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Meno a priezvisijo: JUDr. Ľudmila Vargová 
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Funkcia/pracovné zaradenie: 
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1:1 
Mesto Prešov 

dňa:25.3.2015 

Návrh na schválenie 
, 

MAJETKOVYCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 5. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:25.3.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovani vyššie uvedenej veci zaujlma 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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CZ' 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 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
uzatvorenie dodatku k zmluve 
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Id Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1112 

P. č. l (Lichvárová) 
Komisia 18. 2. 2015 - bod č. l 
Komisia (výjazdová) ll. 3. 2015 -bod č. 3 

Materiál predložený na MsZ dňa 26. l. 2015, ktorý bol stiahnutý. 
P. č. 6 /Bod č. 2 - Stanovisko komisie MsZ v Prešove pre disponovanie s majetkom mesta 

č. 14/2014 zo dňa 3. 12. 2014/ 

Al Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod8 
Odkúpenie: 
l. časti pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada o výmere cca 80m2

, LV č. 6054, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Jazdecká, od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov, 

2. - pozemku parc. č. KNC 2448/2, záhrada o výmere 65 m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha o výmere 27 m2
, 

-časti pozemku parc. č. KNC 2451, záhrada o výmere cca 130m2
, 

spolu o výmere cca 222m2
, LV č.165, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Henriety Pončákovej, 

082 02 Drienovská Nová Ves č. 135 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku 

sa menina 
Odkúpenie: 
l. pozemku parc. č. KNC 2458/6, ostat. plocha o výmere 50 m1

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 302/2013 zo dňa 12. 12.2013, vyhotoveným GEO PLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 
Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada, LV č. 6054, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Jazdecká, 
od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 2 890 € (57,80 €/m1

). 

2. pozemku parc. č. KNC 2448/2, ostat. plocha o výmere 212 m1
, ktorý bol vytvorený GP 

č. 302/2013 zo dňa 12. 12.2013, vyhotoveným GEO PLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 
Ol Prešov, odčlenením z pozemkov: 
-parc. č. KNC 2448/2, záhrada, 
- parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha, 
- parc. č. KNC 2451, záhrada, 
všetko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 Ol Prešov 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 12 300 € (58,02 €/m1

). 

Dôvod: Po schválení predmetného uznesenia došlo k zmene vlastníkov pozemkov na pôvodnom L V 
č. 165, ktoré mali byť vykúpené. Zároveň po spracovaní projektovej dokumentácie na 
stavbu komunikácie bol vyhotovený geometrický plán, ktorý presne zadefinoval výmeru 
pozemkov, potrebnú na realizáciu tejto stavby, ktorej investorom je mesto Prešov a 
v zmysle ktorého je už upravený tento návrh na zmenu uznesenia. 
Tento návrh na zmenu uznesenia bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta dňa 3. 12. 2014, ktorej stanovisko je uvedené v bode B/ tohto 
materiálu. Z rokovania MsZ mesta Prešov dňa 26. l. 2015 bol materiál stiahnutý 
s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Návrh c;' na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

s majetkom mesta a MsR. 

BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 3. 12. 2014: 
Komisia odporúča zmeniť uznesenie. 

Cl Príloha: 
GP č. 302/2013 
LV č. 15874 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Výkaz výmer. 
Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Člslo D k od Druh 
Výmera Výmen; Vlastník Druh i parcele Čislo pozemku Pk. vl. Parcely m2 parcel~ m2 (Iná opráv.osoba) pozemku e parcely 

LV Pk KN ha m2 l čl s lo člslo ha m2 Kód adresa, ( sfdlo ) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

·15871t 211118/Z 65 z{trnja 2fl!IB/2 212 ostotnó Plocllll 11esto Prešov 
36 

lS8711 2flll8/fl 'll ostotn<i plodil 2Qli8IQ zmuw 

J587ll 2451 IID zťi1nm 21151 69J zmrolkl mteroJši .,: 
4 

flJ5II 245811 551 zmlll!lo' 245811 501 zOOroOO mterolš! 
4 

2115816 ~ ostotnó Plocllll Mesto Prešov 
36 

SPOlU : 14!(l lli43 

Pozrólko: K :zWlsu tltDto !le!Etrlcl<éto PIÓll do kntostro netrutel'rostl Je potretré dolož! ť silillosné zóviizné stcmvlskn or!IÓll ochr<ro PP k 21!BE drthJ 
poremkU n:JVUVY!mrených porcie! KN-t č. 211118/Z o 2115B/6 no ostot:rú ploci1J. 

legenck): 

Kód SllÔSdXl Vl\lŽ!vmlo 

36 

• l'orenllk preyo!h! V ZOS1:!Mmn územ! dJce olebo V zmrodkórskeJ osade, 110 k!Ortlll SO pestuJe zelenina, <MJC!e, 
okrosnó nlzkn o VYSOká zeleň o !ré poJilmspodórske Plodiny 

- Pozemk, ktorÝ nie Je Vl\lŽ!vmý ž1001Ym z IM!dených SPilsOOoV 

u 
70 -, 
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Geometrický plén je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s tídajmi platných \')'•pisov z katastra nehnuteľnosti. 

l 
l 

Vyhotoviteľ Kraj Pre§ovský Okres Prešov Obec Prešov 

l®l GE8?LJ\N l Kat. Člslo Mapový EŠ l 
~ územie Pre§ov plánu 302/2013 list č. PR OV 5-3/41, 42 

GEOPLAN Presov, s.r.o. 
Kon§tnn~ínn''D <. 3, 030 Ol l' REŠOV 

Jl:O: 36485985, J{; DPH: SK20l0015J9J GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie pozemkov KN-C 
parcelné i!. 2448/2 a 2458/6 

Vyhotovil 

l Meno: 
12.12.2013 Ľubom rr Skirka 

Dňa: 

Nové hranice boli v prirode označené 
plotqm, dreveným kolfkom 

Zá7..nam podrobného merania (meračsi.J' náčrt) č. 
512217 

Sórodnice bodov označených člslami n ostatné memčsk~ 
Ma.je sil uložené vo v.!leobecnej dokumentäcil 

Autorizačne overil 

Dňa: !Meno: 
12.12,,}0ll.·"'·"'.:;:, _ Ing. Ľudov!t Bakoií 

Nálež~tyStf~ra Pi'e~rids~.~.i(~.dpovedá predpisom 

,ll,'!:-:i.~\~·"i,' ()l·~'-'+~~~~)\ 
r~· / ld~l·q .. ·~,.· ~~ ~ . :: 
l,~<t~~(~~~~~!/~/ ~ ) 

~;...·+ ·· ·"f ~ Péčmtka .a~po(Jpis \ 
'·• f:lr. .,. 

Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarosovi~ 

Dňa· l Č!slo· \ · \'b. \t .1on ;:;;,. ~ib'eL n 
Úradne overen~ podľ!r§9 zákona NR SR č.21511995 

1-~ o ~i~:~.:~~~~:~\~~;~\ , (/ . 
i i , Jí ,q.Q.lUlt C 
\ .;\ !.·:~~ .. F~ J ) 
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PRÍLOHA {.Q1/2-1 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slove?skej republiky 

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

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 20.11.2014 
čas vyhotovenia: 09:26:19 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15874 
CASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmeravm2 Druh pozemku Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

24481 2 65 Záhrady 4 1 
24481 4 27 Ostatné plochy 36 1 
2451 800 Záhrady 4 1 
2452 143 Zastavané plochy a 17 1 

nádvoria 
24531 1 228 Záhrady 4 1 
24531 2 9 Záhrady 4 1 
24541 1 6 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
24541 2 103 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
24541 4 64 Ostatné plochy 36 1 
24541 5 659 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
24541 6 77 Ostatné plochy 36 1 
24541 8 26 Ostatné plochy 36 1 
24541 9 5 Ostatné plochy 36 1 
2454110 9 Ostatné plochy 36 1 
2454111 14 Ostatné plochy 36 1 
2454112 13 Ostatné plochy 36 1 
2454113 30 Zastavané plochy a 17 1 

nádvoria 
2454114 60 Zastavané plochy a 17 1 

nádvoria 
2454115 20 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
2454116 29 Ostatné plochy 36 1 
2454117 32 Ostatné plochy 36 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
36- Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uvedených spôsobov 
18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

CASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Fecko Tibor r. Fecko, Ing. a Aneta Fecková r. Baricová, Obrancov 
mieru 56, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 10.01.1963 Dátum narodenia: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 550112013 

1 l 1 

24.06.1966 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho porl'álu: 19.11.2014 



ČASŤ G.' ŤARCHY 
Por. č.: 

Iné údaje: 

Právo pre<; hodu peši na nehn.parc.KN 2449,2448/1 po parc.KN C 2454/8,2454/4,2454/9,2454/10,2454/11,2454/12-
12 C 317/93-368-Z 3113/2005,V 6895/2012;V 5501/2013; 
Právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez parc.KN C 2454/11 v prospech vlastníka parc.KN C 
2450/1, a stavby rod.dom čs 3551 na parc.KN C 2450/1; 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho porfálu: 19.11.2014 



1;_;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 3/12 

P. č. 2 (Magáčová) 
Komisia 18. 2. 2015- bod č. 18 
Komisia (výjazdová) ll. 3. 2015 -bod č. 4 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemok parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 ml, LV č. 15509, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 

- prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, v podieloch 11/16, 
11/48 a 1116, 

- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 186 OO Praha, Česká republika, 
v podiele 1148. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia v zastúpení prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., ponúkajú mestu Prešov na predaj 
pozemok za účelom naplnenia vízie "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov Prešova", ktoré by 
obohatilo a doplnilo Záhradu umenia. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 14. l. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 12. l. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí s odkúpením pozemku, ak Mesto Prešov bude mať finančné prostriedky. 

El Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 69,30 €/ml, s podmienkou realizácie "Centra pre mladých výtvarníkov 
a umelcov mesta Prešov" na tomto pozemku mestom Prešov. 

F/ Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 29. 12. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 14. l. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 15509 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821m2

, LV č. 15509, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 
-prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, v podieloch 11116, 
11148 a 1116, 

-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, ll l 50 Praha, Česká republika, v podiele 1148, 
- za cenu 69,30 €1m2

, s podmienkou realizácie "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov mesta 
Prešov" na tomto pozemku mestom Prešov. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD, Ť.::u ..... uv;:,I\.1;; •·--
-- "'" TT_Y.!"'"""" 

Košice, 29.12.2014 

Vážená pani 

Ing. Andrea Tu~čanová 
Primátor Im mesta Prešov 

Vážená pani Primátorka mesta Prešov, 

wi ·.7K · !\,.":)0\' estz~<:y u rad v Prešov@ 1 6 
Číslo spisu: l Reglsir. značka: 

29 -12-
Znak a lehota 

Došln: 2014 liÍ!lŽ6!1Íí!: 

Prflohy: l Vybavuje: 

. Ev!de~~r~ ~~~~ ~o~I~LP~~~ _ ~Sf~~ g 
, ~ .. ,'e;_JL~MIW*-~-~~ 

Joj0 

l 

v súvislosti s pracovným stretnutím dťía 29.12.2014 a náväzných krokov, predkladáme mestu 
Prešov ponuku na odpredaj parcely 56812 vo yýmere 821m2, zapísanú na LV č. 15509. 

Jedná sa o časť parcely, ktorá bola reštitučným konaním vrátená priamym rodinným potomkom 
prešovskej grécko - katolíckej rodiny Univ. Prof. ThDr. Mikuláša Russnáka, generálneho vikára 
prešovskej gréckokatolíckej diecézy, ktorý stál v rokoch 1918-1927 na čele prešovskej 
gréckokatolíckej diecézy vo funkcii generálneho vikára. 

Ponuka k odpredaju parcely mestu Prešov smeruje ku kompletizácii naplnenia reálnej VIZle 
"záhrady umenia" pre projekt Centrum pre mladých výtvarnfkov a umelcov Prešova, ktorý by 
funkčne a odborne obohatil, zreálnil a doplnil "Záhradu umenia". 

Rozhodnutie o realizácii "Centra pre mladých výtvamíkov a umelcov mesta Prešove" po konzultácii 
s rodinou ponecháme na rozhodnutie samotných Prešovčanov. Nás vedie naviazanosť na súčasnú 
"Záhradu umenia" a jej vhodné využitie v prospech mladých ľudí. Máme vôľu zanechať niečo mestu 
Prešov o to viac, keď sa aj prian1o ponúka možná investícia na kultúru (ako ušitá na program) cez 
IROP. 

l.Vo vzťahu k oceneniu predmetnej parcely rodina zastáva názor, že by malo prísť k relatívne 
serióznemu oceneniu parcely, odhliadnúc na okolnosť , že mesto Prešov získalo "záhradu umenia" 
vo výmere 2121 rn2 zadarmo.· Dohovorili sme sa , že k záležitosti sa už nechceme vraciať, ( hoci 
prešovčania, či mesto Prešov, by nemali nato zabudnúť). 

2. Konkrétna cena pozemku vychádza z reálne poskytnutých informácii na súčasnú cenovú 
ponukovú situáciu v meste Prešov, plihliadnúc i na situáciu mesta, stanovujeme 

na 77.-EUR l 1m2 parcely. 

Ponuku by sme upravili podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Prešov, či sa uskutoční 
realizácia "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov mesta Prešove", na ktorú chceme prispieť. 

Ak áno, rodina rozhodla, že 10% z ceny venujeme na realizáciu centra, t.j. 7,70.-EUR l l m2 
821 m2 x 7,70.- EUR = 6 321,7.-EUR, pozn. napr. 02 kontajnery). Potom by sa cena premietla 
nasledovne: 77.- EUR - 7,70;ťUR = 69,3 ... EUR l l m2. 

l ih t 
s úctou i il 

IA.! 
J. ~ ' r v, .. 

Prof. MVDr. Marián Kozák/hD, splnomocnený k jednaniu; mobil 

Príloha: LV č. 15509 l 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územnéhO plánovania 
· Jarková 24 
080 01 Prešov 

Mestsky 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: 

M/155848/2014 B/460/2015 lng.arch.Jacová 14.1.2015 
· Č.z.562/2015 ev.č.1978/2015 ~ 05113100273 

Vec 
Odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 568/2 k. ú. Prešov s výmerou 821 m2 nachádzajúceho sa na 
ploche hradobnej priekopy, v časti "Záhrady umenia", Kmeťovo stromoradie v Prešove 
-stanovisko 

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

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 

-~-...:. .. ~,_dňa 25. 11. 2013, pozemok parc.č. KN-C 568/2 k.ú.Prešov sa nachádza na ploche východnej časti 
-c-- hradobnej priekopy, v časti "Záhrady umenia" v Prešove, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako 

plocha urbanistickej zelene na území ·Pamiatkovej rezervácie Prešov a Centrálnej mestskej 
zóny Prešov. 

2/ V zmysle regulatívu RL 7 platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a 
doplnkov 2012. 2013 ako vyznamné kúlturnohistorické hodnoty je na území mesta potrebné chrániť 
urbanistickú štruktúru. vvvinutú pôdorvsnú schému a objekty Pamiatkovej rezervácie Prešov. systém 
zelene pamiatkového územia. · · 

31 V súčasnosti uvedený pozemok v hradobnej priekope tvorí plocha nízkej zelene, zo severnej 
strany oplotený a odčlenený od pozemku vo vlastoíctve mesta Prešov. -

4/ 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 o d p o r ú č a Mestu Prešov odkúpiť pozemok parc. č. KN-C 568/2 k. ú . 

. Prešov· s výmerou 821 m2, nachádzajúci sa na ploche východnej časti hradobnej priekopy. 
v časti ,,Záhrady umenia", Kmeťovo stromoradie v Prešove od žiadateľa Prof. MVDr. Mariána 
Kozáka, PhD., bytom Ťahanovské riadky č. 23, Košice. 

S pozdravom 

,,, -------
- f ~ 

Ing. Ma~il, H a r č a r i k 
riadit~r Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

vrno•sov .. l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presoV.sk 
~ 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Sl~venskej republiky 

VÝPIS z KATASTRA NEHNÚTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV :":·_·-- Dátum vyhotovenia 17.09.2014 

Katastrálne územie: .Prešov . -... :·~~-~,,~··:- Čas vyhotovenia: 16:48:35 
•• ,. •••••• < ••• "-·····- ~_;_..,.,.....,.. ___ __::__:_:_:__:..:._~--~~~-----------..,..-!.'------..:.===-

' i~ ' •• '' ..... VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15509 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

5681 2 821 Zastavané plochy a 29 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

29 - Pozemok; na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sfd/isková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a pol'ovnfcke využívanie ·· 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom 11zemf obce 

ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezviska, mena (názov}, radné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastn/ka 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastn rk 

1. Ko;ák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovská riadky 23, Košice, 11 116 
PSC 040 01, SR 

Dátum narodenia: 14.08.1946 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2507/2014 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastník 

5 Ko;ák Marián r •. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovská riadky 23, Košice, 
PSC 040 01, SR 

Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 

Účastnlk právneho vzťahu: 

14.08.1946 

V 564012014· darovacia zmluva 

Vlastník 

10 Lusková Mária r. Rusnáková, Sokolovská 57140, Praha, ČR 
Dátum narodenia: 07.01.1939 

Titul nadobudnutia Z 273712012· rozhodnutie OPÚ 20091938·51/Ba 

Účastník právneho vzťahu: Vlastn rk 
20 Ko;ák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovská riadky 23, Košice, 

PSC 040 01, SR 
Dátum narodenia: 14.08.1946 

Titul nadobudnutia Z 2737/2012· rozhodnutie OPÚ 2009/938-511Ba 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

11 l 48 

1 148 

1 l 16 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho' portálu: 16.09.2014 



i;;;; l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 4112 

P. č. 3 (Ing. Benčílrová) 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 416,45 m2

, 

nachádzajúcich sa na l. NP v objekte Nákupného strediska Družba so súp. č. 4791 na Nám. Kráľovnej 
pokoja č. 3, L V č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom zriadenia maloobchodného predaja- domácich potrieb, 
na dobu 10 rokov, pre spoločnosť MARGARETKA PO, s. r. o., Dúbravská 89, 080 Ol Prešov, 
IČO: 44987447. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ sa prihlásil do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Prešov v dňoch 28. l. 2015 do 16. 2. 2015 s ponukou na prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v objekte NS Družba na obdobie l O rokov. V ponuke na prenájom si 
uplatnil 50 % zľavu z výšky nájmu nebytových priestorov, ktorú je možne poskytnúť na prenájom 
nebytových priestorov, ktoré boli dlhodobo neobsadené(viac ako l rok). Na základe súčasnej platnej 
legislatívy na území mesta Prešov uzatvorenie zmluvy o nájme s požadovanou dobou nájmu schvaľuje 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s prenájom s podmienkou bez nároku na refundáciu vynaložených nákladov. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 3. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu adresnosti majetkového prevodu. 

F/ Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 25 €1m21rok. 

GI Prílohy: 
Prihláška zo dňa 16. 2. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 3. 3. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako pripad hodný osobitného ueteľa z dôvodu adresnosti 
majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 416,45 m2

, nachádzajúcich sa na l NP 
v objekte Nákupného strediska Družba so súp. č. 4791 na Nám. Kráľovnej pokoja č. 3, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, za účelom zriadenia maloobchodného predaja - domácich potrieb na dobu JO rokov pre 
spoločnosť MARGARETKA PO, s. r. o., Dúbravská 89, 080 Ol Prešov, IČO: 44987447 

- za cenu 25 €1m2/rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚISP-0111211 



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

r tJ .. ~~;,I· ~: ~ ,~ r 2 8. JAN. 101) 

PRlliLÁŠKA 

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

do obchodnej verejnej sút'aže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

l. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ............................................................................................... .. 
Trvalé bydlisko žiadateľa: .................................................................................................... .. 

Podnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné meno: ................................................................................................................... . 
Miesto podnikania: ................................................................................................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ................................................................. .. 

2. Právnická osoba .fr 44J 
O~ch~dné j~~: ·:·~t!f·ft~~~čl[of~~~~?fv· ....................... Ičo:.&.f...:?.· ..... ~ .. .. 
. S1dlo .... .:}. ......... !1-Y. ...... k. ....... r..~. ................ .,... ............................................. , ............................ . 
Korešpondenčná adresa: .. ~Q.~.!?:1!-:'.$.~1 .... H~B..; ... C?.ď.~ ... 9..~1 .... ľ.~~'?.:?.!-:' ...................... . 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: ...... Jf!?.':.ľJ.1:!?.7J.:'ť. .. !:l.~~ ............................ .. 
Stručná charaktcmstika subjektu a Jeho činnosti: ... I:J.g.ť:..f2.Q1l.<::/:1.91?.1!..1 .... ?.!!D.ll:!. .......... .. 
.. ~:J?.[ľ.1.f..??:YJ ........ 9..J.;i!.::!P.fX.-ť.1?.(~ .. 1.J?.ff..t.f.:1/J..f.!f. ... E.~1:!k?. .. rt. ..................................... . 

3. Požadované nebytové priestory: 
- adresa predEletného Nľ, o k!orý žti~me ?1ZE ·:-v c/ 
. ulica: ... f.V..~.~: .. I!.r.?rk.~·:·~:?fR~.':t)~-:f:.i ......... ~ ........................................................................ . 
- ~ožadova?~ ploc~a;;, ~ fo~'6·-:-:·ii~~1~-:.;.;. ... ·-::et1. .. ~:·::_·~~·~~·;;.:'·;;;; ...... ;;1-re"S""""'"'""""""'""""'"'' 

__ učel využ1t1a NP ............................... if .... /?. ...... ť;. ......................... p.. ........... ;y. ..................................... · 
-Vami navrhovaná výška nájmu za; m1/rok: ...... :~.['e. .............................................................. .. 

h · d b · · . "IO ;ro lto v - navr ovana o a na•mu .............................................. , ................................................................... . 
:1 ·-·-:c" ~~ _,? 

- kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: .... Q.~-.. ... _ ........................................................ . 

V zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zaikonov v platnom znení 
podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prdov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto !iadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia !iadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia !Iadosti. Súhlas možno odvolat' Iba v prlpade preuklizaného porulenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

Čestne preblasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu P~šov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účast'ou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa 7 kcfnkjJhe, prip. v likvidácii. 

Dátum: .. 1..1:~ ... ~e.1.[ 

- osvedčená kópia živnostenského listu, 

0·'·~~d;;~ fo;r~····· 
resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia 1tko tri 

Prílohy: 

mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty dokladujú osvedčená registráciu 
svojho združenia (klubu, nadácie) 

F - MsÚ/SP-52/9/2 



,-_ --~-, ~-7~:::1 ~--l. 

Váš list: · Naša značka: .. :. 
. . M/27 49/2015 rf1Íj !ÍÓ15 . 

Vec: Stanovisko k žiadosti o prenájom 

-~?"~:--~ 

~ t:~~rt~~~~':·-~;, .. , 
Slovenská 40, 080 OfPreŠov ,.,; - . . ., 

. . Tel.: 051/773 20 84, täx: 051/772 52 64 
. c.cc,,c .. .::- . .c... e-mail: sekretariat@presovreal.sk. . 
_ .:. • www.presovreal.sk . •.. . · ·····. · · ··· 

ORvedéný na:OSVPrešove,9clďi.e}~§l~.";~I?~~~ č. 2_847/P~~-:-· 
- .. . ~· ..... ·-· .. ,_, ... ,,;. . - -· ~ - - . ' ~ 

, ·< , •• - -
·--·· -~~ .-.... r-.:;·~.._-~-';-·:;.-~ .. ~-·-'V-

;;_,"f"'-'; -~···,.", . .:. •. 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 · 
080 Ol Prešov 

.,Vybavuje: 
Kašprišinová 

''VPrešove dňa 
" ·oo~;'(}jJ)3:2015 

MARGARÉTKA PO, s·:r.o. ·so sídlom na Dúbravskej 89, 080 Ol Prešov - žiadosť 
:MsÚ zo dňa 252.2015 o staiiovisko k predloženej ponuke v obchodnej súťaži na prenájom 
nebytového priestoru. 

_ . .. . . . . . . Obchoclilá ·spÓločnost' MÄRGARÉTKA PO,s.r.o.; zastúpená konatel'om Mgr. Martinom 
· Hugecom savó verejrief sú.t'ažÍ konanej dňa 19.2.2015 uchádzala o prenájom nebytových 
. ~priestorov na Nám. Král'ovnej pokoja č. 3, na L NP o výmere 416,45 m2 za cenu 25 €/m2/rok 

na dobu nájmu lO rokov. 
Účel nájmu: maloobchodný predaj- domáce potreby . 

... ~ ·-~- Stanovisko správcu: . . . 
Správca nemá námietl(y.vóčlprenájmu nebjtovýcli.piiestotóV za cenu 25 €/ m2/ rok··na dobu 
lO rokov, nakol'ko ide o priestory, ktoré boli neobsadené od augusta 2013 a výška prenájmu 
bola z dôvodu dlhodobého neobsadenia NP znížená o 50%. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

F!, =-~_,._ ......... ...,.=>~":,.:_._.''~,·-~.··.--.. -""'" ,.......,.-~ • ......, ..... t 
. s .ľ.t). \ 

! ::~ ~ --, . \ 
\. [\: .. -*7 : .. ~:.:_::,~,.::J 

Mgr. Peter Bobk-A";.' ., ------
konateľ , 

l' 

Ing. Juraj Hudáč....., 
konateľ / 

"'-

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



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 5/12 

P. č. 4 (Ing. Šarišský) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prfpad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnosť, a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 14533/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75m2 (presná 

výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 14533/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 482m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, 
časti pozemku parc. č. KNC 14533/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 215m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- pozemku parc. č. KNC 3501/48, trvalé trávne porasty o výmere 66 m2
, L V č. 2065, k. ú. Solivar, 

všetko o výmere cca l 838m2
, lokalita Ul. Višňová, na dobu 20 rokov pre AUTO EX, s.r.o., 

Hviezdna 16,080 Ol Prešov, IČO: 36465984. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' má zámer na vlastné náklady vybudovať oplotenie z dôvodu ochrany majetku 
a zabezpečenia bezpečnosti a poriadku. Zároveň oplotenie umožní vytvorenie územia verejnej 
parkovej zelene. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 13. l. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 8. l. 2015: 
VMČ č. 6 súhlasí s prenájmom nehnutel'ností uvedených v žiadosti a odporúča vyhovieť 
žiadate l' ovi. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností špecifikovaných v bode Al 
tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnosť. 

F/ Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l 0,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 4. ll. 2014 
Doplnenie žiadosti zo dňa 15. 12. 2014 
Výpis z LV č. 6492 
Čiastočný výpis z L V č. 2065 
Stanovisko OHAaÚP zo dňa 13. l. 2015 
Kópia katastrálnej mapy 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



1:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 6/12 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prlpad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnosť, a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 14533/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75m2 (presná 

výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 14533/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 482 m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, 
časti pozemku parc. č. KNC 14533/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 215m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP}, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- pozemku parc. č. KNC 3501148, trvalé trávne porasty o výmere 66m2
, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 

všetko o výmere cca l 838m2
, lokalita Ul. Višňová, na dobu 20 rokov pre AUTO EX, s. r. o., 

Hviezdna 16,080 Ol Prešov, IČO: 36465984 
- za cenu l O, OO €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou vytvorenia a udržiavania parkovej 

zelene. 

F- MsÚ/SP-0111211 



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

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

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

· · , , . . 4tto f:-X Š. lc u . . i-1st -é}).!L}!(v fJI}-f 4L rct 
Meno, pnezvtsko/obchodny nazov. ·······························:-··········:.:······J······· .. ······ ................................................. .. 

t {f ' .• \ /! ~ [k . - "~, / 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ............. ~ ............. ; ..................... r ....... : ....................... . 

v c·---;·/ ,_..., /· . ~{"· {"' . l ., .• /~· "' ..... ; 
Císla telefónneho kontaktu žiadateľa: ........... . ......................... ;.... · 1 

·1 · d . E.!>v-·-"1>{,'})4/'-tlf../'J.ttc:::C::..L S:ri:-/C-fAl,,éf e-ma1 ova a resa ............................................................................... . 

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

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

Týmto žiadam o nájom pozemku 
. , . lll.riL v-- A 5-;·t:/t<.:JJ::. Katastralne uzemte: ............................ ~ ........................................................................................................... . 

· · . l//,~ ;L7 C· t..-~r-- l·ť' 1c:~1 IA..'[?(. " . - :sE.{_. ~é ., j 

Lokaltta (ultca a pod.) .......................................... ; ......................... 1 ... ; .............................................................. . 

číslo parcely: ......... 1..f. .. ~?.~?..:?.l. .. t'!. .. f .... :/1..~~[.r./.!.~:: .. i···· .. 11..!.:~.:~.1..1.. .. ŕ .... :?.~f.q:!..(.ťci 
Výmera v m2

: •••••• 1..f..~r!(.~/.?.:;L .. ~ ... :1 .. ~.:J.!!..!:':!.-:..1 .... ~l!t. .. f.!i.':;1../.?.~~ ... :: ... ?.:tf.t.r:.~ .... 1..ŕ.;~~?.i./1 · l-Sl 

Účel nájmu: ... )::!:?~:~f:.:~.f.:tf:f.( .... q_((..~Z{(:.(J:I .. :f. .... P.§-~f.[~ ..... f:t!.(ť..lf.<~:!;:J.1. ...... :·.~!(f.:f6.t.-:. .. !./t.::f.!..l.. t.· 

.i .. ~~:l~P.~~···~f: .... ťf!./:;]. .... il{1..~ .... f..i ..... f..~~!;~~r:.~~ .... ::-~·21 .... f1.f.~~ .. ~.:~.· ..... f..!.(?.Zt:?:.:ť. ....... f.ť~ .. t~~ ~ 
i/ >-1 t-t. f::L d.;é- Í/ -7:t /1/fl.:]. ·tff!~l::'ť)L[·:J 2-1:-t.b"t;-
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

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

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 
-1 

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

l 

i· ""' .......................... (~: ........ :~ 

podpis navrÍ1ovatel'a 
....... 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

pri nájme pozemku za účelom výstavby objektu, parkoviska resp. umiestnenia inej stavby doložiť 

stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, oddelenia hlavného architekta mesta 

a územného plánovania k danému zámeru 

F - MsÚ/SP - 52/411 



Auto Ex. s.r.o., Višňova č. 13,. 080 Ol P re š o v 
IČO: 36465984, zast. Eduard Mihalič- konatel' 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. mestského majetku 
Ul. Jarková č. 24 
080 O l P r e š o v 

Vec: 
Doplnenie žiadosti o nájom pozemku 

V rámci doplnenia žiadosti o nájom pozemku uvádzam, že žiadam o dlhodobý nájom 

(20 rokov) v žiadosti uvedených parciel a plôch za symbolickú cenu, ktorú navrhujem na 

l O €/rok. Predmetné parcely budem udržiavať v absolútnej čistote a poriadku (údržba, 

kosenie). 

Svoju žiadosť odôvodňujem záujmom o vybudovanie oplotenia z dôvodu ochrany 

majetku a zabezpečenia bezpečnosti, poriadku a čistoty na uvedených parcelách. Taktiež 

máme eminentný záujem o zriadenie trvalých plôch zelene. 

Za pochopenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

Prílohy: 

l x kópia kat. mapy s vyznačením oplotenia 

l x kópia stanoviska 

l x žiadosť o nájom pozemku 

/l 
l 
l 
l 
! 

:\ 

\, 



:... 
>· 

Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 29.01.2015 

čas vyhotovenia: 09:51:57 

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

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmeravm2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 
41 2 696 Zastavané plochy a 22 1 

nádvoria 
51/ 1 1339 Zastavané plochy a 16 1 '201 

nádvoria 
52/ 2 574 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
53/ 1 233 Zastavané plochy a 16 1 '201 

nádvoria 
53/ 2 184 Zastavané plochy a 16 1 '201 

nádvoria 
53/ 3 328 Zastavané plochy a 18 1 '201 

nádvoria 
54/ 1 601 Zastavané plochy a 16 1 '201 

nádvoria 
54/ 2 432 Zastavané plochy a 16 1 201 

nádvoria 
55 138 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
56 292 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
57 108 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
58 505 Zastavané plochy a 16 1 

nádvoria 
61/ 1 1014 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
61/ 4 132 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
61/ 5 416 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
61/ 6 819 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
95 300 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
98 501 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
112 110 Záhrady 4 1 
114 3 Záhrady 4 1 
129/ 1 40 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
134/ 1 23 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
141/ 3 330 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
155/ 1 189 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
156/ 3 6 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
183 647 Ostatné plochy 37 1 
187 915 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
207 248 Zastavané plochy a 16 '201 

nádvoria 

Informatívny výpis 1/126 Aktualizácia katastrálneho portálu: 28.01.2015 



PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné Číslo Výmera v m2 Druh pozemku 

14517/ 1 
145171 2 
14517/ 3 
14526 

14528 

14536/ 1 
14544 

14545 

14550 

nádvoria 
4159 Ostatné plochy 
1742 Ostatné plochy 

154 Ostatné plochy 
8240 Zastavané plochy a 

nádvoria 
737 Zastavané plochy a 

nádvoria 
9391 Ostatné plochy 
4003 Zastavané plochy a 

nádvoria 
3847 Zastavané plochy a 

nádvoria 
471 Zastavané plochy a 

nádvoria 

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

29 
29 
29 
22 

22 

29 
22 

22 

17 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 14550 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 10512. 
145511 1 2353 Ostatné plochy 29 1 
145511 2 135 Ostatné plochy 29 1 
145511 3 206 Ostatné plochy 29 1 
14552 2823 Ostatné plochy 29 1 

<:2ill!J;:> 1634 Zastavané plochy a 18 1 
nádvoria <J45531JY 1482 Zastavané plochy a 

~ nádvoria 
~ 517 Zastavané plochy a 

14554 

14557/ 1 
145581 1 
145581 2 
14559/ 1 

14560/ 1 

14566 
14567 

14573/ 1 
14574 

14580/ 1 
14580/ 2 

nádvoria 
762 Zastavané plochy a 

nádvoria 
1475 Ostatné plochy 
2467 Ostatné plochy 

16 Ostatné plochy 
4139 Zastavané plochy a 

nádvoria 
2388 Zastavané plochy a 

nádvoria 
3306 Ostatné plochy 
1401 Zastavané plochy a 

nádvoria 
3975 Ostatné plochy 

911 Zastavané plochy a 
nádvoria 

2907 Ostatné plochy 
435 Ostatné plochy 

99 

99 

22 

29 
29 
29 
22 

22 

29 
99 

29 
99 

29 
29 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 14580/ 2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 11964. 
14583/ 2 680 Ostatné plochy 29 1 
14583/ 3 1799 Zastavané plochy a 22 1 

nádvoria 
14584 3114 Ostatné plochy 29 1 
145851 1 21045 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
14585/27 1510 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585/ 28 130 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585/29 1918 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585/ 30 1005 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
145851 31 540 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585/ 32 1138 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585133 1837 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585/ 34 4406 Zastavané plochy a 99 

nádvoria 
14586 1111 Zastavané plochy a 16 

nádvoria 

Informatívny výpis 68/126 Aktualizácia katastrálneho portálu: 28.01.2015 



Úrad geodézie, kartog;afie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Solivar 

Dátum vyhotovenia 29.01.2015 
Čas vyhotovenia: 09:59:21 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2065 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

66 Trvalé trávne porasty 7 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

7- Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívan ý pre trvalý trávny porast 
Umiestnenie pozemku: 

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

ČASŤ B: VLASTN[C/A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov, SR 
IČO: 

1 l 1 

Z 721/2014- Rozhodnutie OÚ Prešov, katastrálny odbor, C ROEP 30/2013/Pe, zo dňa 
30.12.2013 
Z 4443/2006· Žiadosť, GP č. 31312005 
Z 4445/2006 ·Žiadost', GP č. 29/2006 
Z 4446/2006-Žiadosť, GP č. 30/2006 
R 299/2011 ·Žiadosť o zápis GP č. 83/11 
V 1751/09. Kúpna zmluva 
V 2385/2011 • Kúpna zmluva 
R 402/2010. Žiadosť o zápis GP č. 1335/2010 
V 167/2004-Kúpna zmluva 
V 2397/2006-Kúpna zmluva 
Z 2762/03-Žiadost' ozápis GP č. 23/2002 
Z 2735/06-Žiadosť o zápis GP č. 19/2006 
V 660/2003-KUPNA ZMLUVA 
Z 4447/2006-Žiadosť, GP č. 13/2006 
V 1942/09 ·Zámenná zmluva 
Z 864/2002-ZIADOST, GP C. 117/2001, C. 120/2001. 
Z 1173/02002-ZIADOST, GP C.119/2001. 
R 539/2011. Žiadost' o zápis GP č.· G1-1208/2011-899/11 
Z 2123/2002-ZIADOST, GP C.100/2001. 
Z 2014/02-ZIADOST, GP C. 30/2002 
V 1839/2009 ·Kúpna zmluva 
Z 3429/02-ZIADOST O ZAPIS, GP C.60/2002. 
V 3369/2011 • Kúpna zmluva 
Z 4448/2006-Žiadosť, GP č. 112006 
Z 3489/02-ZIADOST O ZAPIS GP C. 69/2002. 
V 4574/2011 ·Kúpna zmluva 
Z 4451/2006-Žiadosť, GP č. 28/2006 
Z 3529/02-ZIADOST O ZAPIS GP. C. 40/2002 
Z 1662/2009 ·Žiadost' o zápis GP č. 40/09, Protokol č. 121/2009/EO 
V 1550/08, V 2094/08, V 2064/08, V 2095/08,V 4682/08, V· Kúpne zmluvy.· 976/2009 
V 5046/2004-Kúpna zmluva 
V 4063/2004-Kúpna zmluva 

1/7 Aktualizácia katastrálneho portálu: 28.01.2015 



, Váš list číslo l zo dňa: 

M/18500/2014 
24. 11.2014 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

Naše číslo: 

B/404/2015 

080 01 Prešov 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

13. 01. 2015 

Vec: Pozemky parc. č. KN-C 14553/1, 14553/19, 14553/20 k.ú. Prešov a 3501/48 k.ú. Solivar, 
ul. Višňová, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o prenájom pozemkov 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. d/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k dlhodobému 
prenájmu uvedených pozemkov v rozsahu podľa predloženého nákresu pre spoločnosť Auto Ex 
s.r.o., Višňová 13, Prešov pre účely vybudovania oplotenia a vytvorenia parkovej zelene. 

V zmysle stanoviska Oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania č. 

B/14928/2014 zo dňa 3. 10. 2014 pre spoločnosť Auto Ex bude následne spracovaná projektová 
dokumentácia riešenia areálu, spolu s rozsahom a technickým riešením oplotenia, predložená na 
odsúhlasenie. 

S pozdravom 

......... 
( / 

~~ 
lng.í ~arián Harčarík 

' riaditeľ 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Dňa 

Okresný úrad 
Prdov 

katastrólny odbor 

04.04.2014 

Okres 

Vyhotovil 

Meno 

Obec 

Pre§ov PREŠOV 
Vektorovó mapa 

14 

KATASTR LNEJ 
rcelu: CKN 14555 

Fabianovd Lýdia 

územie 

ll 
3501/54 

:v. 



Návrh '=' na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 5 (Ing. Benčíková) 
Komisia 18. 2. 2015- bod. č. 24 

Vydanie: 

Strana 
7/12 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu poskytovania vzdelávania detí s poruchami aktivity a pozornosti, a to nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa na II. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej č. 21 
a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 644,44 m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 25 rokov pre Súkromnú základnú školu pre žiakov s poruchami aktivity a 
pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prešov, IČO: 42385440. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom predmetných nebytových priestorov za účelom poskytovania vzdelávania 
žiakov s poruchami aktivity a pozornosti. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 5. 2. 2015: 
Stanovisko VMČ č. 6 bude doložené na zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta. 

Dl Stanoviska PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 28. l. 2015 a zo dňa 6. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z poskytovania vzdelávania detí s poruchami 
aktivity a pozornosti. 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Dopracovať materiál o stanovisko žiadateľa, koľko fin. prostriedkov bude investovať do NP pri cene 
l €/rok a doložiť podrobný podnikateľský zámer a stanovisko správcu k investíciám, ktoré sú potrebné 
investovať do NP. Po dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. (Požadované doklady sú 
prílohou materiálu.) 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/rok. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 20. l. 2015 s prílohami 
Žiadosť o prenájom nebytových priestorov- doplnenie zo dňa 5. 3. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 28. l. 2015 a zo dňa 6.3.2015 
Špecifikácia nebytových priestorov 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prlpad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania 
vzdelávania deti s poruchami aktivity a pozornosti, a to nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Il NP 
pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej č. 21 a prislúchajúcich spoločných nebytových 
priestorov o výmere spolu 644,44 m2

, LV č. 6492, k ú. Prešov, na dobu 25 rokov pre Súkromnú základnú 
školu pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prešov, IČO: 42385440 

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

F- MsÚ/SP-01112/1 



SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI 
AKTIVITY A POZORNOSTI, BERNOLÁKOV A 21, PREŠOV, 

www.skola-adhd.sk, skola.adhd.po@gmail.com, 0917 984 338 

Mesto Prešov 

Mestský úrad v Prešove 

Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

20. januára 2015, Prešov 

V ec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Žiadam Vás o prenájom nebytových priestorov - Il. NP pavilónu B (aj s prístupom po 
spoločných priestoroch) školy na Bernolákovej ulici č. 21 v Prešove na účely vzdelávania 
žiakov Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti v hore 
uvedených priestoroch na dobu 25 rokov za sumu l euro/rok za celý predmet nájmu od 
1.7.2015. 

Doposiaľ v Prešovskom samosprávnom kraji neexistovala špeciálna základná škola ani trieda 
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti 
(porov. Z.z. 245/2008, § 94 ods. 2 písm. j, zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Naša Súkromná základná škola 
pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, ktorá je neziskovou organizáciou, môže mať 
podľa dikcie zákona v triede iba 4- 8 takýchto žiakov, pričom financovanie školy zo strany 
štátu sa odvíja od počtu žiakov, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o zníženie nájomnej 
sumy za uvedené priestory. 

Žiakov s poruchami aktivity a pozornosti štatisticky neustále pribúda. Sme odhodlaní 
vynaložiť všetko svoje úsilie, aby sme mohli vykonávať dobrú službu pre deti nášho mesta, 
ktoré trpia hore spomínanou diagnózou ADHD, resp. ADD. 

Za dobrú vôľu pri rozhodovaní a kladné vybavenie mojej žiadosti vám vopred ďakujem. 

S úctou 

l 

Ing. Stanislav Harčarík 

zriaďovateľ školy 

Prílohy: l, Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2014-5755/53579:9-100B2 

2, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) 



ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ZMENA 

POTVRDENIE 

o p ri d e l e n i identifikačného čísla (IČO) 

l IČO: 42385440 

Údaje o podniku, podnikateľovi, organizácii 

Názov: Súln-omná základná šlwla pre žiakov s poruchami alítivity a pozornosti, Bernolálwva 21, 
Prešov 

Adresa sídla: Royova 19A 

080 05 Prešov 

Právna forma: 

119 Nezisková organizácia 

Odvetvie ekonomickej činnosti- hlavná činnost' (SK NACE): 

85200 Základné školstvo 

Osobné údaje podnikateľa (fYzickej osoby) 

Meno a priezvislw: 

Rodné číslo: 

Adresa bydlisf{a: 

UPOZORNENIE: Podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane 
u;ajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte povinnosť oznamovať stálym pracoviskám 
SU SR všetky zmeny v hore zapísaných údajoch. 
V styku so štatistickými orgánmi uvádzajte svoje IČO. 

Kontaktná adresa s príslušným štatistickým orgánom: 
Štatisticl<:ý úrad Slovensl<:ej republil<:y- pracovislw ŠÚ SR v Prešove 

Plzenská 2 

080 16 Prešov 

tel.: 05117735220, 7735221 

e-mail: icopv@statistics.sk 

Dátum vydania: 

02.02.2015 

Pečiatka ~l podpis: 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

• 

Číslo: 2014-5755/53579:9-lOOB 

ROZHODNUTIE 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - sekcia 
regionálneho školstva podľa § 14 ods. 6 písm. b) a v súlade s ustanovením § 16 zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako príslušný orgán prerokoval žiadosť 
účastníka konania fyzickej osoby, ktorá nemá oprávnenie podnikať Ing. Stanislava Harčaríka, 
Royova 19/A, Prešov, vo veci zaradenia Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami 
aktivity a pozomosti, Bernolákova 21, Prešov, s vyučovacím jazykom slovenským, do siete 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 16 
ods. S zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po získani potrebných dokladov 
podľa § 32 a v súlade s § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov rozhodlo takto: 

zaraďuje 

Súkromnú záldadnú školu pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Bernolákova 
21, Prešov, s vyučovacím jazykom slovenským, do siete škôl a školských zariadeni 
Slovenskej republiky, s te1mínom začatia činnosti od l. septembra 2015. 

Odôvodnenie 

Účastník konania Ing. Stanislav Harčarík, : · v zmysle § 16 ods. l 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. 
z.") doručil dňa 28. 3. 2014 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špmiu Slovenskej 
republiky (d'alej len "MŠVVaŠ SR") žiadosť, vo veci zaradenia Súkromnej základnej školy 
pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Bernolákova 21, Prešov, do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len "siet"'). 



MŠVVaŠ SR v zmysle§ 29 ods. l zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (Správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutím číslo 2014-5755/29315:2-1 OOB prerušilo 
konanie vo veci žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami 
aktivity a pozornosti, Bernolákova 21, Prešov, do siete a vyzvalo účastníka konania 
v stanovenej lehote na odstránenie nedostatkov jeho podania. 

Účastník konania na základe výzvy správneho orgánu doplnil podaním dňa 22. 7. 
2014, 7. 8. 2014, 30. 9. 2014 a 21. 10. 2014 predmetnú žiadosť o všetky údaje a doklady tak, 
ako ustanovuje § 16 ods. l až ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 

Správny orgán uvádza, že k predmetnému zaradeniu školy do siete v zmysle § 16 ods. 
l písm. l) a písm. p) zákona č. 596/2003 Z. z., účastník konania predložil súhlasné stanovisko 
Mesta Prešov číslo R/3437/2014/1 zo dňa 27. 2. 2014 a vyjadrenie Okresného úradu Prešov, 
odboru školstva, číslo OÚ-PO-OS 112014/027418-2 zo dňa 29. 7. 2014. 

V zmysle § 16 ods. I zákona č. 596/2003 Z. z. žiadosť o zaradenie školy, školského 
zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do 
siete predkladá zriaďovatel' ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza 
roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo 
pracovisko praktického vyučovania zriadené. 

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. účastníkom konania vo veci zaradenia 
do siete je zriaďovatd Ministerstvo o zaradeni do siete rozhodne do 60 dní od doručenia 
žiadosti o zaradenie §koly do siete. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. 
Termin začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo 
pracoviska praktického vyučovania je l. september kalendárneho roka, ktorý nasleduje po 
kalendárnom roku, v ktorom bola žiadost' doručená, okrem prípadov, v ktorých minister 
povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku 8, ktorých termín začatia činností určí 
ministerstvo. 

Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností, správny orgán dospel k záveru 
tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová l, 813 30 Bratislava, 
v lehote 15 dní odo dií.a doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

BratH,:.:lva 24. 10. 2014 __ ....-_ 

10 --

17 

PhDr. Soňaflanzlovičová 
zastupujúca generálna riaditeľka 

sekcie regionálneho školstva 



SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY 
A POZORNOSTI, BERNOLÁKOVA 21, PREŠOV, www.skola-adhd.sk, 

skola.adhd.po@gmail.com, 0917 984 338 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

5. marca 2015, Prešov 

V ec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - doplnenie 

Vzhľadom k výzve na dopracovanie žiadosti, vyplývajúcej z rokovania komisie MsZ mesta 

Prešov pre disponovanie s majetkom mesta, dopÍňam svoju žiadosť o: -rozpis vlastných 

investičných nákladov do predmetu nájmu; - účel nájmu; - zmenu doby nájmu a dopÍňam 

Charakteristiku a plán činnosti školy. 

Žiadam Vás o prenájom nebytových priestorov - II. NP pavilónu B (aj s prístupom po 

spoločných priestoroch) školy na Bernolákovej ulici č. 21 v Prešove na účely: 

- vzdelávania žiakov Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, 

- činností súvisiacich s prevádzkou uvedenej školy 

v hore uvedených priestoroch na dobu 20 rokov za sumu l euro/rok za celý predmet nájmu od 

1.7.2015. 

V priebehu roku 2015 investujeme do opravy predmetu nájmu vlastné financie v sume 

20.000,- eur s DPH a v termíne do 31.8.2016 investujeme do opravy predmetu nájmu vlastné 

financie v sume 14.000,- eur s DPH. Táto investícia v celkovej sume 34.000,- eur s DPH 

zahŕňa dodávky a práce (rozdelené na 2 etapy): výmena okien na celom 2. NP +na schodisku, 

výmena parapiet, inštalovanie žalúzií na oknách v triedach a kabinetoch, vysprávky okolo 

okien, vysprávky prasklín v stropoch a stenách, maľby stien a stropov, inštalácia mreží na 

niektorých oknách a tiež mreží, ako predelu priestorov l. a 2. poschodia, ostatné drobné 

opravy potrebné k činnosti školy (svietidlá, tabule, podlaha, ... ). 



Doposiaľ v Prešovskom kraji neexistovala špeciálna základná škola ani trieda pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením pre žiakov s poruchami aktivity a pozomosti (porov. Z.z. 

245/2008, § 94 ods. 2 písm. j, zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Naša Súkromná základná škola pre žiakov 

s pmuchami aktivity a pozornosti, ktorá je neziskovou organizáciou, môže mať podľa dikcie 

zákona v triede iba 4 - 8 takýchto žiakov, pričom financovanie školy zo strany štátu sa odvíja 

od počtu žiakov, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o zníženie nájomnej sumy za 

uvedené priestory. 

Žiakov s poruchami aktivity a pozornosti štatisticky neustále pribúda. Sme odhodlaní 

vynaložiť všetko svoje úsilie, aby sme mohli vykonávať dobrú službu pre deti nášho mesta, 

ktoré trpia hore spomínanou diagnózou ADHD, resp. ADD. 

Za dobrú vôľu pri rozhodovaní a kladné vybavenie mojej žiadosti vám vopred ďakujem." 

S úctou 

Ing. Stanislav Harčarík 
zriaďovateľ školy 

Prílohy: l, Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2014-5755/53579:9-IOOB2 

2, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) 

3, Charakteristika a plán činnosti školy 
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Čí s in spisu: --~->· ·-· _____ ]~~~S.~.:~_ač_ka..,..: -----1 

Došlo: 2 s ~o1~ 2015 

Prnohy: 

Váš list: 

Vec: Žiadost' o stanovisko 

Znak a lehota 
uloženia: 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

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

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Komisia pre nebytové priestory 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
28.1.2015 

Ing. Stanislav Harčarik, zriad'ovatel' Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami 
aktivity a pozornosti na Bernolákovej 21 v Prešove- žiadosť o súhlas na dlhodobý prenájom. 

Ing. Stanislav Harčarík získal nebytové priestory na Bernolákovej 21 v Prešove, Súhlasom č. 
M/18916/2014 zo dňa 11.12.2014, na II. NP o výmere 644,24 m1 s výškou nájmu 8,31 €/m2/rok za 
účelom zriadenia Súkromnej ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti. 
Nájomná zmluva 5670 bola uzatvorená s účinnosťou od 1.2.2015. Z titulu zaregistrovania ZŠ 
nájomca Ing. Harčarík 21.1.2015 odstúpil od zmluvy uzatvorenej na fyzickú osobu. 

Ing. Stanislav Harčarík v liste zo dňa 20.1.2015 žiada o dlhodobý prenájom uvedených 
nebytových priestorov na Bernolákovej 21 o výmere 644,24 m2 na ll. NP pre Súkromnú Základnú 
školu pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, a to na 25 rokov za nájom l € ročne za celý 
predmet nájmu od 1.7.2015 z dôvodov uvedených v žiadosti. 

Správca žiada vlastníka zaujať stanovisko k dlhodobému prenájmu na 25 rokov za cenu 
nájmu l € ročne s prihliadnutím na skutočnosť, že doposiaľ v Prešovskom samosprávnom kraji 
neexistuje špeciálna škola pre zdravotne znevýhodnených žiakov s diagnózou poruchy aktivity 
a pozornosti. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobk/ 
konateľ / 

Ing. Juraj Hudáč _ 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú.: 1019764005/1111 
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----OV REALs.r.o. 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www .presovreal.sk 

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

Mesto Prešov ·. MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove e 
Odbor správy mestského majetku 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

: Čfslo spisu: 

Došlo: 

Prflnhy: 

Rcglstr. znatika: 

1 1 -03- 2015 
Znal< a lehota 
uloženia: 

080 01 Prešov 

Evidenčné číslo došlej pošty: 
šui.tst·~-~~-N!;;;I~l Vybavuje: 

lng.Tomko 
V Prešove dňa: 
06.03.2015 

Vec 
Bernolákova 21, Pavilón 8 - nevyhnutné investície -stanovisko 

PREŠOV REAL, s.r.o., správca nebytových priestorov na ul. Bernolákova 21, 
pavilón 8, sp. č. 6525 dáva k nevyhnutným investíciám nasledovné stanovisko. 
Nebytové priestory si vyžadujú tieto úpravy za účelom zlepšenia energetickej 
hospodárnosti: 

navrhujeme zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím 
systémom s tepelnou izoláciou min hr. 1 OO mm 
navrhujeme sanáciu dvojplášťovej strechy na jednoplášťovú s novou 
tepelnoizolačnou vrstvou z exteriéru hrúbky 140 mm 
navrhujeme pôvodné ocel'ové okná nahradiť plastovými s izolačným 
zasklením 
navrhujeme u podlahy na teréne jej zateplenie tepelnou izoláciou hr. 1 OO mm 
navrhujeme vyregulovanie vykurovacej sústavy s osadením termostatických 
ventilov s hlavicami a realizáciu úsporného režimu SCAT® s meraním na 
päte objektu 
navrhujeme zabezpečiť ~rípravu TV podľa nových štandardov, platnej 
legislatívy 
tohto času navrhujeme zrekonštruovať osvetlenie v budove z pohľadu 
zlepšenia energetickej hospodárnosti s realizáciou už známych úsporných 
opatrení 

Výšku investičných nákladov odhadujeme na 769.568 € 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudqr-
konateľ -

Bankové spojenie: 

/ 

UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 
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Bernolákova 21 Pavilón B, ll. nadzemné podlažie 

~mz m'- mz mm 
IPiocna NP jPOOiel spOl. pnestorci::>polu NP+ po01e1 SpOIOC.p IKOzmer 

l ·Uceona 47,62 Zl, lZ 68,75 7595 
500 
sou 

2 i Učebňa 20,66 9,16 29,82 7570 
3 l Učebňa 22,58 10,02 32,()() 7580 

400 
4 i Učebňa 20,62 9,15 29,77 7577 
s i Učebňa 22,72 10,0~ 3~0 7597 

soo 
7 :ucebňa 44,48 19,73 64,21 7545 

12 ·učebňa 69,83 ::m,~l 10(),8_0 9333 
1000 

bOU 
600 

13 Učebňa 62,92 27,91 90,83 8485 
1348 
-~oo 

14 Učebňa 67,70 30,03 97,73 9008 
lU OU 

600 
soo 

15 Učebňa 67,30 l !:;l,~~ 97,15 ~9~0 

800 
800 

A SPOLU 446,43 198,01 644,44 

Spoločné priestory 
6 Schodisko 42,36 7728 
8 l WC chlapci 19,24 3621 

2977 
1848 

9 l WC d1evcata 20,16 3663 

3147 

1805 
10 Sklad 5,00 3020 
11 Chodba 111,24 36641 

c SPOLU 198,01 m2 

A 446,43 m2 

c 198,01 m2 

C/A 0,443535 

A+C 644,44 m2 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 8112 

P. č. 6 (Ing. Benčíková) 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 146,30 m2

, 

nachádzajúcich sa na l. NP v objekte nákupného strediska Družba so súp. č. 4791 na Námestí Kráľovnej 
pokoja č. 3, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Ivana Kopčáka- DAJSI, Sabinovská 7, 
080 Ol Prešov, IČO: 41543831. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o predÍženie doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3152 zo dňa 10. 5. 2014, a to z doby určitej (l roka), ktorá 
uplynie 30. 6. 2015 na dobu neurčitú. Nájomná zmluva bola uzatvorená na základe ponuky v obchodnej 
verejnej súťaži s uplatnením zľavy 50% z ceny nájomného, nakoľko išlo o dlhodobo neobsadený 
nebytový priestor bola predmetná ponuka prijatá. Žiadateľ v svojej žiadosti uvádza, že v predmetnom 
nebytovom priestore vykonal nutné opravy avšak v stanovisku zo dňa 20. l. 2015 správca predmetných 
nebytových priestorov k Súpisu investovaných nákladov uviedol, že predložené preinvestovanie 
nákladov neuznáva. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 9. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s predÍžením doby nájmu NP na Nám. Král'ovnej pokoja 3. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 5. 9. 2014 a zo dňa 20. l. 2015: 
01 prílohe.) 

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

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 25 €1m21rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 25. 8. 2014 
Vyjadrenie k žiadosti dňa 2. 10. 2014 
Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 5. 9. 2014 
Súpis investovaných nákladov 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 20. l. 2015 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4292 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu opakovaného 
nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 146,30 m 2

, nachádzajúcich sa na l NP 
v objekte nákupného strediska Družba so súp. č. 4791 na Námestí Kráľovnej pokoja č. 3, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Ivana Kopčáka- DAJSI, Sabinovská 7, 080 Ol Prešov, IČO: 
41543831 
-za cenu 25 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚISP-0111211 



Ivan Kopčák- DAJSI, Sabinovská 7, 082 Ol Prešov, prevádzka Nám. Kráľovnej pokoja č.3 

Mestský úrad Prešov 

Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 PREŠOV 

VEC: ž l A D O S f o predÍženie nájmu v nebytovom priestore l Nám Kráľ. Pokoja č.3 
Prešov/. 

Týmto vás žiadam o predÍženie nájmu na dobu neurčitú v nebytovom priestore na Nám. Kráľ. 

pokoja č.3 v Prešove a to z dôvodu dlhodobej investície v tomto priestore. 

' 

V Prešove 25.8.2014 



Ivan Kopčák- DAJSI, Sabinovská 7, 082 Ol Prešov, prevádzka Nám. Král'ovnej pokoja č.3 

Mestský úrad Prešov 

Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 PREŠOV 

VEC: VYJADRENIE 

Nám Král'. Pokoja č.3 Prešov/. 

MtSTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove a 
Čfslo Jplau: fi 

Došlo: - 2 ~10 .. 2014 

Prflohy: 

Evidenčné ef sl o došlej pošty: 

Znak a lehota 
uloženia: 

í 

k Žiadosti o predfženie nájmu v nebytovom priestore l 

Žiadam o predÍženie nájmu na dobu neurčitú a to za podmienky zachovania 50% 

zravy. 

V priestore boli vykonané nutné úpravy, vedúce k úspešnému otvoreniu prevádzky 

Cukrárenská výroba a cukráreň. V dvoch najväčších miestnostiach bola umiestnená nová dlažba 

vzhľadom na to, že betónová podlaha bola popraskaná a zvetraná. Taktiež sa menili maľby a stierky v 

celom priestore. Celá vchodová presklenná časť bola zvnútra osadená kovovými mrežami kvoli 

zabezpečeniu prestoru proti vlámaniu. 

V blízkej budúcnosti plánujeme požiadať o využitie ďalších priestorov, prázdnych, 

dlhodobo nevyužívaných a tým rozšíriť našu prevádzku. Na zohľadnenie zostáva fakt, ze našim 

pôsobením prispejeme k zatraktívneniu severnej časti OC Družba dlhodobo nevyužívaných priestorov. 

ďakujem 

V Prešove 2.10.2014 Ivan Kopčák 

' \ ) ' 
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PREŠOV REAL •. ,.o. 

Mt:sŕo ľiU~ôV M0ut~ký úrerl v Prešove s 
Číslo stJisu: Nt?·1~~f[jp/LJ~a: H lf 

Došlo: 

Váš list: 

o 5 -09~ 2014 
Znal( a l&llota 
uioženla: 

Naša značka: 

11Gd2014 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40; 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

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

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 

Kašprišinová 
V Prešove dňa 

5.9.2014 

Ivan Kopčák - DAJSI, s miestom podnikania na Sabinovskej 7, 082 Ol 
Prešov - žiadost' predÍženie nájomnej zmluvy. 

Stanovisko: Ivan Kopčák užíva nebytový priestor na I. NP na Nám. Král'ovnej 
pokoja č. 3 v Prešove, o výmere 146,30 m2 za účelom výroby cukrárenských výrobkov. 
Nájomná zmluva 3152 je uzatvorená na dobu určitú- l rok- do 30.6.2015, s výškou nájmu 
25,00 €/m2/rok, čo je zľava 50% z nájmu. 

Nájomca žiada o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 3152 na dobu neurčitú, z dôvodu 
dlhodobej investície do nebytového priestoru. 

Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky voči prenajímatel'ovi, preto 
správca nemá námietky voči predlženiu NZ za podmienok určených vlastníkom. 

r---~------------_, PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovensk;i 40, 080 01 PREŠOV 
ICO: 317228'14, DIC: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 1:7732084 s pozdravom č.u ..... ·p76400511111 A 

Mgr. Peter BobKo / 
konatel' 

ICO: 31722814 
OIC: 2020521393 
,,.. nou. ~..,.,n.,no:.')1~Q~ 

-----

Ing. Juraj Hu~-- .. -':" 
konateľ ~-

....... ~ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., l:. ú: 1019764005/1111 
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Ivan Kopčák- DAJ Sl, Sabinovská 7, 08001, IČO 41 54 38 31 Prešov 

Súpis 

Materiál 

Elektroinštalačný materiál- prúdové chrániče, istiše, káble, krabičky- €122,33 

Materiál pre pokládku dlažby 45m2 /dlažba, lepidlo, špár.hmota/- €247,50 

Materiál pre pokládku dlažby 35 m2 /dlažba, lepidlo, špár.hmota/- €192,50 

Materiál na sadrokartón 100m2: 

l zárubňa 2x, sadrokartónové priečky, skrutky, pásky l- €380,-

spojovací materiál €420,-

Materiál na výrobu mreží : 

Profil kovový 25x25 60,20 eur 

Spolu materiál: 1422,53 EUR 

Práca: Výroba mreží 502,-

Stavebné práce : 1500 ,-

Spolu práca: 2002,-EUR 

Celkom: 3424,53-EUR 



...... -

Vec 

Naša značka: 
18/2015 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal. sk 
www.presovreal.sk 

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

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje: 
TÚ/He 

V Prešove dňa: 
20.01.2015 

NS Družba, nájomca Ivan Kopčák-DAJSI - stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti a predložených dokladov nájomcu Ivana Kopčáka -
DAJSI, Sabinovská 7, 080 01 Prešov poskytujeme následné stanovisko: 

Uvedený nebytový priestor v NS Družba, Námestie Král'ovnej pokoja 3 , Prešov, 
l. nadzemné podlažie po predchádzajúcom nájomcovi ALLMEDIA s.r.o., ktorý 
ukončil nájom 31.01.2013, bol odovzdaný Mestu Prešov, správa nebytových 
priestorov, v užívania schopnom stave. Nájomca využíval priestory na obchodnú 
činnosť- skladovanie a predaj materiálu a náradia. 

Dňa 26.05.2014 bol uvedený nebytový priestor na základe súhlasu mesta 
odovzdaný nájomcovi Ivanovi Kopčákovi- DAJSI, Sabinovská 7, 080 01 Prešov, za 
účelom využitia - výroba cukrárenských výrobkov, v užívania schopnom stave 
s tým, že je potrebné v nebytových priestoroch urobiť vysprávky stien, opraviť 

sociálne zariadenia a vykonať hygienickú mal'bu. 
Po jednaní nájomcu s konatel'om spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. boli 

dohodnuté stavebné práce a vystavené objednávky číslo 82/M/2014 a číslo 
84/M/2014, ktoré boli aj vykonané viď faktúry číslo 20140622 - 14169 a číslo 
2014005 -14144. 

Ďalšie práce, ktoré sú súčasťou žiadosti si nájomca Ivan Kopčák - DAJSI 
vykonal sám na vlastné náklady- bez odpočtu z nájmu. 

Tieto práce si manažoval a zabezpečoval nájomca sám a súviseli s ďalšou 
činnosťou prevádzky. Také práce Mesto Prešov, správa nebytových priestorov 
žiadnemu nájomcovi neposkytuje ani neprepláca. 

Preto preinvestované náklady v nebytových priestoroch v hodnote 3.424,53 Eur 

n e u z n á v a m e. 

PREŠOV REAL, s.r.o. nemá výhrady, pokia!' vlastník nehnutel'nosti uzná náklady 

IČO: 3172281.4 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 101976400511111 



na sprevádzkovanie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti Ivan Kopčák -
DAJSI. V súčasnosti nedisponujeme písomným súhlasom vlastníka Mesto Prešov, 
preto nemôžeme predmetné náklady uznať. 

S pozdravom 

Prílohy: Fakt ú ry 2x 
Fotodokumentácia 

Mgr. Peter Bobko 
konatel' // 

Ing. Juraj Hud~ 
konatel' /, 

/ 

< 
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Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č. 3152 

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

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

Ing. Juraj Hudáč, konatel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 3152 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. Ivan Kopčák 
Miesto podnikania: 080 Ol Prešov, Sabinovská 7 
Registrácia: Obvodný úrad v Prešove 
sp. č.: Žo-2004/11513/2/FUN reg.č. 707-14996 
Obchodné meno: Ivan Kopčák- DAJSI 
IČO: 41543831 DIČ: 1032678295 IČ DPH: SK10326578295 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 
Číslo účtu: 2923913376/1100 

ako nájomca 
Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

1/ Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, č. M/6690/2014 zo dňa 

16.04.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 

súpisné 4791, k. ú. Prešov. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Námestie Kráľovnej pokoja č.3 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 146.30 m2 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
výroba cukrárenských výrobkov. 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytovt:! priestory výlučne na dohodnutý účel. 
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Čl. III 
DOBA NÁJMU 

ll Nájomný vzťah vzniká dňom 10.05.2014, nadobúda účinnost' dňom 1.7.2014 a uzatvára 
sa na dobu určitú l rok, t.j. do 30.6.2015. 

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

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP - 22, ktorou sa určujú pravidlá pre 
prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov do nájmu" bolo dohodnuté ročné 
nájomné za užívanie nebytových priestorov vo výške 3657,60 EUR podľa výpočtového listu. 

Zo Zápisu zo zasadnutia nebytovej komisie, ktoré sa konalo dňa 16.4.2014 na MsÚ 
v Prešove vyplýva, že ide o 50% zníženie z ceny nájomného. 

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

31 Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

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

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. 
Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.07.2014- 304.80 EUR (depozit) 
dňa 05.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške - 304.80 EUR 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

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

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

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

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

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16/ Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 
Na odber elektrickej energie a na vývoz domového odpadu uzavrie nájomca samostatný zmluvný 
vzťah a doklady o tom predloží prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

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

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

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

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

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

V Prešove dňa 10.05.2014 

Nájomca: Prenajímateľ: . PRE~O'V 
MESTO . h . t správa bytov a nebytovyc prles orov 

Hlavná č. 73 (fi 
080 O 1 PRESOV , 

IČO: 0032764§.--DIČ: 2021225678 .. 
Mgr. Peter BobkQ.-- --

~,.,, 
Ivan Kopčák 

l 
konateľ 

/ 
Ing. Juraj Hu~ 
konatel' ~ / 

/ 
\ 

c. 



VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 3152 

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

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 3152 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. Ivan Kopčák- DAJSI 
Miesto podnikania: 080 Ol Prešov Sabinovská 7 
Registrácia: 
Sp.č.: 

Obchodné meno: 
IČO: 
DIČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

Obvodný úrad v Prešove 
Žo-2004/11513/2/FUN reg.č.: 

Ivan Kopčák - DAJSI 
41543831 DIČ: 
SK10326578295 
Tatrabanka a.s. 
2923913376/1100 

707-14996 

1032678295 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

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

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

Námestie Král'ovnej pokoja č.3 
I.nadzemné podlažie 
večierka 

výroba cukrárenských výrobkov 
3 

ÚK 

centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpeľní: 

počet: 

o el splachovacich WC: 

bi sprchovacích kútov: 
cl umývamí: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
il spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o fi iných soc. zaradeni: 
o glumývadiel: 
o h/ kuchynská linka: 
o jl spoločné sprchy: 
o 1/ drezy 

bi nákladné 

počet: 

l 
o 
2 
o 
o 
o 



,ll~ ""*""--""Jt~b!""""'-,Jt~-~'-""""'""'€W-NM-'«,4.Ue.~..-~i;>-~":!'"L.o,~-- -•" 
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4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 
samostatný zmluvný vzťah na vývoz komunálneho odpadu 

samostatný zmluvný vzťah na odber elektrickej energie 

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

V Prešove dňa 10.05.2014 

MESTO PBEjov 
správa bytov a nebytových priestorov 

Prenajímatel': Hlavné č. 73 ~"<) 
080 O 1 PREáOV L! 

IČO: 00327~$ nu~: ,021~19 
Mgr. Peter Bobkoy -"' -
konatel' / 

Nájomca: 
rf\ 

Ivan Kopčák l\. 

/ 
Ing. Juraj HÚdáč /';/' 

' konatel' / ~ 
•c 



CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 9112 

P. č. 7 (Ing. Benčíková) 
AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 

z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 319,60 m2
, 

nachádzajúcich sa na II. NP v objekte Nákupného strediska Centrál so súp. č. 4693 na 
Ul. Československej armády č. 22, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom prevádzkovania kaviarne, na 
dobu neurčitú pre spoločnosť HCP Slovakia s.r.o., Nám. gen. Štefánika 7, 064 Ol Stará Ľubovňa, 
IČO: 47924527. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ sa prihlásil do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Prešov v dňoch 28. l. 2015 do 16. 2. 2015 s ponukou na prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v objekte NS Centrálna obdobie 3 a viac rokov následne zmenil 
požadovanú dobu nájmu na l O rokov. V ponuke na prenájom si uplatnil 30 % zľavu z výšky nájmu 
nebytových priestorov, ktorú je možne poskytnúť na prenájom nebytových priestorov, ktoré boli 
neúspešne v dvoch bezprostredne predchádzajúcich (po sebe vyhlásených obchodných verejných 
súťažiach( nebytový priestor je voľný od januára 2013). Účel nájmu na ktorý požaduje prenajat' 
nebytové priestory je prevádzkovanie kaviarne, zábavného centrá a videolóterií. Na základe súčasnej 
platnej legislatívy na území mesta Prešov uzatvorenie zmluvy o nájme s požadovaná doba nájmu 
schvaľuje Mestské zastupiteľstva mesta Prešov. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ č. 2 nemá námietky na prenajatie priestorov pre účely kaviarne, ale zásadne nesúhlasí 
s prenájmom priestorov pre zábavné centrum a video lotériu z dôvodu nesúhlasu obyvateľov bývajúcich 
v predmetnej lokalite. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 4. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu adresnosti majetkového prevodu 
a to v zmysle stanoviska výboru mestskej časti č. 2 za účelom prevádzkovania kaviarne. 

F/ Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 30 €1m2/rok. 

GI Prílohy: 
Prihláška zo dňa ll. 2. 2015 
Zmena žiadosti zo dňa 23. 2. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 4. 3. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete/' a z dôvodu adresnosti 
majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 319,60 m2

, nachádzajúcich sa na IL NP 
v objekte Nákupného strediska Centrál so súp. č. 4693 na Ul. Československej armády č. 22, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, za účelom prevádzkovania kaviarne, na dobu neurčitú pre spoločnosť HCP Slovakia s. r. o., 
Nám. gen. Štefánika 7, 064 Ol Stará Ľubovňa, IČO: 47924527 

-za cenu 30 €1m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚISP-0111211 



v ... •-~ 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 2 a. JAN. 1015 

PRDILÁŠKA 

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

do obchodnej vereinej súťaže.na prenájom nebvtoyých priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

1. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ............................................................................................... .. 
Trvalé bydlisko žiadateľa: .................................................................................................... .. 

Podnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné meno: .................................................................................................................. .. 
Miesto podnikania: ............................................................................................................... .. 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 

2. Právnická osoba S l( 4,4-'1 _ . 
Obchodn~ meno: .\\CP. .... ~.1.:9.~A .. ..\A ... ~:r:.9.: ... c ........... ~ ................... IČ0: ......... ~~-~.4.-'t-
Sídlo: .~~t\: .. ~'hl-e; .. ~1EF.N~l~MA .. ~.\-~.ft~ ..... ~!i.~9.Y.~~ ..... 1 .Ý.~~ .. Q~.~ ......................... . 
Korešpondenčná adresa: .~.tL.~!4..1.'-~IDKM~.Q.~.::I:1 ••• ~l!t1{[,.~!-t~d/M~ ...... Q{q.~.01 .... . 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: t.:\/B.útU~.~~ .. )O:eE:f .... J.\l.l4.9.~.l'-": ...... .. 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .~h\.1.~.~':1... ............................................. .. 

3. Požadované nebytové priestory: 
- adresa P}edmetného NP, o ktorý žiadame ' t '3 
ulica: .~.JF.~'f.-9.:.?.h'9.~~E~.~.1. .... lt~t1.~~:1 ................................................................................. . 

- požadovaná plocha v m2
: .. ~~.1~0 ........... - ..................................... ,~ ......................................... . 

-účel využitia NP: .R..!Ylh.l.EU.~&.~~~V.hJ.~ .. ~~v.tl1.Y.m~9..~ ... H?. ...................................... . 
-Vami navrhovaná výška nájmu za m1/rok::.~.Q~ ....................................................................... . 
-navrhovaná doba nájmu: ·:~.f.\:.~J~~'i~o~V.·ľ:h'o'r ........ ~ ....... fW\"'~'[20i~.000 ........ _ ........ .. 
- kontakt /telefón, fax, mohli, e-mall/ .... ~ .. l.l€: ........... )1?:\~.Y.\Q ........ ~~ .............. , ....... ~.~~~.\9.~8 

V zmysle zákona i!. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom zneni 
podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Pre§ov so spracovanfm 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 prfpade preuk.ázaného poru§enia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účast'ou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v kon)Sílrze:,, pr)p. v likvidácii. 

l 

.. 
.. ' .q ............ . 

r podpis žiadatel'a 
Prílohy: 
- osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia ako tri 
mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty dokladujú osvedčená registráciu 
svojho združenia (klubu, nadácie) 

F- MsÚ/SP-52/9/2 
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i Prílolly: 

, :: ~, Vášlist: 
''' ~~ .c'~''M/2772/2015 

Registr. znallll.c: . 

Naša značka: 
rftJ /2015'· 

Znak a lehOta : 
uloženia: 

Vec: Stanovisko k žiadosti o prenájom 

- 1 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
. 04.03.2015 

.. ,.t • ..... - ··-· -

,. . HCP SLOVAKIA s.r.o. so sídlom na Nám. gen. Štefánika 7, 064 Ol Stará 
Ľubovňa- žiadosť MsÚ zo dňa 25.2.2015 o stanovisko k predloženej ponuke v obchodnej 
súťaži na prenájom nebytového priestoru. 

- c,.: 

-,_ :>'.··:o.: Obchodná spoločnosť HCP Slovakia s.r.o., zastúpená konateľmi Ľubomírom Sokolom 
.·aJozefom Bukovičom sa vo verejnej súťaži konanej dňa 19.2.2015 uchádzala o prenájom 
nebytových priestorov na ul. Čsl. armády 29 - NS· Centrál na II. nadzemnom podlaží 
o výmere 319,60 m2 za cenu 30 €/m2/rok na dobu neurčitú. 
Účel nájmu: kaviareň, zábavné centrum, video-lotérie 

Stanovisko správcu: 
:~--~-'-::~-'--""-~~.Správca nemá námietky voči prenájmu nebytových priestorov za cenu 30 €/ m2/Tok · na dobu ______ .:.._ 

neurčitú, nakoľko ide o priestory, ktoré boli neobsadené od januára 2013 a výška prenájmu 
bola z dôvodu dlhodobého neobsadenia NP znížená o 30%. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobk9 
konateľ '' 

Ing. Juraj Huc}ár, 
konateľ ./ ' 

-.l •• 

,.._ . ..__, ,_.\ 

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



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10112 

P. č. 8 (Ing. Benčíková) 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 
190,45 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 11662 na Ul. Martina Benku č. 7 l A, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu l roka pre spoločnosť Slovenská sporitel'ňa, a. s. Tomášikova 48, 
832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
- s podmienkou zriadenia práva opcie nájomcu na prenájom predmetných nebytových priestorov 

na obdobie l roka. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o predÍženie doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4292 zo dňa 15. 3. 2010, a to z doby určitej (5 rokov), ktorá 
uplynie l. 4. 2015 o l rok s možnosťou predÍženia prenájmu o d'alší rok. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 13. l. 2015: 
VMČ č. 6 odporúča predÍžiť dobu nájmu a vyhovieť žiadatel'ovi podl'a žiadosti. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 13. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu opakovaného nájmu tým istým 
nájomcom. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 50 €1m2/rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 25. 9. 20 14 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 13. 10.2014 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4292 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu opakovaného 
nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 190,45 m2

, nachádzajúcich sa na L NP 
v objekte so súp. č. 11662 na Ul. Martina Benku č. 7/A, LV č. 6492, k ú. Prešov, na dobu l roka pre 
spoločnost' Slovenská sporitel'ňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 

s podmienkou zriadenia práva opcie nájomcu na prenájom predmetných nebytových priestorov 
na obdobie l roka, 

-za cenu 50 €1m2 /ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚISP-0111211 



Slovenská sporiteľňa, a.s. 
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Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
www.slsp.sk 

Ing. Martin Susko 
Oddelenie správy majetku 
a riadenia regiónov 
0166/ 'l2YI2014 

f·~ REAas.r.o. re š ov . . . . · L... 

Došlo 
dňa: 3 o -09- 2014 

ó. Spisu: /,j{ 5'2?/uL<//l;/ 

Prílohy: 

T +421/2/48 62 11 11 
F +421/2/58 26 86 70 
info@slsp.sk 

T +421 2 486 26075 
F +421 
susko.martin@slsp.sk 

Doporučene s doručenkou 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 01 Prešov 

iCO: 00151653, DIC: 2020411536 
IC DPH: SK7020000262 
Obchodný register: Okresný súd 
Bratislava l, oddiel Sa, vložka 601/B 

Oddelenie SMaRR 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 

25.9.2014 
Vec: Žiadosť o prenájom - predÍženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Vážená spoločnosť, · 

Slovenská sporitel'ňa, a.s. má s Mestom Prešov, Správcom nebytových priestorov, Hlavná 
73, Prešov v zastúpení spoločnosťou PREŠOV REAL, s.r.o. uzatvorenú Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov č. 4292 (ev. č. SLSP: 0169/2010/CE) zo dňa 15.03.2010, predmetom ktorej 
je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží nehnutel'nosti v k. ú. 
Prešov, ulica. Martina Benku č. 7/A, o celkovej výmere 190,45 m2, pre účely prevádzkovania 
obchodného miesta banky. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 5 rokov a nájom uplynie 
01.04.2015. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. má zauJem pokračovať v nájme priestorov aj v ďalšom 
období, preto Vás týmto žiadame o predÍženie doby nájmu o 1 rok, t.j. do 01.04.2016 
s možnosťou uplatnenia opcie a predfženia nájmu o ďalší 1 rok. 

Vopred ďakujeme za kladnú odpoveď 

S pozdravom 

...... /. ................... : ..... ~: 
In( štefan Michálek 
vedúci oddelenia správy majetku 
a riadenia regiónov 

, . 
SLOVENSKA S 
sporiteľňa 

····~·····.0·"··~~~~·==··············· 
II}Q~~h: Slavomrr Kôvešdi 

..--vedúci oddelenia investicii 

Sporotel 0850 111 888 



l 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40; 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretarjat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

~ 
PREŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

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

~ MESfO PŔ.ÍŠÔV~Me;·t~ký úrad v Prešove 12 

~-·E;;;;~~f1.7i0ff21J!Y l Reglslr. z~_af.._-a.,...: .--:...L....J-~-1 
Znak a lehota 

Dollo: 2 O -10- 2014 uloženlať 

Prnohy: bt ;,O t.Dr 1 
EvidQnfrt~ čf~!Q_QW?.L1!\l.~'::::::· ==::i~~~~~~ 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Váš list: Naša značka: 
4292/2014 

Vybavuje: V Prešove dňa 

13.10.2014 Kašprišinová 

Vec: Stanovisko k žiadosti o predÍženie doby nájmu 

Slovenská sporitel'ňa, a.s., so sídlom na Tomášikovej 48, 832 37 Bratislava -
žiadost' predÍženie nájomnej zmluvy. 

Stanovisko: Slovenská sporiteľňa a.s., užíva nebytový priestor na l. NP na ul. 
Martina Benku č. 7/A, o výmere 190,45 m2 za účelom poskytovania bankových služieb 
a výkonu ďalších služieb v súlade so stavebným určením prenajatých priestorov a platnými 
právnymi predpismi. 
Nájomná zmluva 4292 je uzatvorená na dobu určitú- 5 rokov - do 1.4.2015, s výškou 
nájmu 50,00 €/m2/rok, čo je ročný nájom 9522,60 €. 
Nájomca žiada vo svojom liste zo dňa 25.9.2014 o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 4292 
o jeden rok, t.j. do 1.4.2016 s možnosťou uplatnenia opcie a predÍženia nájmu o ďalší l rok. 
Ide o bezproblémového nájomcu, ktorý si načas plní svoje finančné záväzky. 

Správca ponecháva rozhodnutie o predÍžení nájomnej zmluvy na vlastníka. 

S pozdravom 

reo: 31722814 
OIC: 2020521393 
•" ""u. t:-V"\tV\nl:..,,. .,n., 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Sio~ensk<l _10, oao Ol PREšov 
IČO. 317228'14, DIČ: 2020521393 
IČ P,PH: SK~020521393 !:7732084 
č.u .. 1019764005/1111 (Aj 

Mgr. Peter Bobj 
konateľ · 

/ 

Ing. Juraj Hu,..~..~x
konateľ// 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s .. č. ú: 1019764005/1111 
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Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č.4292 

0169/2010/CE 
(ďalej len "Zmluva") 

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

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

Martin Buranovský, konatel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 42921, KS 0308 

ako prenajimateľ 

a 

2. Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Sídlo: 832 37 Bratislava, Tomášiková 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I. 
Oddiel: Sa Vložka číslo: 601/B 
Zastúpený: Ing. arch. Ingeborg Vodrážková, riaditel'ka odboru správy majetku 

a výstavby 
Ing. Štefan Michálek, vedúci oddelenia správy majetku a riadenia regiónov 

IČO: OO 151 653 DIČ: 2020411536 IČ DPH: SK2020411536 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava 
Číslo účtu: 101004-13500220091/0900 

ako nájomca 
Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 
l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v Prešove, katastrálne územie Prešov, 

vedenej na Správe katastra v Prešove, na liste vlastníctva 6492 ako budova súpisne číslo 
11662, postavená na pozemku parcelné číslo 14727/9 (ďalej len ako "Nehnuteľnost"'). 
Prenajímateľ na základe súhlasu Mesta Prešov, R/20580/2009 zo dňa 05.10.2009 
R/2543/2010 zo dňa 08.02.2010 a R/3763/2010 zo dňa 22.2.2010, ktoré je vlastníkom 
nehnuteľnosti, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v 
objekte č. súpisné 11662, k. ú. Prešov. 

2. Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Martina Benku č.7/A 
3. Predmetom Zmluvy je nájom časti Nehnuteľnosti podľa bodu l článku I Zmluvy, pričom 

sa prenajíma I.nadzemné podlažie Nehnuteľnosti, o celkovej výmere uvedenej v bode 4. 
článku l., tak ako je zakreslené v prílohe č. l Zmluvy (ďalej len ako "Predmet nájmu"). 

4. Predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 190,45 m2 

5. Prenajímateľ prehlasuje, že na Predmete nájmu neviaznu žiadne práva tretích osôb a tiež, 
že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov. Prípadne iných osôb alebo orgánov verejnej moci 
a ani žiadne iné zmluvy alebo dohody, ktoré by mohli ohroziť alebo obmedziť výkon práv 
nájomcu podľa tejto Zmluvy. Prenajímateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať nájomcu 
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o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na pravdivosť vyhlásení uvedených v tomto 
bode. V prípade, ak by akékoľvek z prehlásení prenajímateľa uvedené v tomto bode bolo 
nepravdivé, alebo by prenajímateľ nedodržal povinnosti podľa tohto bodu, je nájomca 
oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou, t.j. odo dňa 
doručenia písomného odstúpenia prenajímateľovi. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

l. Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
poskytovanie bankových služieb a výkonu d'alších skužieb v súlade so stavebným 
určením prenajatých priestorov a platnými právnymi predpismi. 

2. Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 
3. Prenajímateľ vyhlasuje, že stavebné určenie prenajatých nebytových priestorov podľa 

kolaudačného rozhodnutia je v súlade s účelom nájmu a súčasne sa zaväzuje počas celej 
doby trvania nájmu udržiavať súlad stavebného určenia prenajatých nebytových priestorov. 

Čl. III 
DOBA NÁJMU 

l. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboch zmluvných strán. Účinnosť Zmluvy 
vzniká dňom: 01.04.2010 a uzatvára sa na dobu určitú 5 rokov do 01.04.2015. 

2. Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 
a podnájme nebytových priestorov. Pre prípad výpovede platí trojmesačná výpovedná 
lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

l. V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" bolo dohodnuté ročné 
nájomné za užívanie nebytových priestorov vo výške 9522,60 EUR podľa výpočtového 
listu. 

2. Výšku nájomného je možné upraviť písomným dodatkom k Zmluve, ktorý bude odsúhlasený 
oboma zmluvnými stranami. 

3. Nájomca bol náležite oboznámený so znením " Smernice, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov", pred podpísaním tejto 
zmluvy. 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

l. Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet 
prenajímateľa jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, 
ktorá bude slúžiť na úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného 
zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.04.2010- 793,55 EUR (depozit) 
dňa 05.04.2010, 05.05.2010, 05.06.2010 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až 
do fyzického odovzdania nebytových priestorov pri skončení nájmu, resp. zmeny 
výpočtového listu vo výške- 793,55 EUR (mesačná úhrada). 
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Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu 
poplatok za výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, 
v ktorom bol nájomca na úhradu vyzvaný. 

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

Čl. VI 
TECHNICKÝ STA V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

l. Nájomca preberá Predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie ku dňu 
01.04.2010. Prevzatie Predmetu nájmu, spolu s uvedením jeho stavu, počtom poskytnutých 
kľúčov s a ďalších potrebných náležitostí, bude zaprotokolované v písomnom zápise, ktorý 
podpíšu obe zmluvné strany v deň odovzdania Predmetu nájmu. 

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

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

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

2. Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s drobnými opravami, bežnou údržbou 
a servisnou činnosťou. Pod pojmom náklady spojené s drobnými opravami a obvyklou 
údržbou sa rozumie: 

2.1 Náklady spojené s drobnými opravami súvisiacimi s udržiavaním Predmetu nájmu je výmena 
drobných súčiastok a jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia do hodnoty 663,88 
EUR za každý kus, 

2.2 Náklady spojené s obvyklým udržiavaním Predmetu nájmu sú náklady na práce, ktoré sa 
obvykle vykonávajú pri dlhšom užívaní, napr. maľovanie, deratizácia, drobné opravy 
nábytku, interiérového vybavenia a technického zariadenia. 

3. Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu Msú. Ak na 
základe súhlasu prenajímateľa podľa tohto bodu vykoná nájomca stavebné úpravy majúce 
charakter technického zhodnotenia Predmetu nájmu, je oprávnený hodnotu tohto zhodnotenia 
účtovne viesť a odpisovať. 

4. Prenajímateľ je povinný zabezpečovať opravy, ktoré sú bezpodmienečne nutné z hľadiska 
užívania Predmetu nájmu a zachovania jeho prevádzkyschopného stavu. Nájomca je 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu takýchto opráv, ktoré má prenajímateľ 
urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca zodpovedá 
za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

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

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

7. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť poistenie celého Predmetu nájmu, okrem majetku 
nájomcu, ktorý počas trvania Zmluvy do Predmetu nájmu vnesie. Poistenie prenajímateľa sa 
vzťahuje na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, živelné poistenie. 
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8. Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie\ 
v Predmete nájmu umožniť prenajímateľovi, vo svojej prítomnosti, prístup k dôležitým 
zariadeniam objektu (k rozvodu ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

9. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie ochrany pred požiarmi v prenajatých priestoroch 
v súlade so zákonom č. 314/200 l Z.z. o ochrane pred požiarmi s výnimkou § 4 písm. 
i),m),n),o) a § 5 s výnimkou písm. a),d),e),g), a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 

121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
l O. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie vyhlášky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly 

protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia, len na tých elektrických zariadeniach, 
ktorých je vlastníkom. 

ll. Nájomca môže prenechať Predmet nájmu alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

12. V posledný deň nájmu je nájomca povinný Predmet nájmu vypratať a vypratané odovzdať do 
troch dní prenajímateľovi v stave so zrealizovanými stavebnými úpravami podľa 

prenajímateľom schválenej projektovej dokumentácie a s úpravami, s ktorými prenajímateľ 
počas trvania nájmu súhlasil s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie., ak sa s prenajímateľom 
písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy v nebytových 
priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do pôvodného 
stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi ~ 
po uplynutí doby nájmu, t.j. na základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol 
nájom dojednaný, si prenajímateľ vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 
mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac neoprávneného užívania priestorov. 

13. Nájomca sa zaväzuje, že bude dodržiavať v prenajatých nebytových priestoroch poriadok. 
Nájomca berie na seba v rámci svojej činnosti zodpovednosť za nakladanie s odpadom podľa 
platných právnych predpisov o odpadoch a ďalších súvisiacich predpisov, a je povinný si na 
vlastné náklady zabezpečiť likvidáciu a odvoz odpadu .. 

14. Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu priľahlého chodníka pred vstupom do pobočky 
a k bankomatu o šírke min. l ,SOm. 

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

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

17. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporušenom stave. -..--' 

18. Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle tejto 
Zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL, 
s.r.o .. Na odber elektrickej energie uzavrie nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady 
o tom predloží prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

19. Prenajímateľ týmto dáva nájomcovi súhlas zvoliť si podnik, ktorý mu bude počas doby 
trvania nájmu poskytovať elektronickú komunikačnú sieť a elektronické komunikačné 
služby do predmetu nájmu v zmysle zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách v znení neskorších predpisov. Z dôvodu predídenia možného poškodenia 
stavebnej časti objektu, je potrebné súhlas prerokovať s prenajímateľom. 

20. Nájomca si zabezpečí vnútorné vybavenie prenajatých nebytových priestorov na vlastné 
náklady a projekt interiéru je povinný vopred predložiť na odsúhlasenie prenajímateľovi. 
Prenajímateľ sa vyjadrí k projektu do 7 dní od jeho obdržania, pričom v prípade nevyjadrenia 
sa do stanoveného termínu, prenajímateľ súhlasí s jeho obsahom. 

21. Prenajímateľ umožní nájomcovi umiestniť pri Predmete nájmu informačnú tabulu s logom 
nájomcu. Nájomca je povinný každé označenie prenajatých priestorov, vlastný informačný 
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systém alebo reklamu v spoločných priestoroch vopred písomne odsúhlasiť 

s prenajímateľom. 
22. Prenajímateľ znáša všetky dane a poplatky spojené s vlastníctvom Nehnuteľnosti, náklady 

spojené so záväzkom podľa bodu 4. tohto článku, ako aj odpisy prenajatého majetku. 
23. Prenajímateľ je povinný najmenej 14 dní vopred informovať nájomcu o svojom úmysle 

urobiť podanie za účelom začatia stavebného konania o zmene v užívaní stavby 
(Nehnuteľnosti). 

24. Prenajímateľ súhlasí s inštaláciou zabezpečovacích systémov a dátových rozvodov 
v Predmete nájmu. 

25. Prenajímateľ technicky umožní zabezpečenie káblového prípoj a s potrebnou kapacitou 
a potrebných párov a zavedenie potrebného počtu priamych telefónnych liniek do Predmetu 
nájmu. Nájomca si zabezpečí prihlásenie telefónnych liniek a dátových služieb na vlastné 
meno. Po skončení nájmu nájomca zabezpečí prekládku alebo zrušenie svojich telefónnych 
liniek a dátových služieb. 

Čl. VIII. 
MLČANLIVOSŤ 

l. Zmluvné strany sa zaväzujú považovať skutočnosti alebo informácie, ktoré sa dozvedeli 
na základe alebo v súvislosti so zmluvou za dôverné a zaväzujú sa zachovať mlčanlivosť 

- o takýchto skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanu všeobecne 
známymi za predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. Takto 
získané informácie sa zaväzujú nezneužiť a nesprístupniť tretím osobám. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú že ich zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce 
tretie osoby budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto článku. 

3. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje prípad, ak je zmluvná strana povinná 
dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti. 

4. Každá zmluvná strana je povinná upovedomiť druhú stranu o porušení povinnosti 
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvie. 

5. Povinnosť mlčanlivosti trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti zmluvy. 
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade spracovania osobných údajov fyzických osôb, 

budú postupovať v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov. 

7. V prípade, ak pri plnení predmetu Zmluvy bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov 
fyzických osôb zo strany nájomcu, prenajímateľ vyhlasuje, že zabezpečil predchádzajúci 
písomný súhlas osôb uvedených v bode 2. článku VIII. Zmluvy so spracovaním ich osobných 

- údajov nájomcom. Prenajímateľ zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov osôb 
uvedených v bode 2. článku VIII. Zmluvy, ako aj svojich osobných údajov zo strany nájomcu. 

Čl. IX 
DORUČOVANIE 

l. Výpoveď Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktúry a prejavy vôle podľa bodov, 3., IO. a 19. článku 
VII. Zmluvy budú vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo 
zaslané poštou. Výpoveď Zmluvy doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásielky. 

Čl. x 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Osoby, ktoré podpisujú Zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany 
a zaväzovať zmluvnú stranu svo)ím podpisom. "Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé 
trestno- právnych následkov, ktoré nastanú, pokiaľ sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej 
vety ukáže nepravdivé. 

5 



' 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, l1.

1 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju podpisujú. \ 
3. Práva a povinnosti výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. '\ 

116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Občianskeho zákonníka a ostatných · 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

4. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy sa stane neplatným zostáva platnosť ostatných 
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa dohodnú na riešení, 
ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny Zmluvy sa uskutočnia formou písomných 
dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, ak v Zmluve nie je uvedené inak. 

6. Uzatvorením tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce zmluvy a dojednania medzi 
zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu nájmu bez ohľadu na formu, v akej boli vykonané. 

7. Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva alebo povinnosti zo Zmluvy bez písomného 
predchádzajúceho súhlasu druhej strany. 

8. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je výpočtový list, ktorý tvorí Prílohu č. 2. 
9. Zmluva bola napísaná v štyroch vyhotoveniach- pre každú zmluvnú stranu dve vyhotovenia. 
10. Príloha č. l- Nákres prenajatých priestorov 

Príloha č. 2 - Výpočtový list 

V B t . l dv 3 O S ~{tO ra IS ave, na ....... : .... ~ ............. . 

Nájomca: 
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

" v ... -................................................................................. 
1 Ing. arch. Ingeborg Vodrážková 

riaditel'ka odboru správy majetku 
a výstavby 

........................................................... 
Ing. Štefan Michálek 
vedúci oddelenia správy majetku 
a riadenia regiónov 

V Prešove ,dňa 15.03.2010 

Prenajímateľ: 

Mesto Prešov 
zastúpené spoločnost'ou 
Prešov REAL, s.r.o. 

................................................. 
Mgr. Peter Bob ko 
konateľ 

··············································· 
Martin Buranovský 
konateľ 

6 

''<._-



, v . , 

VYPOCTOVY LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 4292 
0169/2010/CE 

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

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 4292 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
Sídlo: 832 37 Bratislava Tomášiková 48 
Obchodný register: 
Oddiel: Sa 
Zastúpený: 

Okresný súd Bratislava I. 
Vložka č.: 601/B 

Ing.arch.Ingeberg Vodrážková, riaditel'ka odboru~ 
správy majetku a výstavby . 
Ing. Štefan Michalek, vedúci oddelenia správy majetku a riadenia regiónov 

IČO: 
DIČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

OO 151 653 DIČ: 2020411536 
SK2020411536 
SLSP, a.s. Bratislava 
101004-13500220091/0900 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

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

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

Martina Benku č. 7/ A 
I.nadzemné podlažie 
klub 
poskytovanie bankových služieb 
8 

áno 
centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: počet: 

a/kúpeľní: o el splachovaclch WC: 

b/ sprchovacích kútov: o fi iných soc. zaradeni: 

c/ umývarní: o glumývadiel: 

dl WC spoločných s iným užív.: o hl kuchynská linka: 

il spoločné umývadlá: o jl spoločné sprchy: 

kl pisoár: o ll drezy 

3. Výt'ahy: 
al osobné b/ nákladné 

počet: 

2 
o 
l 
o 
o 
o 



4. Služby, ktoré užívate)' obstará sám: 
samostatný zmluvný vzťah na odber elektrickej energie 
samostatný zmluvný vzťah na vývoz komunálneho odpadu 

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

Konverzný kurz: 

V Prešove dňa 15.3.2010 

Nájomca:/ 

;' v v ..... .... 
).ng.arch.lngeborg Vodrážková 
riaditeľka odboru správy majetku a výstavby 

Ing. štefan •~álek 
vedúci o';?c{er'~~·i~ správy majetku 
a riadenia regiónov 

30.1260 286877.80 SKK 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

M'artln Buranovský 
~~na teľ 
' 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 11/12 

P. č. 9 (Ing. Benčíková) 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nebnutel'ností spôsobom ako prípad bodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 
148,50 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 717 4 na Ul. Justičnej č. 14, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnost' MEDIKAL, s. r. o. Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, 
IČO: 36466344. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zmenu doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov č. 4518, a to z doby určitej (l rok), ktorá uplynie 31. 3. 2015, na dobu 
neurčitú za nezmenených podmienok. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ. č. 6 navrhuje predÍžiť nájomnú zmluvu o l rok. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 23. l. 2015: 
(V prílohe.) 

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

F/ Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 65 €/m2/rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 22. l. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa23. l. 2015 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4518 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu opakovaného 
nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 148,50 m2

, nachádzajúcich sa 
na 1 NP v objekte so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej 14, LV č. 6492, k ú. Prešov, na dobu neurčitú pre 
spoločnosť MED/KAL, s. r. o. Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, IČO: 36466344 
-za cenu 65 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



MEDIKAL, s. r. o . 
-

. ·:'~'i \: .-::,i ~--1 \' (-:-. ;·\ 

! fi:''&!'iľ~' ľRF.ŠO'd Mestský úrad v Prešove 2 
Reg\str. značka: fi 

Prí1ohyÍ GG O 'Í P 
Evidenčné číslo !lošlei pošty: 

·l Naša značka 
1 

4/2015 
! Vaša značka 

... ,_,,, .................................... ,_.,_.,, ............ . 

poštová adresa 1 
- -- Čapajevova 23, 080 01 Prešov, Slovakia 

Vybavuje 

Mesto Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 PREŠOV 

l Prešov 
Ing. Karol Schneider ! 22.01.2015 

· · Naša spoločnosť MEDIKAL, s.r.o., Čapajevova 23, 0800 1 Prešov má uzatvorenú Nájomnú 

zmluvu č. 4518 l ALT AN /, na dobu určitú - 1 rok, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov 

na ul. Justičná 14 v Prešove. 

_. :.Uvedený priestor využívame a do opravy predmetných priestorov sme investovali nemalé 

finančné prostriedky. 

··, ~- -·:.-: -~ Na základe uvedeného Vás žiadame o predÍženie predmetnej nájomnej zmluvy na dobu 

-. neurčitú resp. na dobu určitú -1 roka, prípadne obdobie viac rokov. 

- S pozdravom 

Ing. Karol Schneider ' 

konatel' 



... _,_§~~~-- ,, 
EŠOV REALs.r.o. 

Váš list: Naša značka: 
JC 12o15 . 

Vec: Žiadost' o stanovisko k predÍženiu nájmu 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

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

P~ v 
ť;:;h..Jt.- ( ... 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Komisia pre nebytové priestory 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
23.01.2015 

MEDIKAL, s.r.o so sídlom na Čapajevovej 23, 080 Ol Prešov - žiadosť zo dňa 
22.1.2015 o predÍženie nájomnej zmluvy. 

Spol. MEDIKAL, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Karolom Schneiderom, užíva 
nebytové priestory na Justičnej č. 14, na I. NP o výmere 148,50 m2

, za účelom -
zdravotníctvo, na základe vydaného Súhlasu č. M/4926/2014 zo dňa 19.3.2014. 
Nájomná zmluva č. 4518 bola uzatvorená na dobu určitú l rok, a to do 31.03.2015 
s výškou nájmu 65 €/m2/rok, t.j. 9652,56 € za rok. 

Spol. MEDIKAL vo svojom liste žiada o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy na 
ďalšie obdobie - na dobu neurčitú, resp. viac rokov, najmenej však na dobu l roka, 
poukazujúc pritom na investovanie nemalých prostriedkov do predmetu nájmu .. 
Ide o nájomcu., ktorý si plní svoje finančné záväzky načas. 

Správca nemá výhrady voči predÍženiu nájomnej zmluvy, rozhodnutie o forme ďalšieho 
prenájmu ponecháva na vlastníka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Wter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč"" :l 
konateľ ./ 

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



". :. 

,, 

Zmluva 
o "nájme nebytových priestorov 

č. 4518 

t ;_ •• ~·. ! ~ ! ' : 

L~3uzavŕetái'v~imysle iákófťätčtntll67901Fzofv znení neskorších predpisov medzi týmito ;zmluvnými 
stranami:· ... .. . . . .. 

~l;; MESTO PREŠOV,' SPRÁ V Á NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
·· 'zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 

Slovenská 40, 080 O l Prešov l · 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

· Ing. Juraj Hudáč, konatel' 
B8.nkové ·spojenie: U ni Credit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 

: > Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 4518 KS 0308 
ako prenajímateľ ·, 

'' ,;> 

a 

2. MEDIKAL, s.r.o. 
Sídlo: 080 Ol Prešov, Čapajevova23 
Obchodný register: Okresný súd Prešov 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 12150/P 
Zastúpený: Ing. Karol Schneider, konatel' 

·h-r IČO: '_36466344 DIČ: 2021507367 IČ DPH: SK2021507367 
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 1591710657/0200 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

'', 

. ·, .. , .; ~ : 

' ,,_. -

ll Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, M/4926/2014 zo dňa 

19.03.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 

súpisné 7174, k. ú. Prešov. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Justičná č. 14 
31 Prenajíma sa časť objektu: I. nadzemné podlažie 
41 Nebytové priestory o výmere: 148.50 m2 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

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



,- ,, r 
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Čl. III 
DOBA NÁJMU 

·~~ f:~J~·~;:; Prs~~·\ 
_·---.~ ;t: ~-·~!_:~"~, _- _. ·.·, _ ~ _; o.r::~t~:;-.,· ··-.. , :·. ., ~- .. --:_ · ;r~,..fh!"'orroe~i,'.,;~;'!·;-;,;·~.., 

(L·. ·· ,.xn: \:~,,;.: .• dllJ· NájorimY:vzťanriadóbúci.a;u_činnost' dňom: 01.04.2014 a uzatvára sa na do_b~.#r'či!Ó::..: po· 
l ~l~..;.\': ~,a: .............. --." . 

dobu l roka, t.j. do 31.3.2015.:,, 0 í F?~F::·,, í~~-J vi pr;:f.s~~ 
· -'J' -~ Íl Počas doby. náj~u' môžiÍ zmluvné strany skonči{ nájom dohodou alebo. písomnou 

v§poved'ou z dôvodov uvedených v-:§ 9 ods. 2 a 3 Zákona 116/1990 Zb. v znenÍ neskorších 
·predpisov. ' Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

·Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

- ~· ~1/ V zmysle "Smernice pririiátóra mesta Prešov SP- 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
. •.' . ' užív~ie nebytových priestorov vo výške 9652,56 EUR podl'a výpočtového listu. :~:: ::. ·· . 

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

' ' 

" 31 Prenajímateľ má právo''jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 
· koeficientu a priemernej nominálnéj mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené hájorl:illé je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci,- v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úpraye výšky nájmu 
(výpočtory list). " · 

Čl. v 
- ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

1/ Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. 
Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.04.2014: 804.38 EUR (depozit) 
dňa 05.04.2014, 05.05.2014, 05.06.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške: 804,38 EUR 
(mesačná úhrada). 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške 1,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 
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·:~· .\:1 --\'_<·~~:,;~~~i};i.~-i~~.. . ., . . .y.:.:,c .. : Čl. VL_·-._··_-:::·.·~.~~-t' 7,~;~~~-~.. . 

-~1ť~QY).GlJim .. r~::• _, 5);(i.'TECHNICKÝSTAVNEBYTOVÝCHPRIESTOROV 
r ~,.-". \'-'""!:·~, .... ,.,1l~- '':."';~""'~~~- " •' -~ .. - ';~;·n;~-'(i.:;~;-uft'y;";.. . ·::~'; ·l: 
.~_:, '"'"'"""'f ;.-:t~j·};.1U;ct1v.;~r~p_;;rr~~~'"·· ~ ;· . -.....,~-~-- ~. ? .. ::~ -~ ,_ .. _,-~"~:.-,;·_.:~v;::."~~~;;fo.{'?-:-·r~:.-··- ~ 

: ~ :>ta ,-c e~~81/J 1Ná:fo~ca preberá 
1 n~b~6~~ :-ípt(~~tory ~-;t~~~~·~ki~t~jÓ66~C'.'k~ dňu podpísania'·!~mlu\i); 

····:. ::iii-' óríá.jriié=á}Jrehiasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. , 
~(: ~:;c.~i , i'i/l)Jájoméa sa zaväzuje, užívať=elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
. '' '·1ák,' {a]:)ý rieprekŕočlli prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. v prípade nedodržania stanoveného 
,r; >l<' r;':Záfažéií.hi{vzniknuté škody hradí nájomca: Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
·::· ~~-:::na' základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

Čl. VII · · · . ~ ;:· ~·;,~--
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

~~ --- . . --- -~ ..,...,.-"- · . ...:--~-· ..... .....,--~---__ r ! .~~~!"\.:ti.~""';.'~ '.fi~ r~_,·-_t:':_ -.~-J ·,n ......, ..._ 

., ' . . ': • :, -!. -: -~ :.'-"~ ,,. ~. . .. ' • "'.'· ' ' ;. : .. - ·-- '' < <' • ;-- ... 

::'~ · iTns.te r0.- ~1}_1~H~Tzájomné"präva a =-:po~inŕiÔsť~ prenajímatel'a a ná]~incu sa spravujúpdslušnÝmi 
;; r;{~:l:·:tustáiio\lénlami :platného zákorú:ť E 'l ľ6/9o· Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 

_ n~skô;šÍcli'p"ťeqpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 
~: · ~_;:;.~~J~·~1l~á)~m~aje povinný uhradzat' všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
-·~:·~~~~ ;;npiiestoŕov; ínhii.ID.álne v rozsahu, uvede_nom v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z.. . 
., :<u . Y:~31"'Qpr~vy stavebného ''charakteru v prenajatých prie~tqroch~môže nájomca vykoriat' iba p.o 

<-: • 'preaclíadžäjucom písomnóm súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu Msú. . .· 
~_J·r ' 4F:rNajomcá je povinný _bei .. zbytočného odkladu oznámit' potrebu opráv, ktoré má 

,.. . I .. prenajímafeľ ~urobiť a umožniť . vykónarue týchto a iných nevyhnutných opráV, inak nájomca 
> ~·. · ' :.:: ·· zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením po':'innosti vznikla. . .. . ·.·. . . . . 

.. (·'~-:'':~'51 Nájomca je povinný znášať ·óbmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom· počas 
L c;~:c·.~ ~ŕeruizaCie~oprav,·resp. údržby objektu,~rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 
1 >,;·~ fti':''' 2?~-:~5rNájbrhca je povinný do lO dní oznámit' prenajímatel'ovi každú zmenu svojej právnej 
. . '·:_' '\ subjektjvítý;)kó i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

· · · .-71PísÓinnosti týkajúce sa né.jomnéno- vzťahu doručujé prenajíťriate1' do sídla nájomcu. Účinky 
doruceniá- písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

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

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

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

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



·./- -~,--:--:~~-) •-~ 0.': .• ':'-f;..;..,_r~ ·~~~f' ~}·~·:-~- ::. ' _.:: -,~-,-,,·· P6Í.rn<1 ·> : !·'~ < ••••• ;:~ ·: • • 

';{;" ,_,, ~:~-~ľ)>r~P~~e, n,;e~~ovzdania nebY,tG~ch ipri,e:stórov prenajímateľovi· ·po up1ynutí doby nájmu, t.j. na 
,· .. L. :-~):äkhd~e:~WPovede: dohody, resp:·. uplynutím času, na ktorý bol ·nájom dojednaný, si prenajímatel' 

'L \ ·' 
0
""' ·~·rymádzújeq5rávo učtovaf zmluviúí pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 

.L •.• ;neOJ1rávneného UŽÍVania priestorOV ... · . .· . _· . t •• ~ . :~,'~v·,~· Tf~;i · 
.· 

1
:
1 na yypn:l}.f~)cfm~~~W~ spln~iri~bňrij6')pt6if~'i~~t6ti1 na YYI>~~taiii;·;.ba~;;.'6t~ého nebytového· priestoru na 

;;"~;c~~~~~~~~mc~· ;;;Jp6~~a\f~;~fs~~~~i~ ~~~~~~m~k~lého k nebYfOV~Í;p~;;;J~;; *'*~ 
·' · · '-'veiejnélÍo priestranstva prislúchajúce k objektu, resp. spoloč~·ého priestoru priľahlého k'nebytovému 

, priestoru. · · · · · . f ·· · . _;,· ·"'·.~::::=~ '· t· 13/ P~enajímatel' ne~odp~vedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlast~om'·' 
.. "~~;"lun1tel'nommajetku vnesenom do prenajímanýchpriestorov. ·· " ' · ·---. -~ :~.-' > 14/Nájomca zodpovedá ~a škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 

.• '"' .,:
1
:.\: " ~~~~~7rií \)'UŽÍvaných nájomco~. alebo)nými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. · 

· · ;···· · .. ,c:L ..... ·~·Ist Nájomca je povirinýnä vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 

·.· . "_y;gep9rušenom stave. ·.· "'···-":~·· . 
'.'"::_; ... '.>;·;-~--,-~ľj§(:N~ dodávku tepl~·'.;l.:1úvisiaceho sužívaní111; nebytových priestorov, v zmysle tejto 
' .. "· ''Il.ájomnefzmluvy, uzavrie nájomcaznill!vliso správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL,';c;J ;~, 

. s.r.o.. . · - ' ,.· .. ·. "" 
•• c .~ľ'~N~ l;Ódb~r-~'-~el~ktrickej ~nergie, vócii ''-;~a :vývoz domového odpadu uzavrie nájomca samostat~ý 

d. • • ·-= zmluvnfvzt'ah a doklad yo tom predloží prenajímatel'ovi do 15 dní od podpísania zmluvy . 
. _; _:. -~ 2

• ·• 17 l Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel' má na zabezpečenie nájomného 
·- L· "~á!.pžR-.~ ,):>~~vô k hn~tel'ným veciam, ktoré sa nachádzajú.,'::; predmetnej nehnutel'nosti a patria 

nájo:iricovf v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. · .. ·. · 

Čl. VIII · -- ··· ·' 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

· .. -
', - . - .• ""\ .". • ~'' .1 : ':""• . 

· ':'·-·--~ ~ :: •· 1/ Nedeliteľnou súčasťoutejto zmluvy je výpočtový list. 
·- · / -2/ 'zmluva bola napísariá \r dvoch vyhotoveniach- pre každú zmluvnú stranu jedno 

· __ ·_·vyhotovenie a nadobúda platno's(dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. -

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

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

V Prešove dňa 31.03.2014 

Nájomca: Prenajímatel': 

!Ing. Karol Schneider 
[kona tel' 

EIBD liA. L e.r.a. 
Oapajevova 2S 

-~so t'lt P ll E š o v 

~V1 EST() F;~ f~. E: ~~:()V 
spr~1va ne:bytr.:vých pr~B!;·i.r)rov 

~~ r,~:; ·z;:: fx (''~\l ~:r- ~;· J}, •; l!i.!; ;~ .,.,\! 
!iii ,. '1_~,.,.~,/! ....__.,. "'< '<l ~"il-«•'" lf-4-.~ q..p.,~ ~"-·F~ 

SLtJVEhlSt(i\ 4C·. PF~t:;ov !i~~; 
Mgr. Peter Bobk~ / 
konateľ 

/ 

Ing. Juraj Hu~ 
konateľ 

/ 
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VYPO€TOVY LIST 
')_ r ·:. 
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PRIES\~H~~'ftg-~iffi~bt~;~frfA~~Ni?~~~~CH PRIESTO~c;;: HLAV~~f7~:'PiiEiÓ~\t, ~:ft~r-. 

...... l~/ RJ.~i\.t. ~·rr~=·JI , ::· · ·:, · ~ · ,_ "' ~;."""_ . ...;,· •. '" .. -~_-", .. f-~".,. .., · .. · ·· · - -\:· '<_:J_- :·;/. 

zastupene spravcom nebytovych pnestor()~ ,PRESOV REAL s.r.o.:~,,;:;-;,· ·i: ;.; .. :·:·• ľ:·"~""ť:~i-.,'lt!,"~'1"'•><"~~; _ 
Slovenská 40,080 Ol Prešov t-::r.:c:~i:~#h;~~;ttV.:i~·:::~ · .:r. ~''~;::~;. t~·p ': .... :·" ,;.-ft'•i'")~i;:ffi>q:J:hJ(rJ,;;n~.:J;.· 

IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, komitel'-

" . , ... ."'' Ing. Juraj Hudáč, kona tel' _ 
.,",._,.. .. ·sailk'óyéspojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov , 

Číslô óh~: 6619911059/1111 ' ·· vs· 4518 Ks 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. · 
ako prenajímateľ "• 

a 

' , , 'T~. 

2, MEDIKAL, s.r.o ... s . 
Sídlo: -· ·· ·· 
Registrácia: 
OddieE Sro 
Zastúp~f!Ý~ : , · · 
·Jčô~)/~)Ú t· •. 

DIČ DPH:, ... ' 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca .,., 

·• Čapajevova23 
Okresný súd Prešov 

vložka: 12150/P 
Irig. Käŕol Schneider, konatel' 

'.~ii~ J, ·-.: .. : ~ v ' -

36466344 :;;~zí-'::,7.;,, ,ť. DJC: 2021507367 
···-··"' ., ........... _.-'- -

SK2021507367 . 
VÚB a.s~'pobočka Prešov 
1591710657/0200 

Údaje o užívanom nebytovo·m:Ôbjekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 

·"= Spôsob využitia: 
Počet osôb: 

l. Vykurovanie: 
a/ Teplá voda: 

-Justičná~:-~~ 

I.nadzemné podlažie 
pekáreň 

zdravotníctvo 

ÚK 

2. Vybavenie nebytového objektu: počet: 

al kúpel'ní: 
bi sprchovacích kútov: 
c/ umývarní: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
i/ spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o el splachovacích WC: 

o ff iných soc. zaradeni: 

o g/umývadiel: 

o h/ kuchynská linka: 

o jf spoločné sprchy: 

o lf drezy 

bi nákladné 

-----~ .. ------ -· ___ , ____ "." 

počet: 

l 
o 
2 
o 
o 
o 



-~~ .... ~.,.~)..:;~:.;~"'-.:\;...; -- ~ 

. -, ~ :.;.··.~,!:.~~-~··::. r;-r.l ~--.; 

4. Služby, ktoré užívatel' obstárá sám: ·•·•· ... 
všetky služby a energie si rieši nájqmčlľyo~ylastnej réžii 
okrem vykurovaniev- tó ldecezs' rávt-éc ,·-·~":,<·~ . · ·~:.· 
. ~~~ i~~;~~;f:~~~~\1{:J~~~i1~~~\:· l.~Jf._ r· 

V Prešove dňa 

Nájomca: 

.. ... - .. 
:\;l..:-~HN; 

Prenajímatel': 

-·· 



CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 12112 

P. č. l O (Ing. Do/há) 

Al Mesto Prešov uzatvára Dodatok č. l k Zmluve o nájme EKOPARK -HOLÁ HORA zo dňa 
12. 3. 2014, ktorého návrh tvorí prílohu tohto materiálu, a to ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu záujmu mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
v areáli a využití na rekreačné a športové účely pre obyvatel'ov mesta Prešov. 

BI Predmet žiadosti a účel majetkového prevodu: 
Nájomca (Technické služby mesta Prešov, a. s.) predložil návrh Dodatku č. l k Zmluve o nájme 
EKOPARK - HOLÁ HORA uzatvorenej dňa 12. 3. 2014, ktorého účelom je úprava režimu 
investovania do predmetu nájmu a jeho následného započítavania v zmysle uvedenej Zmluvy 
o nájme. Po prevzatí predmetu nájmu nájomca vykonal podrobnú analýzu jeho stavu s ohľadom na 
schválený účel nájmu, kde zistil viaceré nedostatky, ktoré vyvolávajú akútnu potrebu opravy 
a obnovy infraštruktúry, výstavby nových drobných objektov a rekonštrukcie existujúcich objektov. 
Vzhľadom na nutnosť vynaloženia väčšieho objemu počiatočných investícií do obnovy predmetu 
nájmu v záujme zachovania a ďalšieho rozvinutia jeho výchovno-vzdelávacieho charakteru v rozsahu 
optimálne zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta Prešov, vyvoláva potrebu úpravy príslušnej 
Zmluvy o nájme v častiach: o podmienkach investovania do predmetu nájmu- bod 4.2 c), o spôsobe 
odpisovania technického zhodnotenia financovaného nájomcom- bod 4.6, o spôsobe započítavania 
vynaložených investícií do predmetu nájmu- bod 4.7.2, ako aj doplnenie ustanovenia o tom, že nové 
investície sa stávajú predmetom nájmu za podmienok dohodnutých v pôvodnej Zmluve o nájme -bod 
4.7.4. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť uzatvorenie Dodatku č. l k Zmluve o nájme EKOPARK- HOLÁ HORA 
zo dňa 12. 3. 2014 ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 
z dôvodu záujmu mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli a na jeho 
využití na rekreačné a športové účely pre obyvateľov mesta Prešov. Uzatvorenie predmetného 
Dodatku č. l odporúčame schváliť aj z dôvodov uvedených v žiadosti nájomcu, čím dôjde 
k vyjasneniu postupov pri zhodnocovaní predmetu nájmu nájomcom a tým k menšej možnosti 
lavírovania medzi názormi zmluvných strán. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 20. 8. 2014: 
Komisia odporúča uzatvorenie Dodatku č. l k ZMLUVE O NÁJME EKOPARK- HOLÁ 
HORA zo dňa 12.3.2014 ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

El Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 28. 7. 2014 
Návrh Dodatku č. l k Zmluve o nájme EKOPARK- HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. 2014 
Zmluva o nájme EKOPARK- HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. 2014 

F- MsÚISP-0111211 
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Váš list čísl o/zo dňa 
1-

Vec 

Naše číslo 
1092/2014 

Vybavuje 
Ing. Peter Smutný 

Mesto Prešov 
Ing. Miroslav Hudák 
Riaditel' Sekcie MaE 
ul. Hlavná 73 
080 06 Prešov 

Kontakt 
051/77 117 08 

Prešov 
28.7.2014 

Zmluva o nájme- Ekopark Holá hora- Návrh Dodatku č. l 

Dúa 20.2.2014 bol uznesením MsZ č.S00/2014 schválený dlhodobý prenájom Ekoparku Holá 
hora spoločnosti TSmP, a.s Prešov, ako prípad hodný zvláštneho zreteľa. 

V článku IV bod 4.2.c Zmluvy o nájme sa spoločnosť TSmP, a.s. zaväzuje investovať do 
predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € ročne, s možnosťou ich 
započítania s nájomným podľa bodu 4. 7.2. Predstavenstvo TSmP, a.s. uvedomujúc si naliehavú 
spoločenskú objednávku vykonalo podrobnú analýzu havarijného stavu v ktorom sa Ekopark pri prevzatí 
nachádzal a rozhodlo o nevyhnutných urýchlených investíciách do opravy infraštruktúry, do výstavby 
nových a technického zhodnotenia existujúcich objebov v areáli. 

Rozsah investícií do obnovy, zhodnotenia a dobudovania majetku Ekoparku v zauJme zachovania, 
ale hlavne rozvinutia jeho výchovno-vzdelávacieho charakteru v rozsahu optimálne zohľadi1ujúcom 

potreby obyvatel'ov mesta Prešov však vyvoláva potrebu revízie niektorých ustanovení Zmluvy o nájme 
pojednávajúcich o podmienkach investovania do predmetu nájmu v čl. 4.2.c, o spôsobe odpisovania 
technického zhodnotenia v čl. 4.6, ako aj o spôsobe započítavania vynaložených finančných prostriedkov 
v článku 4. 7 .2. V zásade ide o určenie povinného investičného rámca 30 tis. € ako priemeru za uplynulé 
roky nájmu Ekoparku a o doplnenie možnosti započítať investície realizované v bežnom roku 
s nájomným za Mestské lesy aj v nasledujúcich rokoch do výšky 30 tis.€ ročne. 

V ďalších súvislostiach vznikla potreba doplniť Zmluvu o nový článok 4.7.4 v ktorom sa konštatuje, že 
majetok ktorý nadobudne prenajímateľ na základe faktúry vystavenej nájomcom, sa stáva d!lom 
vystavenia faktúry súčasťou predmetu nájmu a to za podmienok dohodnutých v Zmluve. Navrhované 
zmeny podrobne dokumentuje návrh Dodatku č. l, ktorý je prílohou tohto listu. 

Žiadame Vás, vážený pán riaditeľ, ako sekretára Komise fmančnej, plánovacej a sprá-ry mestských 
organizácií, aby ste Zmluvu o nájme Ekopark Holá hora a navrhovaný Dodatok č. l zaradili do programu 
jej najbližšieho zasadania a po prerokovaní odporúčali na ich schválenie v Mestskom zastupitel'stva. 

S pozdravom 

Prílohy : Dodatok č. l k Zmluve o nájme 

flajblsld 33 
OW Ol Prešov 
Tel.. 051'77 l 17 OX 
f'AX 051/7444752 

iľOJI71~414 
i( Dl'll· SK 20c05206)(, 
vľ!ll b~nb 327572.'02()0 
llniCrcdil Bank Slnva~ia a.s IOklJk2kllflli·llll 

~'vftsňovsky 
výkonný riaditeľ 

assisi<IÍ· lsm p.sk 

W\\'W.(Slllp.sk 
Spoločno>( zapisan:i ,. ! li< 
Okrcsnl-1}() súdu Pre·~'". 
odd \a Vlo/la l:" l" c.'i2/l' 
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NAVRH 

Dodatok č. l 
k ZMLUVE O NÁJME EKOľARK-HOLÁ HORA ZQ dňa 12.3.201~ 

Mesto Prešov 
(ďalej len Zmluva o nájme) 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v znení neskoršícbpredpisov 

Zmluvné strany 

l. Prenajímateľ: Mesto Prešov 
sídlo: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
zastúpený: primátorkou mesta Ing. Andreou Turčanovou 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
Bankové spojenie: ČSOB Prešov, č. ú.: 4008549274/7500 
(ďalej len prenajímateľ) 

Vydanie: 

Strana 
112 

2. Nájomca: Technické služby mesta Prešov, a. s., zapísaný v OR Okresného súdu 
Prešov, odd. Sa, Vložka číslo 252/P 

sídlo: Bajkalská 33, 080 Ol Prešov 
zastúpený: predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom Kleinom a členom 

Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým 
IČO: 0031718914 
DIČ: 2020520656 
Bankové spojenie: UniCreditBank, č. ú.: 1089828000/1111 
(ďalej len nájomca) 

Článok l 
Predmet dodatku 

Z dôvodu úpravy režimu investovania do predmetu nájmu a následného započítavania týchto 
investícií v zmysle Zmluvy o nájme, prenajímateľ a nájomca uzatvorili tento Dodatok č. l 
k Zmluve o nájme, ktorým sa mení jej znenie nasledovne: 

V Čl. IV Povinnosti zmluvných strán, sa mení bod 4.2, písm. c), bod 4.6, bod 4.7.2 a dopÍňa sa 
bod 4.7.4, ktorých nové znenie je nasledovné: 
4.2 Nájomca sa zaväzuje: 
c) investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € (slovom: 
tridsaťtisíc eur) ročne - v priemere za uplynutú dobu nájmu, s možnosťou ich započítania 
s nájomným podľa bodu 4. 7. 2. 
4.6 Technické zhodnotenie financované nájomcom odpisuje počas doby nájmu nájomca. Po 
ukončení nájmu, ak nebude technické zhodnotenie financované nájomcom úplne odpísané, 
nájomca ho odpredá prenajímateľovi za zostatkovú cenu. 
4.7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bude nájomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2 písmeno c) budú započítané voči ročnému nájomnému za lesné 
pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 5. l. 2005 v znení jej 
dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok vyčísli nájomca prenajímateľovi najneskôr do 
15. ll. bežného kalendárneho roka a investície uznané prenajímateľom vyfakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 30. ll. bežného kalendárneho roka; ak nájomca v niektorom kalepdárnom 
roku vykoná práce v rozsahu viac ako 30.000 €, je oprávnený ich vyfakturovať prenajímateľovi 
v tomto rozsahu, pričom suma nad 30.000 € sa mu započíta do ďalšieho obdobia (max. do výšky 
30.000 € ročne). Následne bude vystavená dohoda o započítaní vzájomných plnení, najneskôr do 
20. 12. bežného kalendárneho roka. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Dodatok č. l Vydanie: 

k ZMLUVE O NÁJME EKOľARK-HOLÁ HORA zo dňa 12.3.201~ 

Mesto Prešov 
(ďalej len Zmluva o nájme) Strana 

uzatvorenej podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 2/2 
40/1964 Zb. v znení neskor§ích predpisov 

4.7.4 Majetok, ktorý nadobudne prenajímateľ na základe faktúry vystavenej nájomcom podľa bodu 
4.7.2, sa dňom vystavenia faktúry stáva súčasťou predmetu nájmu, a to za podmienok dohodnutých 
v tejto Zmluve o nájme. 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia dodatku 

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o nájme nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a 
naďalej v platnosti. 

2.2 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 
dvoch vyhotoveniach. 

2.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
2.4 Tento dodatok je povinne zverejňovaným dodatkom a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jeho zverejnenia. 
2.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol 

uzavretý v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

V Prešove dňa : .......................... .. 

Za prenajímatel'a : 

.......................................... 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01/12/1 

Za nájomcu: 

MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

.................................................... 
PhDr. Mikuláš Komanický 
člen predstavenstva 
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9 ZMLUV A O NÁJME EKOPARK- HOLÁ HORA ·Vydanie: l 

uzatvorená podl'a ustano~enia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 

Mesto Prešov 
40/1964 Zb. v zneni neskoršfch predpisov 

Zmluvné strany 

Prenajímateľ : Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 
IČO: 327 642 

Nájomca 

Bankové spojenie: ČSOB, a. s. 
Číslo účtu: 400854927417500 

Zast.: JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

Technické služby mesta Prešov, a. s. 
Bajkalská 33 
080 Ol Prešov 
IČO: 0031718914 
Bankové spojenie: UniCreditBank. 

č.ú.: 1089828000/1111 . . 
Zast. predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom K.leinom a členom 
Pre~tavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým. 

Zmluvné strany uzatvárajú :zmluvu o nájme nehnuteľností a hnuteľného majetku 
s nasledovným textom: 

Č~ánokl. 
Predmet zmluvy 

1.1.1. Prenajimateľ je výlučným vlastru'kom predmetu nájmu: Ekopark Holá hora, 

Strana 
l/5 

Výtlačok: 

Botanická ul. ll, 080 Ol Prešov, pozostávajúceho zo súboru hnuteľného 
a nehnuteľného majetku. 

1.1.2. Nehnutel'ný majetok tvoria: 
a) nehnuteľnosti v k. ú. Prešov, zapísané na LV. č .. 6492;vedenom na Katastrálnom úrade 
v Prešove, Správa katastra Prešov : 

P. č. Pozemky 
l. parc. č. KN-C 7355/1, ovocný sad o výmere 8154 m1, 
2. parc. č. KN-C 7355/2, záhrada o výmere 1246 m2

, 

3. parc. č. KN-C 7356, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1103 m2
, 

4. parc. č. KN-C 7373, ovocný sad o výmere 2677 m2
, 

5. parc. č. KN-C 7374, ostatná plocha o výmere 139m2, 

6. parc. č. KN-C 7383/2, ovocný sad o výmere 4947 m2, 

7. parc. č. KN-C 738411, trvalý trávnatý porast o výmere 1611 m2, 

8. parc. č. KN-C 9813/2, vodná plocha o výmere 162 m2, · 

9. parc. č. KN-E 2678/2, záhrada o výmere 150m2, 

10. parc. č. KN-E 2678/102, záhrada o výmere ll m2 

P.f. Stayba 
l. stavba Ekoncentrum, súpisné číslo 421 O, situovaná na parc. č. KN-C 7356, 

(budova EP inv. č. 1/801) 

F -MsÚ/SP·Ol/12/1 
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b) stavby bez súpisného čísla: 

P. č. Inv. číslo 

l. 2/817 
2. 2/818 
3. 2/816 

SPOLU: 

Názov predmetu 

Prístrešok pre hipoterapiu 
Garáž EP 
Detské ihrisko 

1.1.3. Hnuteľný majetok tvoria: 

a) zvláštne učebné pomôcky- vedené v operatívnej evidencii: 

P. č. Inv. číslo Názov predmetu P. ks Jed. cena 

l. 45 Kábel USB l 19,35 
2. 47 Reproduktory l 9,60 
3. 50 Počítač PC l 693,69 
4. 51 Monitor Acer 19LCD l 268,61 

Spolu: 

b) drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii. 

Obst. cena 

3.038,00 
20.423,30 
41.395,74 

64.857,04 € 

Cena celkom 

19,35 
9,60 

693,69 
268,61 

991,25 € 

1.2. Prenajímateľ dáva nehnuteľnosti a hnuteľné veci špecifikované v bode 1.1.2. a 1.1.3. 
tohto článku do užívania nájomcovi a nájomca ich preberá do užfvania. 

1.3. Súbor hnuteľných vecí a nehnuteľností bude uvedený v preberacom protokole, ktorý 
bude vyhotovený do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

1.4. Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove dňa 20.2.2014, uznesením č. 500/2014. 

Článok ll. 
Účel a doba nájmu 

2.1. Nájomca preberá predmet zmluvy do nájmu za účelom jeho využitia ako objektu 
zvláštneho zreteľa, za účelom doterajšieho zachovaniE~. a rozvinutia jeho 
športového, rekreačného a výchovno-vzdelávacieho charakteru, v rozsahu optimálne 
zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta Plclov. 

2.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

F- MsÚ/SP-O l/12/1 
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Článok III. 
. Nájomné 

3.1. Nájomné bolo stanovené dohodou ako nájomné hodné osobitného zreteľa vo verejnom 
záujme vo výške 1,00 € ročne, splatné vždy k 30.6. bežného kalendárneho roka. 

3.2. Nájomca sa zaväzuje platiť nájomné v dohodnutej výške na vyššie uvedený účet 
prenajímateľa. 

Článok IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

4.1. Nájomca je oboznámený so stavom predmetu nájmu a v takomto stave ho preberá do 
nájmu. 

4.2. Nájomca sa zaväzuje : 
a) fmancovať a organizovať prevádzku prenajatých priestorov v zmysle čl. II bodu 

2.1., vykonávať bežnú údržbu a opravy, s možnosťou započítania s nájomným 
podľa bodu 4.7.1. maximálne do výšky 30.000 € (slovom tridsaťtisíc eur). 

b) vytvoriť a viesť účtovnú evidenciu prevádzkových nákladov v analytickom členení. 
Účelne vynaložené prostriedky preukázať prenajímatel'ovi v zmysle· ustanovenia 
bodu 4.2. písmeno a) tohto článku, formou finančného prehľadu vytvoreného z 
analytickej evidencie k 31.12. bežného kalendárneho roka. 

c) investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € 
(slovom tridsaťtisíc eur) ročne, s možnosťou ich započítania s nájomným podľa 
bodu 4.7.2. 

d) preukázať prenajímateľovi použitie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia 
bodu 4.2. písm. c) tohto článku naSledovným spôsobom: 
Pred začatím prác nájomca písomne požiada prenajímateľa o súhlas s vykonaním 
investícii v bode 4.2. písm. c) tohto článku. Nájomca začne uvedené práce 
realizovať až po udelení súhlasu prenajímateľa a uskutočnení obhliadky predmetu 
nájmu; ·prenajfmatel' si vyhradzuje právo odopriet' súhlas, v takomto prípade sa 
práce nezrealizujú. Po ukončení prác nájomca predloži súpis vykonaných prác spolu 
s účtovnými dokladmi preukazujúcimi .účelné vynaložené fmančné prostriedky. 
Prenajfmateľ zabezpečí kontrolu prác najneskôr 7 dní odo dňa doručenia podkladov 
od nájomcu a následne vypracuje zápisnicu o splneni povinnosti nájomcu. 

e) vynaloženie finančných prostriedkov v zmysle ustanovenia bodu 4.2. písmeno c) 
tohto článku preukázať prenajímateľovi vždy najneskôr do 31. decembra bežného 
kalendárneho roka. 

4.3. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k predmetu nájmu za účelom kontroly. 

4.4. Nájomca je oprávnený dať predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, ak ide o jeho 
využívanie v súlade s čl. II bod 2.1, na účel športový, výchovno-vzdelávací a na iný 
účel špecifikovaný prenajímateľom, pričom sa predpokladá aj možnosť jeho 
komerčného využitia. Súhlas prenajímateľa k prenechaniu predmetu nájmu do 
podnájmu tretej osobe podľa prvej vety sa považuje za udelený podpísaním tejto 
zmluvy okrem komerčného podnájmu, v tomto prípade je potrebný písomný súhlas 
prenajímateľa. Nájomné z komerčného podnájmu nájomca použije na financovanie 
a organizovanie prevádzky v zmysle čl. IV. bod 4.2. 

F- MsÚ/SP-O l/12/l 
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4.5. Nájomca je povinný vytvoriť podmienky, aby na predmete nájmu nevznikla škoda 
a aby nedošlo k ohrozeniu majetku prenajímateľa, zároveň zodpovedá za podnájomcu. 

4.6. Účtovné odpisy technického zhodnotenia financovaného nájomcom odpisuje počas 
doby nájmu nájomca. Po ukončení nájmu sa technické zhodnotenie stáva majetkom 
prenajímateľa. 

4.7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca zabezpečí prevádzku a bežnú údržbu predmetu 
nájmu a v zmysle bodu 4.2. písm. a) je oprávnený započítať finančné prostriedky, ktoré 
nájomca účelne vynaloží na prevádzku voči ročnému nájomnému za lesné pozemky 
určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 5.1.2005 v mení 
jej dodatkov. Preukázateľne vynaložené náklady podľa bodu 4.2. písmena b) vyčísli 
nájomca prenajímateľovi k 31.12. bežného kalendárneho roka a vyfakturuje najneskôr 
do 15.1. nasledujúceho roka. Následne bude medzi prenajímateľom a nájomcom 
vystavená dohoda o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú len plnenia, 
ktoré boli preukázateľne doložené, a to do výšky 30.000 €. 

4.7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že fmančné prostriedky, ktoré bude nájcmca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2. písmeno c) budú započítané voči ročnému 
nájomnému za lesné pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej 
zmluvy zo dňa 5.1.2005 v znení jej dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok 
vyčísli nájomca prenajímateľovi do konca kalendárneho roka a vyfakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 15.l. nasledujúceho roka. Následne bude vystavená dohoda 
o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú vykonané práce, na ktoré dal 
prenajímáteľ písomný súhlas. 

4.7 .3. Ak sa v jednotlivých článkoch uvádzajú.fmančné-čiastky, rozumejú sa ako čiastky 
vrátane DPH v zákonom stanovenej výške. · 

Článok V. 
Skončenie nájmu 

5.1. Nájom je dojednaný na dobu neurčitú v zmysle čl. II. tejto zmluvy s výpovednou 
lehotou 1 rok. 

5.2. Výpoveď musí mať písomnú podobu a výpovedná lehota začína plynúť od 1.1. roku, 
nasledujúcom po roku, v ktorom bola písomná výpoveď zmluvnému partnerovi 
doručená. 

5.3. Zmluvné strany môžu ukončiť nájomný vzťah aj na základe vzájomnej dohody. 

5.4. Zmluvné strany môžu zmluvu o nájme vypovedať aj bez udania dôvodu. 

5.5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou ajej účinnosť nastane dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

5.6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

5.7. Zmluva bola vypracovaná v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva 
prevezme prenajímateľ a dva nájomca. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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5.8. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu 
i rozsahu,. tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoručnými podpismi na tejto zmluve. 

V Prešove, dňa: H. ~ .1JJ1 ~ 

Za prenajímateľa: 

--

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Za nájomcu: 
/~ 

MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

~ikufäš Kom~ 
člen predstavenstv" 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
mesta Prešov, a.s. 

Bajkalská 33 
08'? 01 PREŠOV [ID 



Majetkové prevody- komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta dňa 25. 3. 2015 

P.č Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci T Navrhovaná cena 

Výmerav m 2 Mesto kupuj Mesto predáva 

prevodu r žiadateľom komisiou v€ v€ 

1. zmena uznesenia č. 44012013 zo dňa 23. 9. 2013, bod 8- odkúpenie časti pozemkov na Ul. Jazdeckej {K. Nešfák, T. Fecko a A. Fecková) 

2. mesto kupuje prof. MVDr. M. Kozák, PhD. Mesto Preiov 69,30€/m2 821 

3. zámer prenájmu {PHOZ) Mesto Prelov {Nám. Krárovnej pokoja) MARGARETKA PO, s. r. o. 25€Jm2/rok NP- 416,45 

4. zámer prenájmu {PHOZ) Mesto Preiov {Ul. Višňová) AUTO EX, s. r. o. 1 O €/rok za celý predmet nájmu 1 838 

5. zámer prenájmu {PHOZ) Mesto Pretov {Ul. Bernolákova) Súkr. ZŠ pre žiakov s poruch. aktiv. 1€lrok NP-644,44 

6. zámer prenájmu {PHOZ) Mesto Preiov {Nám. Krárovnej pokoja) Ivan Kopčák- DAJSI 25 €1m2/rok NP -146,30 

7. zámer prenájmu {PHOZ) Mesto Preiov {Ul. Ceskoslovenskej armády) HCP Slovakia, s. r. o. 30€/m2/rok NP- 319,60 

8. zámer prenájmu {PHOZ) Mesto Prešov {Ul. Martina Benku) Slovenská sporiterňa, a.s. 50 €1m2/rok NP -190,45 

9. zámer prenájmu {PHOZ) Mesto Prešov {Ul. Justičná) MEDIKAL, s. r. o. 65 €1m2/rok NP -148,50 

10. uzatvorenie Dodatku č. 1 Mesto Preiov {Ul. Botanická) Technické sužby mesta Prešov, a. s. 

SPOLU 

* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
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