
9 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

zo 4. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňa 18. 3. 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Návrh na schválenie majetkových prevodo~ 
2. Rôzne 

1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV 
Komisia prerokovala jednotlivé majetkové prevody a hlasovaním rozhodla takto: 

Bod č. 1 - stiahnutý materiál 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 2712015 zo dňa 26. 1. 2015 
v časti schvaľuje 
bod31 
Zámer zámeny nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 23641102, omá pôda o výmere 101 rrf, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Na Rúrkach, vo vlastnlctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 1237513, záhrady o výmere cca 48 m2(presná výmera 
bude známa po vypracovani GP), LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, 
v bezpodielovom spoluvlastnlctve Františka Tobiáša a manželky Seraffny Tobiášovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 01 Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta 
Prešov) za cenu 10 €1m2

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

sa menina 

Zámer zámeny nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 23641102, omá pôda o výmere 101 rrf, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Na Rúrkach, vo vlastnlctve mesta Prešov, 
za 
pozemok parc. č. KNC 1237513, zast. plocha o výmere 37m2

, vytvorený GP 
č. 9912014 zo dňa 4. 8. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 
080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNE 1237513, záhrady, LV č. 5196, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom spoluvlastnfctve Františka Tobiáša 
a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 01 Prešov 
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- s doplatkom (za r,revyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta 
Prešov, t.j. 64 m) za cenu 10 €1m2

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie 
dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 
Dôvod: Dopracovať o znalecký posudok. Po dopracovaní znova predložiť na 

rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 2 - neodporúča 
Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 626/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2

, 

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

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

o celkovej výmere 358m2 LV č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s. r. o., Pavlovičovo námestie 35, oso 01 Prešov. ICO: 44555229 

- za cenu 65 000 €. 
Dôvod: Vzhľadom na vznesené pripomienky komisia neodporúča odkúpenie 

pozemkov. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: • 
Zdržali sa: -

Bod č. 3 - dať do výjazdovej komisie 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 612117, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 053 m2

, 

L V č. 3399, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Suchoňova, 
od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 01 Prešov 

- za cenu 1 €. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 4 - dať do výjazdovej komisie 
Odkúpenie stavby komunikácie na pozemku parc. č. KNC 612117, zastavané plochy 

a nádvoria, lokalita Ul. Suchoňova, k. ú. Solivar, 
od NA/L trading s. r. o., Prešov, Vajanského 33, 080 01 Prešov, !CO: 36443824 

- za cenu 1 €. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -
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Mesto Prešov 

Bod č. 5 - dať do výjazdovej komisie 
Odkúpenie: 

Výtlačok: 

-stavby komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KNC 611113, omá pôda, 
KNC 320219, zastavané plochy a nádvoria, KNC 320211 O zastavané plochy a nádvoria, 
KNC 3202113, zastavané plochy a nádvoria, KNC 320218, zastavané plochy a nádvoria, 
KNC 320214, zastavané plochy a nádvoria, KNC 611112, omá pôda, KNC 611111, omá 
pôda, ktorej zodpovedá parc. č. KNE 97312, ostatná plocha, KNC 304413, zastavaná 
plocha a nádvorie, KNC 3043129, omá pôda, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jíráskova, 

-stavby mosta na pozemku parc. č. KNC 3308/1, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jíráskova, 
od NA/L trading, s.r.o., Prešov, Vajanského 33, 080 01 Prešov, !CO: 36443824 
- za cenu 1 €. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 6 - dať do výjazdovej komisie 
Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 611113, omá pôda o výmere 8m2

, 

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

- parc. č. KNC 320211 O, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2
, 

-parc. č. KNC 3202113, zastavané plochy a nádvoria o výmere 13m2
, 

spolu o výmere 70m2
, L V č. 2787, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jíráskova, 

od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 01 Prešov 
- za cenu 1 €. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 7 - dať do výjazdovej komisie 
Odkúpenie inžinierskych sieti, a to: 
- kanalizácie na odvod dažďovej vody, 
- odtokového kanála, 
- rozvodu plynu, 
- vodovodnej prlpojky, 
- kanalizácie na odvod splaškovej vody, 
nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KNC 316611 a parc. č. KNC 316613, LV 
č. 2065 a L V č. 3888, k. ú. Solivar, lokalita Delňa, a to v rozsahu podľa porealízačného 
zamerania stavby "Prešov- Aquapark Delňa", od spoločností ŠOVAR, s.r.o., 
Keratsínske námestie 1, 080 01 Prešov, !CO: 3171166 
-za cenu 398 061,60 €. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: 1 
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Bod č. 8 - stiahnutý materiál 
Predaj nasledujúcich pozemkov pod existujúcou stavbou s. č. 4766, LV č. 13009, 
k. ú. Prešov vlastníkovi stavby, a to: 
- parc. č. KNC 9262112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2

, 

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

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

Občianskemu združeniu BARLJCKA, Prostéjovská 38, 080 01 Prešov, /CO: 37786211 
- za cenu 1 € za celý predmet prevodu. 
Dôvod: Dopracovať o presné výmery terasy a priestoru pod schodiskom. Po 

dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za: S 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 

Bod č. 9 A - odporúča 
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5a) 

Bod č. 9 B - neodporúča 
Predaj: 
- bytu č. 1 nachádzajúcom sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, 
umiestnenom na pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: O, 
o výmere 73 m2

, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu 
v podiele 73/206, L V č. 6492, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m2
, zastavaná 

plocha a nádvorie v podiele 73/206, k. ú. Prešov, LV č. 6492, 
- spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov, L V č. 6492, 

Alene Horváthovej a manželovi Jánovi Horváthovi, Slovenská 48, 080 01 Prešov do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
-za cenu 17 000 € s týmito podmienkami: 
- kupujúci zrealizujú na vlastné náklady majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod 

stavbou vo vlastníctve tretej osoby, 
- kupujúci, v pripade následného odpredaja bytu do 10 rokov za cenu vyššiu, ako je kúpna 
cena bytu dohodnutá pri tomto majetkovom prevode, uhradia Mestu Prešov rozdiel sumy, 
za ktorú predajú byt a sumy, za ktorú byt kúpili od Mesta Prešov. 
Dôvod: Doplniť do materiálu na MsR dlžnú sumu na nájomnom. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -
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Bod č. 10 A- odporúča 
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5b) 

Bod č. 10 B -neodporúča 
Predaj: 

- bytu č. 2 nachádzajúceho sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, 
umiestnenom na ľozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: 
1, o výmere 80 m , LV č. 13494, k. ú. Prešov, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu 
o veľkosti 80/206, 

- spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 626/2, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 40m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 80/206, 
- spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 207m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 80/206, 

Júliusovi Taragošovi a Zlatici Taragošovej, Slovenská 48, 080 01 Prešov do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako spoločným nájomcom bytu, 
v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov, 
- za cenu 19 000 €, s podmienkou doplatku kúpnej ceny vo výške rozdielu medzi 

touto kúpnou cenou a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci prevádzané 
nehnuteľnosti predajú tretej osobe, ak k takémuto predaju dôjde v lehote do 10 
rokov od nadobudnutia ich vlastníckeho práva k prevádzaným 
nehnuteľnostiam, pričom doplatok kúpnej ceny bude splatný do 30 dní od 
prevodu vlastníckeho práva z kupujúcich na tretiu osobu. 

Dôvod: Doplniť do materiálu na MsR dlžnú sumu na nájomnom. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 11 A - odporúča 
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 v časti Se) 

Bod č. 11 B - neodporúča 
Zámer predaja: 
- bytu č. 3 nachádzajúceho sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, 

umiestneného na pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: 2, 
o výmere 53m2

, LV č. 13494, k. ú. Prešov, 
- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu o 
veľkosti 53/206, 

- spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 626/2, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 40m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 53/206, 
-spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 207m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 53/206, 
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spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania nehnuteľností na Ul. Slovenskej 48, 080 01 Prešov, ako celku 
pre 
Alenu Horváthovú a manžela Jána Horvátha, Slovenská 48, 080 01 Prešov, 
v podiele 'lz 
a Júliusa Taragoša a manželku Zlaticu Taragošovú, Slovenská 48, 080 01 Prešov, 
v podiele 'lz, 

-za cenu 15 000 Eur, s podmienkou doplatku kúpnej ceny vo výške rozdielu medzi 
touto kúpnou cenou a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci prevádzané nehnuteľnosti 
predajú tretej osobe, ak k takémuto predaju dôjde v lehote do 10 rokov od 
nadobudnutia ich vlastníckeho práva k prevádzaným nehnuteľnostiam, pričom 
doplatok kúpnej ceny bude splatný do 30 dní od prevodu vlastníckeho práva 
z kupujúcich na tretiu osobu. 

Dôvod: V nadväznosti na dôvod d uvedený v bode č. 9 a 10. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 12 - neodporúča 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere cca 20 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovani GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
17. novembra, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Záporné stanovisko OHAMaÚP. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Zdržali sa: 1 
Proti:-

Bod č. 13 - odporúča 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7m2, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Zdržali sa: -
Proti:-

Bod č. 14 - stiahnutý materiál 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 595112 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 595113 o výmere 7m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- častí pozemku parc. č. KNC 595111 o výmere cca 24 m2

, zastavaná plocha 
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a nádvorie (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 

-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Komisia súhlasí s odpredajom len 10m2 s podmienkou, že sa nebude 
odpredával' čast' pozemku parc. č. KNC 595111 o výmere cca 24 m2

, zastavaná 
!)locha a nádvorie pod prístupovou komunikáciou, na základe stanoviska OHAMa 
ÚP, preto žiada prerokoval' túto zmenu so žiadateľkou a v prípade jej kladného 
vyjadrenia opätovne predložil' dopracovaný materiál na rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Zdržali sa: -
Proti:-

Bod č. 15- odporúča 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
1. pozemkov: 

- parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32 409 m2
, 

- parc. č. KNC 3162/1 , trvalý trávnatý porast o výmere 1 04 4 7 4 m2
, 

- parc. č. KNC 316212, trvalý trávnatý porast o výmere 1 350m2
, 

- parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere 1 870m2
, 

- parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2
, 

2. stavieb: 
-nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
-bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 

3162/1' 
- bunka - rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1 , 
-vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
-bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 

3162/1' 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
-pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
-oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), 

tobogan, oceľové prezliekarne a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom 
areáli, 
spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita 
Ul. Jelšová, 

- spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené 
v prílohe príslušného uznesenia komisie. 
(Komisia navrhuje minimálnu dobu nájmu na 10 rokov a maximálnu na 15 rokov. 
Cena navrhovaná komisiou: 25 000 €/rok). 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
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Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Bod č. 16 - odporúča 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
1. pozemkov: 

-parc. č. KNC 7231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 288 m2
, 

-parc. č. KNC 7232, vodná plocha o výmere 705 m2
, 

- parc. č. KNC 7233/1, ostatná plocha o výmere 8 938 m2
, 

- parc. č. KNC 7233/2, ostatná plocha o výmere 1 237m2
, 

-parc. č. KNC 7233/3, ostatná plocha o výmere 3m2
, 

- parc. č. KNC 7233/4, ostatná plocha o výmere 3 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/5, ostatná plocha o výmere 19m2
, 

- parc. č. KNC 7234/1 , zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 344 m2
, 

-parc. č. KNC 7234/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, 

-parc. č. KNC 7234/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174m2
, 

-parc. č. KNC 7234/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416m2
, 

-parc. č. KNC 7234/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2
, 

spolu o výmere 20 226m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

2. stavieb: 

Výtlačok: 

- Zimného štadióna, s. č. 4190, umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7231, 
- bazénu bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7232, 
- parkoviska bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7233/1, 
- parkoviska bez s. č., umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7234/1, 
- trafostanice, s. č. 8698, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 7234/3, 
- strojovne, s. č. 8699, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 7234/4, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

3. hnuteľných vecí tvoriacich súčasť stavby Zimného štadióna (sedadlá v hľadisku, 
mantinely, technológia kotolne a kotly, chladiarenské zariadenie, technológia strojovne 
- 2 kompresory, chladiace zariadenie, chladiace veže, technologické rozvody ľadovej 
plochy, prevádzkový rozvod silnoprúdu), 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené 

v prílohe príslušného uznesenia komisie. 
(Komisia navrhuje dobu nájmu na 10 rokov. Cena navrhovaná komisiou: 33 00€/rok). 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:6 
Proti:-
Zdržali sa: 1 

Bod č. 17- odporúča 
A) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 27/2015 zo dl\a 26. 1. 2015 bod 24, v súlade 
s bodom 14, súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

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

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

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

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

, 

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

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

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca 1 330m2
, 

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

- komplexnej technologickej časti strojovne vrátane rozvodov, čerpadiel, filtrov 
a ďalších vecí súvisiacich so zabezpečením prevádzky bazénov, 
spolu tvoriacich areál letného kúpaliska na Sídlisku 111, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Antona Prídavka 

-spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené 
v prilohe príslušného uznesenia komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:5 
Proti:-
Zdržali sa: 3 

Bod č. 18 -odporúča 
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu že ide o pozemok, ktorý tvori súčasť objektu vo vlastníctve 
žiadateľa, ~kajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere 
cca 611 m (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred budovou veliteľstva divlzie) 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 19 - dať do výjazdovej komisie 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu zriadenia záhradky na priľahlom pozemku pred rodinným domom, a to 
častí pozemku parc. č. KNC 324215, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
30 rrf (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Pod Turňou, na dobu neurčitú pre Rút Pajorkovú, Pod Turňou 32, 080 05 
Prešov 
-za cenu 4, 70 €/rrf! ročne. 
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Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

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

Bod č. 20 - stiahnutý materiál 

Výtlačok: 

Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania sociálnych služieb, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 454 m2

, nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 4634, 
- pozemku parc. č. KNC 8067, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 186 m2

, 

na Ul. Fraňa Kráľa 12, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre organizáciu 
Mintaka, n. o., Šarišská 79/A, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45743789 

-pozemok za cenu 1 €1m2/rok, 
- nebytové priestory za cenu 8,30 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užfvanfm 

nebytových priestorov. 
Dôvod: Komisia odporučila zmenu ceny pozemku zo 100 €/ročne na 1€/m21rok a žiada 

doplniť účel využitia nebytových priestorov. Po dopracovaní znova predložiť 
na rokovanie komisie. 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 21 - odporúča 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu vzájomného usporiadanie vlastníctva, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3133/95 o výmere 821m2

, orná pôda, LV č. 4178, na uvedených 
pozemkoch sa nachádza komunikácia Ul. Petrovianska, 

-parc. č. KNE 577/4 o výmere 60m2
, orná pôda, LV č. 1549, na uvedenom pozemku sa 

nachádza chodník, lokalita Ul. Jesenná, 
pozemky o celkovej výmere 1 670 m2

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, 
Chalúpkova 51, 080 05 Prešov 
za nehnuteľnosti: 
-stavbu súp. č. 11064 na pozemku parc. č. KNC 164/2 a pozemok parc. č. KNC 164/2 o 
výmere 316 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé 
kino Prameň- terajší sklad), LV č. 2065 

-pozemky: 
-parc. č. KNC 3043/136 o výmere 112m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3013/137 o výmere 171m 2, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3043/138 o výmere 141 m2

, orná pôda, 
- parc. č. KNC 3043/143 o výmere 113 m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere 853m2 nachádzajúce sa v areáli bývalého ZASAP-u, LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov 
-s doplatkom 1 886,79 € žiadatel'a Jána Komára. 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
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Za:4 
Proti: 1 
Zdržali sa: 2 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Bod č. 22 - odporúča 

Výtlačok: 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: 
1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 

-parc. č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2, 

- parc. č. KNC 9817/107, vodné plochy o výmere 86m2
, 

- parc. č. KNC 9817/108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

- parc. č. KNC 9817/110, vodné plochy o výmere 47m2
, 

- parc. č. KNC 9817/113, vodné plochy o výmere 190 m2
, 

- parc. č. KNC 8524/2, ostatné plochy o výmere 2 411m2
, 

- parc. č. KNC 9773/5, ostatné plchy o výmere 557m2
, 

(celkom o výmere 3 393m2
), všetky na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, 

vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
parc. č. KNC 9745/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

parc. č. KNC 9750/2 o výmere 371 m2
, 

parc. č. KNC 9750/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2, 

parc. č. KNC 9750/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

parc. č. KNC 9750/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2123 m2
, 

(celkom o výmere 3 410 m2
), všetky na LV č. 70, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská 

a Volgogradská, vo vlastníctve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 
19, 820 09 Bratislava, IČO: 003328 

- bez finančného vyrovnania. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:5 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 

Bod č. 23 - neodporúča 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usroriadaní, týkajúci sa: 
- pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m , lokalita Ul. Vajanského, 
-časti pozemku parc. č. KNC 16272/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 1 404m2 

(presná výmera bude známa po vypracovani GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca 1 696m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, 
za 
-časť pozemku parc. č. KNC 5332/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
- časť pozemku parc. č. KNC 5332/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 1 220 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
-pozemok parc. č. KNC 5332/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676 m 2, 

spolu o výmere cca 2 064 m2
, lokalita Ul. Štúrova, LV č. 6782, k. ú. Prešov, vo 

vlastníctve SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 
Bratislava 
- bez finančného vyrovnania. 

F- MsÚ/SP-01126/1 Strana 11/12 



1:;1 
Mesto Prešov 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:6 
Proti: -
Zdržali sa: -

2. RÔZNE 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 

Komisia žiada oddelenie mestského majetku o upozornenie správcu mestského majetku, 
aby akékoľvek stavebné úpravy v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta Prešov boli 
nájomcom príslušnej nehnuteľnosti ohlásené správcovi nehnuteľnosti a bola vykonaná 
kontrola, či tieto práce boli aj skutočne vykonané (zástupca mesta o tom vyhotovi 
záznam). 

Komisia žiada odbor správy mestského majetku, aby bola stanovená jednotková cena na 
odpredaj nehnuteľností, ktorých nájomcom sú občianske združenia a neziskové 
organizácie. 

Výjazdová komisia je plánovaná na 15. 4. 2015. 

Najbližšie riadne zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 25. 3. 2015 o 13. OO h. 

l 

Zapisovateľ: 1 

JUDr. Ľudmila V~ová 
sekretár komisie 
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