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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
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dňa:25.3.2015 číslo: 11/2015 

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

po prerokovaní návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:25.3.2015 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

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

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. 5 

číslo: 9/2015 

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 8 stavby so súp. č. 6525 
na Ul. Bernolákovej č. 21 a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov 
o výmere spolu 644,44 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 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 tohto uznesenia. 

Bod č. 8 
Zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov 
o výmere 190,45 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 11662 na Ul. 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 2/4 

Mesto Prešov 

Martina Benku č. 7/A, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 1 roka s opciou na ďalší rok 
pre spoločnosť Slovenská sporitel'ňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 
00151653 
- za cenu 50 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

Bod č. 9 
Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov 
o celkovej výmere 148,50 m2

, nachádzajúcich sa na 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. 

Bod č. 10 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k ZMLUVE O NÁJME EKOPARK- HOLÁ HORA zo 
dňa 12. 3. 2014, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu záujmu mesta Prešov na zabezpečení výchovno
vzdelávacej činnosti v areáli a využití na rekreačné a športové účely pre 
obyvateľov mesta Prešov. 

Bod č. 11 
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 107 m2
, 

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 22 m2
, ktoré boli 

vytvorené GP č. 22/2015 zo dňa 20. 3. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 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

• 

neschváliť 

Bod č. 2 
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., Ťfhanovské riadky 23, 040 01 Košice, 
v podieloch 11/16, 11/48 a 1/16, 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 3/4 

Mesto Prešov 

- 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. 

dať do výjazdovej komisie 

Bod č. 3 
Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 
416,45 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte Nákupného strediska Družba so 
súp. č. 4791 na Nám. Král'ovnej pokoja č. 3, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom zriadenia 
maloobchodného predaja - domácich potrieb na dobu 1 O 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 

Bod č. 4 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnost~ a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 1453311, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75 m2 

(presná výmera bude známa po vyhotovení 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, 
- časti pozemku parc. č. KNC 14533120, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 

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

, LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, 
všetko o výmere cca 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 1 O, OO €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou vytvorenia a udržiavania 
parkovej zelene. 

Bod č. 9 
Zámer prenájmu nehnutel'nosti 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. 
č. 4791 na Námestí Kráľovnej pokoja č. 3, L V 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. 

opätovne predložiť na komisiu 

Bod č. 1 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 44012013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schval'uje 
bod8 
Odkúpenie: 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 4/4 

Mesto Prešov 

1. časti pozemku parc. č. KNC 245811, záhrada o výmere cca BO m2
, L V 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 m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 244814, ostatná plocha o výmere 27m2
, 

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

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

). 

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 L V č. 1587 4, 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, t.j. 12 300 € (58,02 €1m2

). 

Bod č. 11 
Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 
319,60 m2

, nachádzajúcich sa na 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 €1m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

JUDr. Ľudmila Vargová 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdel'ovníka 

F- MsÚ/SP-0112911 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Juraj Basa/a 

Alexander Nazarej 



PRÍLOHA i::..I'>OOU Č. 5 
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY 

A POZORNOSTI, BERNOLÁKOVA 21, PREŠOV, www.skola-adhd.sk, 
skola.adhd.po@gmail.com, 0917 984 338 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 11 O 

frsto spisu: l Reglstr. značka: 
Znak a lehota 

Doilo: o 5 -03- 2015 ulufenla: 

Prfiohy: l Vybavuje: l 
Evidenčné čisto ôo!lej po!ty: /fJ'I.ľ/ /C/F 

l 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

5. marca 2015, Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom nebvtových priestorov - doplnenie 

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

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

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

Charakteristiku a plán činnosti školy. 

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

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

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

- činností súvisiacich s prevádzkou uvedenej školy 

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

1.7.2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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



9 
NAvRH 

l Dodatok č. l 
k ZMI.lJVE Q NÁJME EKQľARK-HQJ,Á HORA zo dňal2.3.211H 

Mesto Prešov 
(ďalej len Zmluva o nájme) 

uzatvorenej podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonnika č. 
40/1964 Zb. v zneni neskoršich_predp~isov 

Zmluvné strany 

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

Vydanie: 

Strana 
1/2 

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

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

Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým 
IČO: 0031718914 
DIČ: 2020520656 
Bankové spojenie: UniCreditBank, č. ú.: 108982800011111 
(ďalej len nájomca) 

Článok l 
Predmet dodatku 

Z dôvodu úpravy rez1mu investovania do predmetu nájmu a následného započítavania týchto 
investícií v zmysle Zmluvy o nájme, prenajímateľ a nájomca uzatvorili tento Dodatok č. l 
k Zmluve o nájme, ktorým sa mení jej znenie nasledovne: 

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

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

z5.riadnehozasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 
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dňa:25.3.2015 číslo: 11/2015 

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

po prerokovaní návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:25.3.2015 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

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

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. 5 

čfslo: 9/2015 

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. Bernolákovej č. 21 a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov 
o výmere spolu 644,44 m2

, 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 tohto uznesenia. 

Bod č. 8 
Zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov 
o výmere 190,45 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 11662 na Ul. 

F- MsÚ/SP-01/2911 
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pre disponovanie s majetkom mesta 2/4 

Mesto Prešov 

Martina Benku č. 7/A, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 1 roka s opciou na ďalší rok 
pre spoločnosť Slovenská sporitel'ňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 
00151653 
- za cenu 50 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

Bod č. 9 
Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov 
o celkovej výmere 148,50 m2

, nachádzajúcich sa na 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. 

Bod č.10 
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k ZMLUVE O NÁJME EKOPARK- HOLÁ HORA zo 
dňa 12. 3. 2014, ktorého návrh tvorí prílohu tohto uznesenia, 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. 

Bod č. 11 
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 107 m2
, 

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 22 m2
, ktoré boli 

vytvorené GP č. 22/2015 zo dňa 20. 3. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 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 164 m2

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

• 

neschváliť 

Bod č. 2 
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, 11/48 a 1/16, 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 3/4 

Mesto Prešov 

- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 111 50 Praha, Česká 
republika, v podiele 1/48, 
- za cenu 69,30 €1m2

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

dať do výjazdovej komisie 

Bod č. 3 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 
416,45 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte Nákupného strediska Družba so 
sú p. č. 4791 na Nám. Kráľovnej pokoja č. 3, L V č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom zriadenia 
maloobchodného predaja - domácich potrieb na dobu 1 O 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 užívanfm nebytových priestorov 

Bod č. 4 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnost~ a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 1453311, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75 m2 

(presná výmera bude známa po vyhotovení 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, 
- časti pozemku parc. č. KNC 14533120, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 

215m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 3501/48, trvalé trávne porasty o výmere 66 m2

, L V č. 2065, k. ú. 
Solivar, 
všetko o výmere cca 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 1 O, OO €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou vytvorenia a udržiavania 
parkovej zelene. 

Bod č. 9 
Zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov 
o výmere 146,30 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte nákupného strediska 
Družba so súp. 
č. 4791 na Námestí Kráľovnej pokoja č. 3, L V 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 užívanfm nebytových priestorov. 

opätovne predložiť na komisiu 

Bod č.1 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 44012013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod8 
Odkúpenie: 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 4/4 

Mesto Prešov 

1. časti pozemku parc. č. KNC 245811, záhrada o výmere cca 80m2
, LV č. 6054, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 01 Prešov, 
2. - pozemku parc. č. KNC 2448/2, záhrada o výmere 65 m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 244814, ostatná plocha o výmere 27 m2
, 

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

spolu o výmere cca 222 m2
, L V 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: 
l. 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, 
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 f (57,80 flm2

). 

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 L V č. 1587 4, 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, t.j. 12 300 € (58,02 €.1m2

). 

Bod č. 11 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete/'a 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere 
319,60 m2, nachádzajúcich sa na 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 €1rrftrok +~~~!a za služby spojené s užívanlm nebytovýc ·~'r~~ 

JUDr. Ľudmila Vargov~r Mgr. Stanislav Fe ne 
sekretár komisie predseda komisie 

Dostanú: Overovatelia zápisnice: 
podľa rozdeľovníka ~ 

Ing. Juraj Basa/a 

Á~ 
Alexander NaZrej 

F- MsÚ/SP-01/29/1 



PRlLOH A K f>OOU Č. 5 
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY 

A POZORNOSTI, BERNOLÁKOVA 21, PREŠOV, www.skola-adhd.sk, 
skola.adhd.po@gmail.com, 0917 984 338 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 110 
erslo spisu: l Registr. zna~ka: 

Znak a lehota 

Dollo: o 5 -03- 2015 ulofenia: 

-
Prfiohy: l Vybavuje: l 
Evidenfné čfslo do§lej pošty: /J""7111 /CJIJ--

l 

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

5. marca 2015, Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov- doplnenie 

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

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

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

Charakteristiku a plán činnosti školy. 

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

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

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

- činností súvisiacich s prevádzkou uvedenej školy 

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

1.7.2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

uvedené priestory. 

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

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

ktoré trpia hore spomínanou diagnózou ADHD, resp. ADD. 

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

S úctou 

Ing. Stanislav Harčarík 
zriaďovatel' školy 

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

2, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) 

3, Charakteristika a plán činnosti školy 
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NAVRH 

Dodatok č. l 
k ZMLUVE O NÁJME EKOfARK-HOLÁ HORA zo dňa 12.3.2014 

Mesto Prešov 
(ďalej len Zmluva o nájme) 

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

Zmluvné strany 

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

Vydanie: 

Strana 
112 

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

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

Predstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým 
IČO: 0031718914 
DIČ: 2020520656 
Bankové spojenie: UniCreditBank, č. ú.: l 089828000/1111 
(ďalej len nájomca) 

Článok l 
Predmet dodatku 

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

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

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

k ZMLUVE O NÁ.JME EKOľARK-HOLÁ HORA ZD dňa U.312014 

Mesto Prešov 
(ďalej len Zmluva o nájme) Strana 

uzatvorenej podl'a ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 2/2 
40/1964 Zb. v znení neskorších pred_l!isov 

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

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia dodatku 

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

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

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

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

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

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

Za prenajímateľa : 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Za nájomcu: 

MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

PhDr. Mikuláš Komanický 
člen predstavenstva 
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