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dňa: 18.3. 2015 číslo: 10/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:18.3.2015 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. 9 A 

čislo: 8/2015 

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

Bod č.10 A 
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5b) 

Bod č. 11 A 
Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
č. 184/2012zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5c) 

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

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
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LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 15 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti: 
1. pozemkov: 

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

parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

parc. č. KNC 3162/2, 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, 
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- 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 316211, 
-sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 

3162/1' 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
-pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
-oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), 
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 súťaže, ktorej podmienky sú stanovené 
v prílohe tohto uznesenia. 

(Komisia navrhuje minimálnu dobu nájmu na 10 rokov a maximálnu na 15 rokov. 
Cena navrhovaná komisiou: 25 000 €/rok). 

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

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

-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
, 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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-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: 
- 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 radovej plochy, prevádzkový rozvod silnoprúdu), 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené 
v prílohe tohto uznesenia. 

(Komisia navrhuje dobu näjmu na 10 rokov. Cena navrhovanä komisiou: 33 000 €/rok). 

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

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

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

, 

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

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 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 33m "L", bazén 
o rozmeroch 25x15x1 ,8 m, detské bazény, stanovište plavčíka, budova strojovne, 
sprchy a sociálne zariadenia pre ženy a mužov, spevnené plochy, vonkajšie sprchy, 
vnútroareálové komunikácie, vnútroareálové inžinierske siete, minigolf, oplotenie, 
verejné osvetlenie, detské herné prvky a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa 
v areáli) stojacich na pozemkoch parc. č. KNC 9310/900, KNC 9310/901, KNC 
9310/902, KNC 9310/492, KNC 9310/494, KNC 9310/496, KNC 9310/957, 

- 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 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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v prílohe tohto uznesenia. 

Bod č.18 
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu že ide o pozemok, ktorý tvorí súčasť objektu vo vlastníctve žiadateľa, 
týkajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611 
m2 (presná výmera bude známa po vypracovani GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Námestie legionárov (pred budovou veliteľstva divízie) 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 

Bod č. 21 
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 316m2

, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé 
kino Prameň- terajši 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 € žiadateľa Jána Komára. 

Bod č. 22 
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 190m2
, 

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

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

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

Levočská, vo vlastníctve mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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parc. č. KNC 9745/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

parc. č. KNC 9750/2 o výmere 371 m2, 
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parc. č. KNC 9750/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2
, 

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

parc. č. KNC 9750/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 123m2
, 

(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. 

neschváliť 

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

- parc. č. KNC 628/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 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, oao 01 Prešov, ICO: 44555229 

- za cenu 65 000 €. 

Bodč.9B 
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, LV 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, LV 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 prípade 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. 

Bod č.10 B 
Predaj: 
- bytu č. 2 nachádzajúceho 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: 1, 
o výmere 80m2, LV č. 13494, k. ú. Prešov, 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach rodinného 
domu o veľkosti 80/206, 
- spoluvlastníckeho podielu na zastavanom pozemku parc. č. KNC 626/2, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 40 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, o veľkosti 

80/206, 
- spoluvlastníckeho podielu na pril'ahlom 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. 

Bodč.11B 
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 40 m2
, 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, 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania nehnutel'ností 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. 

Bod č.12 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere 
cca 20m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 23 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, 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 1 404 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka 
Nešpora, 
spolu o výmere cca 1 696m2

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

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

cca 1 220 m2 (presná výmera bude známa po vypracovani 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. 

dať do výjazdovej komisie 

Bod č. 3 
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 €. 

Bod č. 4 
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, IČO: 36443824 
- za cenu 1 €. 

Bod č. 5 
Odkúpenie: 
- stavby komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KNC 611113, omá 

pôda, KNC 3202/9, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202110 zastavané plochy a 
nádvoria, KNC 3202113, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/8, zastavané plochy 
a nádvoria, KNC 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. 
Jiráskova, 

- stavby mosta na pozemku parc. č. KNC 330811, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 
od NA/L trading, s.r.o., Prešov, Vajanského 33, 080 01 Prešov, IČO: 36443824 

- za cenu 1 €. 
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Bod č. 6 
Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 611113, orná pôda o výmere 8m2, 

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

-parc. č. KNC 3202110, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12m2
, 

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

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

od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 01 Prešov 
- za cenu 1 €. 

Bod č. 7 
Odkúpenie inžinierskych sieti, a to: 
- kanalizácie na odvod dažďovej vody, 
- odtokového kanála, 
- rozvodu plynu, 
- vodovodnej pripojky, 
- kanalizácie na odvod splaškovej vody, 
nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KNC 316611 a parc. č. KNC 3166/3, LV 
č. 2065 a LV č. 3888, k. ú. Solivar, lokalita De/ňa, a to v rozsahu podľa porealizačného 
zamerania stavby "Prešov- Aquapark Delňa", od spoločnosti ŠO VAR, s. r. o., 
Keratsinske námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 3171166 
-za cenu 398 061,60 €. 

Bod č.19 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu zriadenia záhradky na priľahlom pozemku pred rodinným domom, 
a to časti pozemku parc. č. KNC 324215, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere cca 
30 m2 (presná výmera bude známa po vypracovani GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, 
lokalita UJ. Pod Turňou, na dobu neurčitú pre Rút Pajorkovú, Pod Turňou 32, 080 05 
Prešov 
-za cenu 4, 70 €/dl ročne. 

optitovne predložiť na komisiu 

Bod č.1 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 2712015 zo dňa 26. 1. 2015 
v časti schvaľuje 
bod31 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 23641102, omá pôda o výmere 101 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov, 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 1237513, záhrady o výmere cca 48 d(presná výmera 
bude známa po vypracovani GP), LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, 
v bezpodielovom spoluvlastnictve Františka Tobiáša a manželky Serafiny Tobiášovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 01 Prešov 

F- MsÚ/SP-01/29/1 



9 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Strana 

pre disponovanie s majetkom mesta 9/10 

Mesto Prešov 

s doplatkom (za prevysu}ucu 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 mení na 

Zámer zámeny nehnuteľnostf 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 m2
, LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, vo vlastnfctve 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., Konštantfnova 3, 

080 01 Prešov, odčlenenfm z pozemku parc. č. KNE 1237513, záhrady, LV č. 5196, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom spo/uv/astnfctve 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, t.j. 64 m2

) za cenu 10 €1m2
, s podmienkou zaplatenia náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Dopracovať o znalecký posudok. 

Bod č. 8 
Predaj nasledujúcich pozemkov pod existujúcou stavbou s. č. 4766, LV č. 13009, k. ú. 
Prešov vlastníkovi stavby, a to: 
- parc. č. KNC 9262112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2

, 

- parc. č. KNC 9262/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107m2
, 

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

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

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

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

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

, zastavaná plocha 
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. 

Dopracovat' o odpredaj len 10m2
, t.j., že sa nebude odpredávat' čast' pozemku 

parc. č. KNC 5951/1 o výmere cca 24 m2, zastavaná plocha a nádvorie pod 
prístupovou komunikáciou, na základe stanoviska OHAMaÚP, preto je potrebné 
prerokovať túto zmenu so žiadateľkou. 

Bod č. 20 
Zámer prenájmu nehnuteľnostf spôsobom ako prfpad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania sociálnych služieb, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 454 m2

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

na Ul. Fraňa Kráľa 12, L V 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 užívanfm 

nebytových priestorov. 
Komisia odporučila zmenu ceny pozemku zo 100 €/ročne na 1€1m21rok a žiada 
doplniť účel využitia nebytových priestorov. 

,11 '· l 
lf 

JUDr. Ľudmila Vargoaá 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdeľovnlka 
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Mgr. ľtanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga . r-.. 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

Vyhlasuje 

ľR\LOriA k BuDU Č. 15 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

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

- pozemku parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere l 350m2
, 

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

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

- stavieb: 
- nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka- rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
- bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 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, L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jelšová, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
L predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností na obdobie minimálne 10 amaximálne 15 

rokov, a to: 
- pozemku parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32 409m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere l 350 m2
, 

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

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

- stavieb: 
-nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 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, 
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-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 zariadeni, 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; 
2. súťažiaci prijíma podmienku, že v predmetnom areáli bude prevádzkovať rekreačný areál (s 

možnosťou stanovania či ubytovania) pre obyvateľov mesta Prešov a blízkeho okolia s celoročnou 
prevádzkou spočívajúcou v zabezpečení podmienok pre zimné i letné rekreačné športové aktivity a v 
prevádzke letného kúpaliska v letnom období, vrátane poskytovania doplnkových služieb (napr. 
reštauračných) pre jeho návštevníkov, ďalej bude organizovať a vytvárať podmienky pre športové či 
kultúrne spoločenské podujatia a iné akcie; rozsah ponúkaných služieb musí spÍňať podmienky 
inovatívnosti v turizme a v propagácii mesta Prešov v zmysle predpisov stanovených Európskou 
komisiou a zabezpečí otvorenie letnej sezóny v areáli Delňa najneskôr od l. 7. 2015. 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom 
minimálna akceptovateľná výška je 25 000 EUR, ktoré bude riadne a včas platiť na príslušný 
kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade, ak jeho návrh bude prijatý ako najvýhodnejší, zabezpečí 
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k hygiene vody každý rok; v opačnom 
prípade sa to bude považovať za jedno zo závažných porušení podmienok zmluvy; 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvom roku nájmu zrealizuje investície, ktoré zabezpečia 

požadovanú kvalitu (hygienu) vody a rekonštrukciu sociálneho zariadenia v severovýchodnej časti 
areálu; 

6. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií do predmetu nájmu vrátane vecného, 
finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohl'adňujúc podmienky 
vyhlasovateľ a stanovené v odsekoch 5, 7, 8; 

7. súťažiaci uvedie ním navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa 
s prenajímateľom vo vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom 
v prípade návrhu vysporiadania formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) 
súťažiaci prijíma podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície 
vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na 
investovanie do predmetu nájmu, uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo 
nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie investícií na 
kontrolné dni a po ukončení investícií bude uskutočnená obhliadka za účasti prenajímateľa; 
investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako technické zhodnotenie budov a stavieb v zmysle 
platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že nájomca v jednom roku preinvestuje finančné 
prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú započítané 
s nájomným v ďalších rokoch nájmu, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za 
celú dobu nájmu; k započítaniu investícií s nájomným môže dôjsť až po ukončení jednotlivých 
ucelených častí, čo bude preukázané kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom 
v prípade stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že investície ním navrhnuté začne realizovať najneskôr v 2. roku nájmu 
podľa predloženého harmonogramu investícií, ktoré bude prenajímateľ prehodnocovať raz za dva 
roky; v prípade nesplnenia tejto podmienky má vyhlasovateľ právo od zmluvy odstúpiť; 
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9. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu ako celok nie je možné dať do podnájmu tretej osobe, 
okrem nebytových priestorov nachádzajúcich sa v areáli, príp. jednotlivých častí predmetu nájmu, 
ktoré je možné dať do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa; 

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

ll. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu (vrátane údržby 
priľahlých pozemkov a zastavaných plôch) a všetky bežné opravy, ako aj údržbu a opravy nad rámec 
bežných opráv; 

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

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

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

15. súťažiaci prijíma podmienku, že pred otvorením l. sezóny a počas celej doby nájmu zabezpečí 
zamedzenie voľného vstupu návštevníkov do areálu Delňa z terasy reštaurácie AQUAPARK.U nad 
vodnou plochou; 

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

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku vo výške 10 000 EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia Mestským zastupiteľstvom 
mesta Prešov podľa odseku 26, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia 
lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 

- predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán v súvislosti s užívaním 
predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle 
bodu 6) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej analýzy nákladov 
a výnosov zámeru; 

- preukáže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 
výšky nim navrhovaných investícií; 

- predloží overenú kópiu dokladu o oprávnení prevádzkovať predmet nájmu; 
- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 

bude zo súťaže vylúčený; 
18. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 

Jarková 24, tel.: 051/3100249, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 051/7732084; 
19. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 

poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM- Obchodná 
verejná sút'až č. XX - Prenájom areálu Delňa - neotvárat"'. Zalepená obálka bude ďalej 
obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; 
pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom zohľadňujúci odseky 
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1-16 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle odseku 17 a ostatné 
doklady uvedené v danom odseku; 

20. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámeni o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 2015 do 14.00 hod; 

21. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dni po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 

písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dni od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz na ekonomickú výhodnosť návrhu, 
vychádzajúc z výšky navrhovaného nájomného, resp. výšky navrhovaných investícii do predmetu 
nájmu, na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Prešov; na stupeň efektivity navrhovaného 
spôsobu využitia a funkčnosti predmetu nájmu a jeho prospešnosť pre obyvateľov mesta Prešov; 

22. návrh zmluvy je už po jeho predloženi neodvolateľný; 
23. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
24. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 

súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 

25. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po 
dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

26. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. X/2015 zo dňa 

D.M.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 
Al pozemkov: 

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

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

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

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

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

-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 344m2
, 

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

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

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

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

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

B/ stavieb: 
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, 

Cl hnutel'ných vecí tvoriacich súčasť stavby Zimného štadióna (sedadlá v hľadisku, mantinely, technológia 
kotolne a kotly, chladiarenské zariadenie, technológia strojovne - 2 kompresory, chladiace zariadenie, 
chladiace veže, technologické rozvody ľadovej plochy, prevádzkový rozvod silnoprúdu), lokalita Ul. Pod 
Kalváriou, 
(ďalej len "predmet nájmu") 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom vyššie špecifikovaných nehnuteľností a hnuteľných vecí (predmetu 

nájmu) na obdobie najviac l O rokov; 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať najmä na realizáciu činností spojených 
s účelom Zimného štadióna, a to: profesionálne športy na ľade, amatérske športy na ľade, poskytnutie 
ľadovej plochy Zimného štadióna vrátane možnosti využitia zázemia na tréningy a zápasy mládežníckych 
športových klubov, organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť, 
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poskytovanie priestoru na verejné korčuľovanie a poskytovanie doplnkových služieb - reštauračných 
a občerstvovacích služieb; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom minimálna výška 
ročného nájomného je 33 000 EUR; 

4. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií, ktorými technicky zhodnotí predmet nájmu, 
vrátane vecného, finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadňujúc podmienku 
vyhlasovateľa stanovenú v odsekoch 5, 6; 
súťažiaci uvedie navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa s vyhlasovateľom vo 
vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom v prípade návrhu vysporiadania 
formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) súťažiaci prijíma podmienku, že si 
s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty, 
a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na investovanie do predmetu nájmu, uskutoční sa 
spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, prenajímateľ bude 
prizývaný počas realizácie investícií na kontrolné dni a po ukončení investícií bude uskutočnená obhliadka za 
účasti prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako technické zhodnotenie budov 
a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že nájomca v jednom roku preinvestuje 
finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú započítané 
s nájomným v ďalších rokoch nájmu, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú 
dobu nájmu; k započítaniu investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončeni jednotlivých ucelených častí, čo 
bude preukázané kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom v prípade stavebných úprav, ktoré 
nevyžadujú proces kolaudácie; 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje nasledovné 
investície: 

rekonštrukciu nosnej konštrukcie stropu a ďalšie nevyhnutné práce podľa záverov statického posudku, 
rekonštrukciu šatní tak, aby ich stav vyhovoval hygienickým normám a požiadavkám Zväzu ľadového 
hokeja s možnosťou rozšírenia prípadnej kapacity (komerčná šatňa), 
rekonštrukciu rozvodov kanalizácie, vody, vykurovania, elektroinštalácie (VN, trafo, NN rozvody), plynu 
v rámci automatiky budovy a riadenia, 

a v ďalších rokoch nájmu prioritne zabezpečí: 
rekonštrukciu dátových a telekomunikačných sietí, 
opláštenie obvodových stien vrátane presklenia so zateplenim, 
dovybavenie strojného zariadenia výroby chladu (strojovne) a dovybavenie do štandardu vypracovanej 
PD vrátane strojných súčastí rozvodu chladu, 
doplnenie vybavenosti haly, kde sa nachádza ľadová plocha, o odvlhčovacie zariadenie, 
zabezpečenie ekologickej likvidácie ľadovej drte po úprave ľadu, 
realizáciu oplotenia areálu, 
zavedenie úsporných opatreni na zniženie energetickej náročnosti predmetu nájmu, 
realizáciu rekonštrukcie existujúcich parkovacích plôch, 
ktoré bude prenajímateľ prehodnocovať raz za dva roky; v prípade nesplnenia tejto podmienky má 
vyhlasovateľ právo od zmluvy odstúpiť; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že pred začiatkom sezóny v roku 2015 pre potreby prevádzky zimného štadióna 
zabezpečí na vlastné náklady stroj na úpravu ľadu (rolbu) s elektropohonom; 

7. súťažiaci prijíma podmienku, že bude riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 3 na 
príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

8. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu nájmu 
počas celej doby nájmu, t.j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu (vrátane údržby priľahlých pozemkov 
a zastavaných plôch) a všetky opravy vrátane opráv nad rámec bežných opráv; 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že pri prevádzkovaní predmetu nájmu bude dodržiavať vyjadrenia všetkých 
dotknutých orgánov štátnej správy ohľadom hygieny, požiarnej ochrany; dodržiavať STN a zabezpečovať 
kvalitu ľadu min. -5° C; 
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lO. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu po 
ukončení rekonštrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického certifikátu 
podl'a osobitného predpisu na vlastné náklady; 

ll. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu nie je možné dať do podnájmu tretej osobe, okrem 
nebytových priestorov v stavbe Zimného štadióna, ktoré priamo neslúžia na vykonávanie športovej činnosti, 
ktoré je možné dať do podnájmu len so súhlasom prenajímateľa; 

12. súťažiaci prijíma podmienku, že pre vyhlasovateľa poskytne bezodplatne predmet nájmu na jeho aktivity 
v rozsahu 2 podujatí ročne; 

13. súťažiaci prijíma podmienku, že umožní poskytnutie ľadovej plochy Zimného štadióna na účely verejného 
korčuľovania v rozsahu minimálne S hodín mesačne v období od 15.9. do 31.3. kalendárneho roka za 
konečnú cenu l €/hod./osoba; zmenu ceny počas doby nájmu je súťažiaci (budúci nájomca) povinný vopred 
odsúhlasiť s Mestom Prešov. 

14. súťažiaci prijíma podmienku, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie predmetu nájmu počas celej doby 
nájmu, pričom jednu kópiu uzavretej poistnej zmluvy odovzdá vyhlasovateľovi; 

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

16. súťažiaci prijíma podmienku poskytnutia presného rozsahu ľadohodín pre mládežnicke športové kluby 
pôsobiace na Zimnom štadióne podľa metodických pokynov príslušných športových zväzov, resp. podľa 
priemerného počtu ľadohodín za posledné 2 sezóny, resp. na základe vzájomnej dohody za cenu vo výške 
ním stanovených prevádzkových nákladov na l ľadohodinu, maximálne do výšky 110 EUR za l ľadohodinu, 
pričom prekročenie tejto maximálnej výšky ceny za ľadohodinu je možné iba v prípade preukázateľného 
zvýšenia cien energií a bude to upravené dodatkami k nájomnej zmluve; 

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

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 3500 0042 
3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku minimálne vo výške 10 000 EUR, inak jeho návrh 
nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení nájomnej zmluvy použije na úhradu 
nájomného; Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 
kalendárnych dní odo dňa schválenia Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov podľa odseku 26, 
50 o/o zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 

- predloží zámer užívania predmetu nájmu so zameraním na čo najefektívnejšie a najhospodámejšie 
využitie predmetu nájmu, najmä samotného Zimného štadióna s dôrazom na rozvoj najmä 
mládežníckych športov v Prešove, resp. podnikateľský plán v súvislosti s užívaním predmetu 
nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu, uvedie svoje skúsenosti s prevádzkovaním podobných 
zariadení vrátane predloženia referencií, uvedie zámer spolupráce (naloženia) s "A" hokejovým 
mužstvom; predloží ekonomické zhodnotenie svojho zámeru, spoločenskú analýzu nákladov 
a výnosov zámeru; 

- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový prísľub banky 
v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 o/o z predpokladanej výšky ním navrhovaných 
investícií; 

- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľ ovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh bude zo 
súťaže vylúčený; 

18. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku Msú v Prešove, Jarková 
24, tel.: 05113100249, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

19. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Oddelenie mestského 
majetku, Hlavná 73, 080 01 Prešov, s výrazným označením "MsÚ - OSMM - Obchodná verejná 
sút'až č. XX - Prenájom Zimný štadión - neotvárat"'. Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 
identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: 
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meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, 
návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom zohľadňujúci odseky l - 16 týchto súťažných 
podmienok, zámer užívania predmetu nájmu podľa odseku 17 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

20. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 2015 do 14.00 hod; 

21. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí lehoty 
na predkladaníe návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou správou 
odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenía obchodnej verejnej súťaže; zároveň 
vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere najvýhodnejšieho 
návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz na podporu rozvoja mládežníckych športov v meste Prešov, čo 
najefektívnejšiu funkčnosť objektu, rozvoj športov ľadového hokeja: mužský hokej, ženský hokej, short 
track, krasokorčuľovaníe, ako aj na podporu športového vyžitia verejnosti; 

22. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
23. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
24. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení súťaže budú 

súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konanía 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu súťaže; 

25. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež vykonať 
doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou 
legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným 
súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

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

4 



PiZlU:JIA 1\ WDU Č • 11 

v 

MESTO PRESOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

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

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

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

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

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

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

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca l 330 m1, 

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

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

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

s týmito podmienkami: 

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

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

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

- pozemku parc. č. KNC 9310/902, ostatná plocha o výmere 3 820 m1
, 

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

- pozemku parc. č. KNC 9310/494, ostatná plocha o výmere 3 575 m1
, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/496, ostatná plocha o výmere cca l 560 m1, 

- časti pozemku parc. č. KNC 9310/957, ostatná plocha o výmere cca 1330 m2
, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku minímálne vo výške 10 % zo 
sumy ním navrhovanej výšky investícií podľa odseku 5, inak jeho návrh nebude do súťaže 
zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci ako nájomca splní podmienku realizácie 50 % ním 
navrhovaných investícií v prvých dvoch rokoch trvania nájmu v zmysle odseku 5, 
zábezpeka mu bude vrátená- bez zbytočného odkladu po splnení podmienky, v opačnom 
prípade prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa. Ak úspešný súťažiaci odmietne 
uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským 
zastupiteľstvom podľa odseku 19, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia 
lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán v súvislosti s užívaním 
predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle 
bodu 5), ekonomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej analýzy nákladov 
a výnosov zámeru; 
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- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 

12. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne majetkovo - právne oddelenie MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100229, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 05117732084; 

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

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

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

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

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

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

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