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UZNESENIE 

z 3. zasadnutia 

Mestskej rady v Prešove 


dňa: 16.3.2015 	 číslo: 29/2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na schválenie majetkových prevodov 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

l. Predaj pozemku parc. č. KNC 241, zast. plocha o výmere 49 m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 

Ul. Baštová, priamym predajom Ing. Mikulášovi Gazdovi a manž. Ing. Viere Gazdovej, rod. 
Sajkovej, Železničná 7,09303 Vranov nad Topl'ou 
- za cenu 3 800 € (77,55 €/m2

). 

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

, 

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

- parc. Č. KNC 6020/25, zastavaná plocha o výmere 11 m2
, 

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

zo dňa 30.6.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 6020/1,zastavaná plocha, o celkovej výmere 24 m2

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

), s podmienkou bezodplatného zriadenia vecného bremena práva 
prechodu cez pozemok parc. č. KNC 6020/25 a pozemok parc. č. KNC 6020/27 v prospech 
vlastníkov pozemkov parc. č. KNC 5994, 5995 a 5996, k. ú. Prešov. 
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3. 	Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9818/30, záhrada o výmere 186 m2
, vytvoreného GP 

č. 126/2014 zo dňa 18.6.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., KonštantÍnova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. Č. KNC 9818/22, záhrada, 
L V Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s ďalšími podmienkami: 

a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 


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


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

, 

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

vytvorených GP Č. 126/2014 zo dňa 18.6.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. Č. KNC 6254/29, záhrada a parc. 
Č. KNC 9818/22, záhrada, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom 
priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s ďalšími podmienkami: 

a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblasť, 


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


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

, 

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

- parc. Č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329 m2
, vytvoreného GP Č. 126/2014 zo dňa 18.6.2014, 

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

a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 

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


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

Č. 126/2014 zo dňa 18.6.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3,080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. Č. KNC 6254/29, záhrada a parc. Č. KNC 9818/22, záhrada, 
L V Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku, s ďalšími podmienkami: 

a) dodržanie regulatívu územného plánu pre danú oblast', 

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


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

, 

zapísanom na L V Č. 1325, k. ú. Záborské, pre spoločnosť CI REGIO, spol. s r. o., Prievozská 
4D, 821 09 Bratislava, IČO: 36489883 
- za cenu vo výške obstarávacích nákladov stavby, t. j. 969 770,32 E. 

F - MsÚ/SP-O 1/28/1 
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8. 	Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad bodný osobitného zreteľa z dôvodu 
podpory nepočujúcim obyvateľom mesta Prešov, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 
137,50 m2

, nachádzajúcich sa na 1. NP stavby na Ul. Solivarskej Č. 2, umiestnenej na pozemku 
parc. Č. KNC 612/3, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, na dobu neurčitú pre občianske združenie 
Prešovský spolok nepočujúcich, Sibírska 6960/30, 080 01 Prešov, IČO: 42229243 
- za cenu 1 €/m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

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

, nachádzajúceho sa v zdravotnom stredisku so 
súp. Č. 7931 na Ul. Prostejovskej 33/B, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnost' 
SPV 40, s. r. o., Zlatá 15, 040 01 Košice, IČO: 44020520 
- za cenu 51 €/m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebyto~'Ých priestorov. 

10. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod komunikáciami a spevnenými 
plochami, a to časti pozemkov: 
- parc. Č. KNE 1174/2, orná pôda o výmere cca 2 m2 a KNE 117312, trvalý trávnatý porast 

o výmere cca 67 m2
• ktorým v súbore "C" zodpovedá čast' pozemku parc. Č. KNC 14823/44 orná 

pôda, spolu o výmere cca 69 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), bez 
založeného listu vlastníctva 

- parc. Č. KNC 16336/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 100 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, na dobu neurčitú pre spoločnosť Môbelix SK, s. r. o., 
Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 335903414 
- za cenu stanovenú v zmysle odborného stanovenia výšky nájomného za pozemky vo 

vlastníctve Mesta Prešov. 

11. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu výstavby parkovacích miest pre verejnost', a to časti pozemku parc. č. KNC 
9310/543, ostatná plocha o výmere cca 1 505 mZ (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Tomášikova, na dobu 20 rokov pre DAMI, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, Prostejovská 37/A, 080 01 Prešov, IČO: 36469912 

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

12. 	Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu obmedzených možností '\'yužitia, a to pozemku parc. Č. KNC 4070117, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 453 m2

, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Hurhanistov, na dobu 
10 rokov pre spoločnost' RV PARKING, s. r. o., Pod Šalgovíkom 8, 080 01 Prešov, IČO: 
47387939 
- za cenu 2 718 €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia investície do 

predmetu nájmu nájomcom vo výške minimálne 15 000 € do 1 roka od uzatvorenia zmluvy, 
bez nároku na refundáciu od prenajímatel'a. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/28/1 
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13. 	Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
podpory a pomoci hendikepovaným det'om v meste Prešov, a to: 
• nebytových 	priestorov o výmere 255,15 ml, nachádz,ajúcich sa na L NP stavby so súp. Č. 

6525 a Ul. Bernolákovej Č. 17 
• za cenu l €/m2 ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov; 

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

6492, k, Ú. Prešov 
- za cenu l €/ročne 

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

14. 	 Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a skutkového stavu, týkajúci sa častí pozemku 
parc, Č. KNC 9310/543, ostatná plocha o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), LV č. 6492, k. Ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, vo vlastníctve mesta 
Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 9310/971, ostatné plochy o výmere cca 160 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V Č. 15015, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, 
v spoluvlastníctve Ing. Dušana Michalčíka, Prostejovská 37/A, 080 Ol Prešov, v podiele 1/2 
a Ingrid Michalčíkovej, rod. Michalčíkovej, Banícka 8, 080 05 Prešov, v podiele 1/2 
- bez finančného vyrovnania. 

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

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

, 

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

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

• 	 časti pozemku parc. č. KNC 93lO/492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
200 m2

, 

• 	 pozemku parc. č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3575 m2
, 

časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca 1 560 m2
, 

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

· stavieb bez súp. č. (vstupná hala s prezliekruňami, plavecký bazén 33 m "L", bazén 
o rozmeroch 25x15xl,8 m, detské bazény, stanovište plavčíka, budova strojovne, sprchy 
a sociálne 7-ariadenia 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, 

F -	 MsÚ/SP·01l28/1 
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- komplexná technologická časť strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov a ďalších vecí 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov 

spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č, 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Antona Prídavka, 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe 

tohto uznesenia. 

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

č. 288/2013 zo dňa 21.11.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantinova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNE 1077/2, vodná plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Levočská, priamym predajom 
spoločnosti XMATRIX s. r. o., Sabinovská 1,080 Ol Prdov, IČO: 46405313 
- za cenu 3 350 € (72,83 €/m 2

) • 

17. 	Zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
vybudovania pre verejnost' prístupného parkoviska na vlastné náklady, a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 14330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 480 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Exnárova, na dobu 20 rokov pre spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r. o., Čapajevova 36, 
08046 Prešov, IČO: 17 147786 
za cenu 1,00 €lrok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej 
prístupnosti a be'Lplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

neschváliť 

18. Odkúpenie pozemkov: 

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

, 


- parc. Č. KNC 1674/383, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2
, 


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

od podielových spoluvlastníkov: 

Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 01 Prešov, v podiele 1/3, 

Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 01 Prešov, v podiele 1/3, 

Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155,08001 Prešov, v podiele 1/9, 

Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 01 Prešov, v podiele 119, 

Andreja Košča, Sabinovská 155, 08001 Prešov, v podiele 119, 

resp. ich právnych nástupcov 

• za cenu 22 910,28 € (23,82 €1m 2

). 

19. 	 Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 16336110, zastavaná plocha o výmere 155 m2
, 

vytvoreného GP č. 16336/10 zo dňa 19.2.2014, vyhotoveného GeoReal Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3,080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 16336/1, zastavaná plocha, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F -	 MsÚ/SP·Ol/28/1 
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20. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory poskytovania sociálnych služieb pre rodiny a osamelé matky s deťmi na 
území mesta Prešov, a to bytu Č. 1 na prízemí bytového domu so súp. Č. 4640, nachádzajúceho sa 
na Engelsovej ul. Č. 14, k. ú. Prešov, LV Č. 10452, na dobu 25 rokov pre Dorka n. 0., 
Hemerkova 28, 040 01 Košice, IČO: 35582171 
- za cenu 1 €/mesačne + úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 23. 03. 2015 


Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Štefan Kužma, v. r. 

PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 

F - MsÚ/SP-01l28/1 



Príloha k bodu č. 15 

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad II 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 SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnutel'ností: 

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

pozemku parc. č. KNC 9310/901, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4409 mZ, 


o pozemku parc. Č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3820 mZ, 
o časti pozemku parc. č. KNC 9310/492, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 200 mZ, 
- pozemku parc. Č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3575 mZ, 


časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca 1 560 mZ, 

časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cea 1330 mZ, 


- stavieb bez súp. č. (vstupná hala s prezliekarňami, plavecký bazén 33 m "L", bazén o rozmeroch 
25xl Sxl,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 Sidlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prídavka, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRVÁ: 
l. 	 predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností na obdobie najviac 15 rokov, a to: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/900, ostatná plocha o výmere 711 mZ, 
o pozemku parc. č. KNC 9310/90 l, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 409 mZ, 
o pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 ml, 

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

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

- časti pozemku parc. Č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca 1560 ml, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca 1330 mZ, 

o stavieb bez súp. č. (vstupná haja s prezliekarňami, plavecký bazén 33 m "L", bazén o rozmeroch 

25x1Sxl,8 m, detské bazény. stanovište plavčíka, budova strojovne, sprchy asociálne 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 93 10/901, KNC 
9310/902, KNC 9310/492, KNC 9310/494, KNC 9310/496, KNC 9310/957, 
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- komplexnej technologickej časti strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov a ďalších vecí 
súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov 


spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku III, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 

Antona Pridavka; 

2. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že v predmetnom areáli sa bude prevádzkovat' letné kúpalisko, vrátane 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do konca lehoty na podávanie návrhov zloŽÍ na účet vyhlasovatel'a Č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxxl5", zábezpeku minimálne vo výške I O % zo 
sumy ním navrhovanej výšky investícií podl'a odseku 3, inak jeho návrh nebude do súťaže 
zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci ako nájomca splní podmienku realizácie 50 % nim 
navrhovaných investícií v prvých dvoch rokoch trvania nájmu v zmysle odseku 3, 
zábezpeka mu bude vrátená - bez zbytočného odkladu po splnení podmienky, v opačnom 
prípade prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa. Ak úspešný súťažiaci odmietne 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupiteľstvom podľa odseku 16, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia 
lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán v súvislosti s užívaním 
predmetu nájmu na celú navrllOvanú dobu nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle 
bodu 5), ekonomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej analýzy nákladov 
a výnosov zámeru; 
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v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 

12. 	 technické informácie o nelmutel'nostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100229, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 051/7732084; 

13. 	návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ - OSMM -
Obchodná verejná súťaž - nehnutel'nosť č. xx - neotvárat"'. Zal.epená 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 1530 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 
zml uvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 

16. predložené návrhy možno 	meniť a dopíňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 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, 

pripadne 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 zastupitel'stva, na 
ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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