
9 Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponpvanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 5. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňa 25. 3. 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
2. Rôzne 

1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV 
Komisia hlasovaním rozhodla, aby bol prerokovaný aj majetkový prevod, ktorý bol 
predmetom výjazdovej komisie dňa 11.3.2015, a to: 
Komisia prerokovala jednotlivé majetkové prevody a hlasovaním rozhodla takto: 

Bod č. 1 • stiahnutý materiál 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 44012013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod8 
Odkúpenie: 
1. časti pozemku parc. č. KNC 245811, záhrada o výmere cca 80 mz, LV č. 6054, k. ú. 

Prešov, lokalita UJ. Jazdecká, od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 01 Prešov, 
2. -pozemku parc. č. KNC 244812, záhrada o výmere 65 mz, 

- pozemku parc. č. KNC 244814, ostatná plocha o výmere 27 mz, 
-časti pozemku parc. č. KNC 2451, záhrada o výmere cca 130 mz, 

spolu o výmere cca 222 m2, 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 mení na 
Odkúpenie: 
/. pozemku parc. č. KNC 245816, ostat. plocha o výmere 50 m2

, ktorý bol vytvorený 
GP č. 30212013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 245811, 
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8 Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Mesto Prešov 

záhrada, L V č. 6054, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 01 Prešov 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 2 890 € (57,80 €1m2). 

Výtlačok: 

2. pozemku parc. č. KNC 244812, ostat plocha o výmere 212 m2
, ktorý bol 

vytvorený GP č. 30212013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemkov: 
- parc. č. KNC 244812, záhrada, 
• parc. č. KNC 244814, 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 01 Prešov 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, tj. 12 300 € (58,02 €1m2

). 

Dôvod: Komisia navrhuje rokovať s p. Feckom a p. Nešťákom o predaji pozemkov 
v ich vlastníctve, ktoré sú predmetom uznesenia, za cenu 1 € s tým, že mesto 
tam vybuduje cestu. Po dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za: S 
Proti: -
Zdržali sa: 2 

Bod č. 2 - neodporúča 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
821 m2

, LV č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových 
spoluvlastníkov: 

- prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovská riadky 23, 040 01 Košice, 
v podieloch 11/16, 11148 a 1116, 
-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57140, 111 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. 
Dôvod: V rozpočte mesta nie sú vyčlenené finančné prostriedky na odkúpenie 

daného pozemku a nie je ani pripravený projekt, ktorý by dané územie 
riešil. 

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

Bod č. 3 - dať do výjazdovej komisie 
Zámer prenájmu nehnutefnostf spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 
416,45 m2

, nachádzajúcich sa na /. 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 10 rokov pre spoločnosť 
MARGARETKA PO, s.r.o., Dúbravská 89, 080 01 Prešov, IČO: 44987447 
-za cenu 25 €1m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
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Mesto Prešov 

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

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

Bod č. 4 - dať do v0azdovej komisie 

Výtlačok: 

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnosť, a to: 
- častí pozemku parc. č. KNC 1453311, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75m2 

(presná výmera bude známa po vyhotoven[ GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 14533119, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 482 m2

, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, 

- častí pozemku parc. č. KNC 14533120, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 215 m2 

(presná výmera bude známa po vyhotoven[ GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 3501148, trvalé trávne porasty o výmere 66 m2

, L V č. 2065, k. ú. 
Solivar, 

všetko o výmere cca 1 838 m2
, lokalita Ul. Višňová, na dobu 20 rokov pre AUTO EX, s. r. o., 

Hviezdna 16, 080 01 Prešov, IČO: 36465984 
- za cenu 10,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou vytvorenia a udržiavania 

parkovej zelene. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 5 - odporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu poskytovania vzdelávania detí s poruchami aktivity a pozornosti, a to 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ll. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na 
Ul. Bernolákove! č. 21 a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov o výmere 
spolu 644,44 m , LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 10 rokov s opciou na ďalších 10 
rokov pre Súkromnú základnú školu pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, 
Royova 19A, 080 01 Prešov, IČO: 42385440 
-za cenu 1 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
s podmienkou investovať do predmetu nájmu v zmysle predloženého návrhu 
žiadatel'a zo dňa 5. 3. 2015, ktorý je v prílohe príslušného uznesenia komisie. 

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

Bod č. 6 - dať do výjazdovej komisie 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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. 
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č. 4791 na Námestí Kráľovnej pokoja č. 3, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre 
Ivana Kopčáka- DAJSI, Sabinovská 7, 080 01 Prešov, IČO: 41543831 
-za cenu 25 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 7 - stiahnutý materiál 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 
319,60 m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP v objekte Nákupného strediska Centrál so súp. 
č. 4693 na Ul. Československej armády č. 22, L V č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom 

prevádzkovania kaviarne, na dobu neurčitú pre spoločnosť HCP Slovakia s. r. o., Nám. 
gen. štefánika 7 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 47924527 
- za cenu 30 €/m~lrok + úhrada za služby spojené s už/vaním nebytových priestorov. 
Dôvod: Rokovať so žiadatel'om, že predmetom nájmu nehnuteľností bude výlučne 
účel prevádzkovania kaviarne podl'a stanoviska VMČ č. 2, a to za cenu bez zľavy 
(dopočítať k cene 30%). Po dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 8 - odporúča 
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 1 roka s opciou na ďalší rok .rre 
spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 
00151653 
-za cenu 50 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
Poznámka: Komisia v zmysle svojho stanoviska zároveň odporúča nepodávať návrh 

na vypratanie z dôvodu skončenia doterajšieho nájomného vzťahu. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 9 - odporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov 
o celkovej výmere 148,50 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 7174 na Ul. 
Justičnej 14, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnosť MEDIKAL, s. r. 
o. Čapajevova 23, 080 01 Prešov, IČO: 36466344 
-za cenu 65 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
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Poznámka: Komisia v zmysle svojho stanoviska zároveň odporúča nepodávať návrh 
na vypratanie z dôvodu skončenia doterajšieho nájomného vzťahu. 

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

Bod č. 10 - odporúča 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k ZMLUVE O NÁJME EKOPARK- HOLA HORA zo dňa 
12. 3. 2014, ktorého návrh tvorí prílohu príslušného uznesenia komisie, 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. 
Poznámka: Upraviť v návrhu Dodatku č. 1 bod č. 4.6 v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 595/2003, týkajúceho sa technického zhodnotenia. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 11 - odporúča 
Predaj nasledujúcich pozemkov pod existujúcou stavbou s. č. 4766, LV č. 13009, k. ú. 
Prešov, vlastníkovi stavby, a to: 
- parc. č. KNC 9262/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2

, 

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

LV č. 6492, k. ú. Prešov 
a 
- parc. č. KNC 9262/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2

, 

-parc. č. KNC 9262/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22m2
, ktoré boli vytvorené 

GP č. 22/2015 zo dňa 20. 3. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., 
Konštantlnova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9262/8, zastavaná 
plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, spolu pozemky o výmere 164m2

, lokalita Ul. 
Matice slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 01 Prešov, IČO: 37786211 
- za cenu 25 €1m2

• 

Poznámka: Komisia odporúča predaj pozemkov za cenu 25 €1m2
• Oslovit' OZ Barličku, 

či súhlasí s navrhovanou cenou. V prípade nesúhlasu s navrhovanou cenou, materiál 
nepredkladať na MsR. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:5 
Proti: -
Zdržali sa: 2 
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2. RÔZNE 
Komisia žiada OSMM pripraviť pasport mestských komunikácií a chodníkov. 

Najbližšie zasadnutie komisie bude výjazdové a uskutoční sa dňa 15. 4. 2015 
o13.00h. 

Riadne zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 29. 4. 2015 o 13. OO h. 

Zapisovatel': 
JUDr. Ľudmila Vargová 
sekretár komisie 
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Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Juraj Basa/a 

Alexander Nazarej 



č záznamu 23438/2015 

I:J PREZENČNÁ LISTINA Strana 
111 

Mesto Prešov 

Názov (účel) konania: Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
. pre disponovanie s majetkom mestaJS. riadne zasadnutí~ 

Dátum konania: 25. marca 2015 

l 
P. č. Meno a priezvisko: Funkcia/pracovné zaradenie: 

l. Mgr. Stanislav FERENC predseda komisie ' 

2. Štefan HERMANOVSKÝ člen -<: 

3. MUDr. Vasil' JANKO člen l 
J l 

4. MUDr. Ján AHLERS, MPH člen : 
' s. Ing. Ľudovít MALAGA člen 

6. Alexander NAZAREJ člen ' 
7. Mgr. Miroslav VAŠKO člen ť 

8. Ing. Anton NEUPAUER člen r 

-
9. Ing. Juraj BASALA člen 

, 

10. JUDr. Ľudmila Vargová sekretárka komisie 

11. Ing. Alexander Ernst hlavný kontrolór mesta 
poverená riadenim odboru 

12. Ing. arch. Kristína Hakučová územného plánovania a stavebného 
úradu 

13. Ing. Vladimír Krištof poverený riadenim oddelenia 
územného plánovania a urbanizmu 

14. Alžbeta Polačková odborná referentka 
-~ 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho zamestnanca organi 
ktorý konanie uskutočnil: 

l 
JUDr. Ľudmila Vargová, sekretárka komisie 

/,·vJ~~ 

" v 
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