2 k.ú. Prešov 
~- , ,, 1 ...- - sprievodná zeleň a chodník pozdlž cesty 1/18 (ulica Obrancov mieru) 

.ešcv - pozemok parc. č. 9773/5 k. ú. Prešov 
íK ozd;- cosT v ,/t5 1 L voc -·sprievodná zeleň a chodník pozdÍž cesty 1/18 (Levočská ulica) 

Pr-3o..: - pozemok parc. č . 9745/1.4 k.ú. Prešov 
::;:- čs. -.. · t .. - miestna komunikácia Levočskej ulice 
·~ - pozemok parc. č. 9750/2 k. ú. Prešov 

- sprievodná zeleň pozdlž cesty 1/18 pri Lidli 
- pozemok parc. č. 9750/3 k.ú. Prešov 

-zastavaný chodníkom pozdÍž cesty 1/18 a ulice Marka Čulena a časťou 
miestnnej komunikácie k Lidlu, Seatu, Telecomu · 

- pozemok parc. č. 9750/4 k.ú. Prešov 
- sprievodná zeleň pri križovatke 1/18 a ulicou Marka Čulena 

- pozemok parc. č . 9750/5 k. ú. Prešov_ _ . 
- zastavaný miestnou komunikáciou ulice Marka Čulena s chodníkom a sprie-

vodnou zeleňou 

3. Nemáme námietky k zámene a majetko-právnemu usporiadaniu predmetných 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov a vo vlastníctve Slovenskej správy ciest. 

'· ! ~ ' 
,..,.,. ......... ;, ti' 

Ing. Ma ián Harčarík 
riaditel' Se cie stavebného 

úradu a urbanistiky 



1\1 parcely C 
N vnútorná kresba 

8833/5 8834/5 

M dôležité ulice a cesty 
!kl dôležité ul ice a cesty , 
C:Jvýznamné ulice a námestia 
!kl ulice a cesty · 
:·: iné komunikácie a chodníky 

8735/7 

8735/4 
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CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 34135 

P. č. 23 (Kičurová) 
Komisia 18. 2. 2015- bod č. 25 
Komisia (výjazdová) ll. 3. 2015 -bod č. 2 

AJ Mesto Prešov má zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúci sa: 
- pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m2

, lokalita Ul. Vajanského, 
- časti pozemku parc. č. KNC 1627211, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 404 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca l 696m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov 

za 

- časť pozemku parc. č. KNC 533211, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 

- časť pozemku parc. č. KNC 533213, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 220m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 

- pozemok parc. č. KNC 533214, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m2
, 

spolu o výmere cca 2 064 m2
, lokalita Ul. Štúrova, LV č. 6782, k. ú. Prešov, vo vlastníctve SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Ministerstvo vnútra SR Prešov požiadalo o zámenu pozemkov vo vlastníctve SR, v správe MV SR 
pre potreby obyvateľov bytových domov so súp. č. 3670 na pozemku parc. č. KNC 5339 a súp. č. 

3672 na pozemku parc. č. KNC 5328 za účelom parkovania ich motorových vozidiel. Pozemky vo 
vlastníctve mesta by po zámene slúžili na parkovanie motorových vozidiel v súvislosti s výkonom 
činnosti Policajného zboru SR. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností 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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu, že ide o využitie na verejnoprospešný účel. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 23. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
Nesúhlasí so zámenou pozemku na Ul. Vajanského, voči ostatným nemá námietky. 

FI Stanovisko výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 12. 2014: 
Súhlasí so zámenou pozemkov v zmysle žiadosti. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 7. 5. 2014 
Stanovisko OHAM zo dňa 23. 9. 2014 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 
LV č. 6782 

F- MsÚISP-01/1211 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 35/35 

Návrh na uznesenie: 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu verejného 
záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúci sa: 

- pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m2
, lokalita Ul. Vajanského, 

za 

- časti pozemku parc. č. KNC 1627211, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 404 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca l 696m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, 

časť pozemku parc. č. KNC 5332/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
časť pozemku parc. č. KNC 5332/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 220 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
pozemok parc. č. KNC 5332/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m 2

, 

spolu o výmere cca 2 064 m2
, lokalita Ul. Štúrova, LV č. 6782, k. ú. Prešov, vo vlastníctve SR -

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
bezflnančného vyrovnania. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
CENTRUM PODPORY PREŠOV 

Štúrova 7, 080 Ol Prešov 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec 
Pozemky v k. ú. Prešov 

• 

• 

Naše číslo 
CPPO-ON-49-024/20 14 

- návrh na zámenu nehnuteľností 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 71 
080 O l Prešov 

Vybavuje/linka 
JUDr. Andrea Šebejová Koval'ová/5411 

• 

• 

Prešov 
07. 05 . 2014 

Ministerstvo vnútra SR má v správe nehnuteľný majetok štátu v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres 
Prešov nachádzajúci sa na Štúrovej ulici. Ide o pozemky parc. č. C KN 5332/3 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1442 m2 a parc. č. C KN 5332/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 676m2 

vedené Správou katastra Prešov na L V č. 6782. 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v blízkosti bytového domu súp. č. 3670 postaveného na parc. 
č. C KN 5339 a bytového domu súp. č. 3672 postaveného na parc. č. C KN 5328 v k.ú. Prešov, 
obec Prešov, okres Prešov, a mbhli by slúžiť vlastníkom bytov v bytových domoch. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme po predchádzajúcom rokovaní s primátorom Mesta Prešov 
nasledujúcu zámenu nehnuteľností medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Prešov. 

Ministerstvo vnútra SR navrhuje zameniť nasledujúce pozemky v k. ú. Prešov: 

-pozemok parc. č. C KN 5332/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 676m2
, 

- po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č. C KN 5332/1 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 2, 
- po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č . C KN 5332/3 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 2. 

za 

pozemky v k. ú. Prešov vo vlastníctve Mesta Prešov: 

- pozemok parc. č. C KN 4107 záhrady o výmere 292 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 6492 
vyznačený na kópii z katastrálnej mapy v prílohe č . 3. 

Telefón 
+421-961805424 

f ax 
+421-961805409 

E-mail 
andrea. sebejova@minv.sk 

Internet Jé O 
00151866 



.. 

(pre realizáciu prevodu na Ministerstvo vnútra SR je potrebné pred uzavretím zámennej zmluvy 
vyňať predmetný pozemok z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zmeniť pozemok zo záhrady na 
ostatnú plochu) 
- po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č. C KN 16272/1 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 4. 

Realizáciou tejto vzájomne výhodnej zámeny by Ministerstvo vnútra SR získalo do svojej správy 
pozemky, ktoré by slúžili na plnenie úloh v súvislosti s výkonom činnosti Policajného zboru SR 
a Mesto Prešov by získalo pozemky slúžiace občanom Mesta s možnosťou ich následného 
odpredaja vlastníkom bytov v bytových domoch. 

4 Prílohy 
l. Informatívna kópia výpisu z LV č. 6782- Ix 
2. Kópia z katastrálnej mapy pre k. ú. Prešov č. l s vyznačením pozemkov do zámeny- Ix 
3. Kópia z katastrálnej mapy pre k. ú. Prešov č. 2 s vyznačením pozemkov do zámeny - l x 
4. Kópia z katastrálnej mapy pre k.ú. Prešov č. 3 s vyznačením pozemkov do zámeny- l x 

- ··-
J l _, j/ 

' :: "' ,4. ~ 1./ ·- } 

. - / 

(__./plk. Ing. Peter Forgáč 
riaditeľ CP Prešov 

2 



MI~M~Vš~'Ri zo dňa : 
Č . z . 101312/2014 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

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

E!jg~~~14 
ev.č. 103193/2014 

080 01 Prešov 

~~a~&..JMrc~tá 
2 051/3100273 

Prešov: 
23.09. 2014 

Zámena pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č .KN-C 4107 k. ú. Prešov s výmerou 292 m2
, 

Vajanského ulica v Prešove, časti pozemku parc.č. KN-C 16272/1 k.ú. Prešov, sidi 111. Ul. Mirka Nešpora 
za časti pozemkov parc.č. KN-C 5332/1, KN-C 5332/3, pozemku parc.č. KN-C 5332/4 s výmerou 676 m2 k. 
ú. Prešov vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra SR 
- 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 znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému 
zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešo·Je L zn . č . 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 
pozemok parc. č. KN-C 4107 k.ú. Prešov, Vajanského ulica v Prešove sa nachádza na ploche funkčne určenej 
ako plocha polyfunkčná, občianskej vybavenosť + bývanie na území Centrálnej mestskej zóny Prešov. 
časť pozemku určeného na odpredaj parc.č . KN-C 16272/1 k.ú. Prešov,UI. Mirka Nešpora sa nachádza na 
ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

Pozemky parc. č. KN-C 5332/3, KN-C 5332/4 k.ú.Prešov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
Ministerstva vnútra SR sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov, 
pozemok parc . č . KN-C 5332/1 k.ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej 
vybavenosti. 

21 V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 4107 k.ú. Prešov na Vajanského ulici je neudržiavaný, zarastený 
náletovou vegetáciou. Prístup k predmetnému pozemku je možné riešiť iba cez pozemky parc. č. KN-C 
4109,10,11,12,13,k.ú . Prešov vo vlastníctve Mesta Prešov, ktoré sú súčasťou plochy parkoviska v prenájme 
Okresného riaditel'stva Policajného zboru v Prešove. 

V zmysle Generelu stati-ckej dopravy na území MPR Prešov, schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Prešove uzn. č . 120/2000 dňa 27.3. 2000 pozemok parc. č. KN-C 4107 k. ú. Prešov je navrhovaný pre 
funkciu parkoviska. 

časť pozemku parc .č . KN-C 16272/1 k. ú. Prešov, Ul. Mirka Nešpora vymedzeného na odpredaj v súčas
nosti tvorí plocha vysokej a nízkej zelene. 

Pozemok parc.č . parc. č. KN-C 5332/4 s výmerou 676m2 a časť pozemku parc.č. KN-C 5332/1 k. ú. Pešov 
na Štúrovej ulici v súčasnosti tvorí plocha obytnej zelene pri bytovom dome parc. č. KN-C 5328 a pozemok KN
C 5332/3 k.ú. Prešov tvorí plocha prístupovej komunikácie k bytovému domu parc. č . KN-C 5339 k.ú. Prešov 
a plocha obytnej zelene. 

3/ Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 
zákona 50/76 Zb.v znení neskorších predpisov po posúdení zámeru o d p o r ú č a zameniť časť pozemku 
parc.č . KN-C 16272/1 k. ú. Prešov mimo plochu chodníkov a plochu sprievodnej zelene pozdiž ulice Mirka 
Nešpora a pozemok parc. č. KN-C 4107 k. ú. Prešov s výmerou 292 m2 na Vajanského ulici , ktorý je 
územnou rezervou pre riešenie nových parkovacích plôch na území Centrálnej mestskej zóny Prešov, za 
pozemky parc.č. KN-C 5332/3, KN-C 5332/4 k. ú. Prešov výmerou 676 m2 a pozemok parc.č. KN-C 5332/1 
k. ú. Prešov. 

S pozdravom 

Ing. Marián 
riaditeľ S kcie 

stavebného úrad a urbanistiky 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)310011 1 l Fax: +421(51)7733665 1 E-mail : me to. radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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(c) Gista SJ.O., K~taster: (c) UGKK SR, jun 2013 (nesluzi na pravne ukony) 
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(c)_·Gista Š.r.o ."> Katastef::· (c) UGKK SR, .jun 2013 (nesiÍJzi na pravne ukony ) 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: l 

Dátum: 22.01.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

4107/000/0 
162 72/00 l /0 

VÝMERA 

v [nt] 

292 
5472 

Výmera spolu: 5764 

DRUH 

POZEMKU 

Záhrada 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE

RISTIKA 

4 
99 

* * * Ostatn~ pa.r<:.et~ registra. "C" nevylia.da.né * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 
99-Pozemok využívaný podl'a druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

I-Intravi lán 

VÝMERA 

v [nf] 
DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ : 327646 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

* * * Ťarch-y nev-yžiadané * * * 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

Dátum aktualizácie: O 1.01.2015 00:00:00 

(celkom parciel ....... .3.~5..1 ..... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M . 

KZÚO EL 

7334 
7334 

4431 
5312 

(celkom parciel ........ . $~L.) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... .1.74 .... ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov ..... ..... ... . .\.. .. ) 

Podiel 

I/l 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 22.01.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6782 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ 

Č Í SLO 

VÝMERA 

v [nf] 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE

RISTIKA 

5332/001 /0 
5332/003/0 
5332/004/0 

31 68 
1442 
676 

Výmera spolu: 5286 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

99 
99 
99 

* * * Ostatné par~el"!f re~istra "C" nevyiiadané 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využi tia pozemku 
99-Pozemok využívaný podl'a druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- prí s lu š nosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

Stavby 

DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Slovenská republika 
IČO/RČ: 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 
2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR 
IČO/RČ: 151866 

ČASŤ C. ŤARCHY 

* * * Ťarch-y nev-yži.a.dané * * * 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

* * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNJ; PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vy hlášky č. 72/ 1997 Z.z.) 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

Dátum aktua li zácie: O 1.0 1.20 15 00 :00:00 

(celkom parciel ... ........ . P .. ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

K ZÚO EL 

8701 
8701 
8701 

4433 
4433 
4433 

(celkom stavieb ..... ..... .. . .4 .... ) 
INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .... .. ... .. .. . ~ .... ) 

Podiel 

Ili 

O/O 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Majetkové prevody- komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta dňa 18. 3. 2015 

P.č Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci l Navrhovaná cena 

Výmera v m 2 Mesto kupuj Mesto predáva 

prevodu l žiadateľom komisiou v€ v€ 

1. zmena uznesenia č. 27/2015 zo dňa 26. 1. 2015, bod 31 -zámer zámeny PHOZ (Ul. Na Rúr1c.ach- F. Tobiáš a manž. 

2. mesto kupuje VEKA Slovakia, s.r.o. Mesto Preiov 65000,00€ 358 65 000,00 

3. mesto kupuje Ing. J. Ďurčák Mesto Preiov 1,00€ 1053 1,00 

4. mesto kupuje NAIL trading, s.r.o. ,Prešov Mesto Preiov 1,00€ stavba 1,00 

5. mesto kupuje NAIL trading, s.r.o. ,Prešov Mesto Preiov 1,00€ stavba komunik. + most 1,00 

6. mesto kupuje Ing. J. Ďurčák Mesto Preiov 1,00€ 70 1,00 

7. mesto kupuje SOV AR, s. r. o. Mesto Preiov 398 061 ,60 € inž. siete 398 061,60 

8. mesto predáva Mesto Preiov (Ul. M. slovenskej) OZ Barlička 1 ,OO € za celý predmet nájmu 132 1,00 

9. mesto predáva Mesto Preiov A. Horváthová a manž. Ján 17 000,00€ bytč. 1 + podiely 17 000,00 

10. mesto predáva Mesto Preiov J. Taragoš a Z. Taragoiová 19 000,00€ bytč. 2 + podiely 19 000,00 

11. zámer predaja (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Slovenská) A. Horváthová a manž. Ján 15 000,00 € bytč. 3 + podiely 15 000,00 

12. zámer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. 17. novembra) cca 20 

13. zámer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul 17. novembra) 10 

14. zámer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. 17. novembra) cca34 

15. zámer prenájmu (OVS) Mesto Preiov (Ul. Jeliová) pozemky a stavby 

16. zámer prenájmu (OVS) Mesto Preiov (Ul. Pod Kalváriou) 20 226 +stavby a hn.v. 

17. zrušenie OVS Mesto Preiov (Ul. A. Prídavka) 

zámer dlhod. prenájmu (OVS) Mesto Preiov (Ul. A. Prídavka) 15 605 + stavba + lech. 

18. zámer predaja (PHOZ) Mesto Preiov (Nám. legionárov) cca 611 

19. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Pod Turňou) cca30 

20. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Fraňa Krála) 8,30 €1m2/rok zaNP-100€/rok za poz. NP + 2186 

21. zámer zámeny (PHOZ) J. Komár (Ul. Petrovianska, Jesenná) 1 670 l 

Mesto Preiov (Ul. Košická) stavba+ 853 1 886,79 

22. zámer zámeny (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Levočská) 3393 

SR SSC 3410 

23. zámer zámeny (PHOZ) Mesto Prelov (UI.M. Nešpora a Vajanského) 1 696/2064 

MVSR 

SPOLU 464 952,39 51 001,00 

* PP - priamy predaj 
* OVS - obchodná verejná súťaž 
* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
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