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Návrh l fi! na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

dňa: 13.4.2015 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie majetkových prevodov 

a 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť 

číslo: ... /2015 

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

2. 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
, 

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

, 

-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., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9262/8, zastavaná plocha 
a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
spolu pozemky o výmere 164m2

, lokalita Ul. Matice slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38,080 Ol Prešov, IČO: 37786211 
-za cenu 2S €/m2

• 

F- MsÚ/SP-01/20/1 Strana 1/4 



c;' Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

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

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

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

4. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 

Vydanie: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 
a parc. č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 95 m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 

lokalita Ul. Metodova 
- spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 

uznesenia. 

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

6. 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 Il. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej č. 21 
a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 644,44 m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 10 rokov s opciou na ďalších 10 rokov pre Súkromnú základnú školu pre 
žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prešov, IČO: 42385440 
- za cenu l €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
s podmienkou investovat' do predmetu nájmu v zmysle predloženého návrhu žiadatel'a zo dňa 
5. 3. 2015, ktorý je v prílohe tohto uznesenia. 

7. 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 I. NP v objekte so súp. č. 11662 na Ul. Martina Benku č. 7 l A, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu l roka 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. 

8. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 

F- MsÚ/SP-01120/1 Strana 2/4 

-------



CJ Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

148,50 m2
, nachádzajúcich sa na I. 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 Ol Prešov, 
IČO: 36466344 
-za cenu 65 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

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

, 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 60 m2
, orná pôda, L V č. 1549, na uvedenom pozemku sa 

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

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 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
terajší sklad), L V 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 141m2

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

• orná pôda, 
o celkovej výmere 853 m2 nachádzajúce sa v areáli bývalého ZASAP-u, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov 
-s doplatkom l 886,79 € žiadateľa Jána Komára, Chalupkova 51,080 05 Prešov. 

10. 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 28m2

, 

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

- parc. č. KNC 98171108, 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 411m2
, 

- 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 
za 
parc. č. KNC 9745/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

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

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

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

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

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

F- MsÚ/SP-01120/1 Strana 3/4 



l ' 
' 

c;l Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

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

- bez finančného vyrovnania. 

ll. 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. 

neschválit' 

12. Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m2
, L V 

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

11/16, 11/48 a 1116, 
-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 111 50 Praha, Česká republika, 

v podiele 1/48, 
-za cenu 69,30 €/m2

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

13. 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 196m2
, 

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

o celkovej výmere 358 m2 L V č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 

-za cenu 65 000 €. 

14. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere cca 20 m2 

(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. 

15. Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúci sa: 
- pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m2

, lokalita Ul. Vajanského, 
- časti pozemku parc. č. KNC 16272/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 404 m2 (presná 

výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca l 696m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, 
za 

- čast' pozemku parc. č. KNC 5332/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 

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

-pozemok parc. č. KNC 5332/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m 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. 
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PRÍLOHA K BODU Č. 4 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
vyhlasuje 

podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. 
č. KNC 4603/2, 

pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2
, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2
, 

zapísaných na L V č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvuceme, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností, technických zariadení a hnuteľných vecí na 

obdobie xx rokov, a to: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. 
č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
~ pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova; 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať prioritne na poskytovanie služieb 
spojených s vyhliadkou, služieb cestovného ruchu vrátane mestského informačného centra 
a propagačných služieb mesta a kraja, kaviarenských a reštauračných služieb, na organizovanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí; 

3. súťažiaci prijíma podmienku, že počas celej doby nájmu zabezpečí prístup verejnosti na vyhliadkovú 
časť Vodárenskej veže za nasledovných podmienok: 

a) vstup bude možný počas pracovných dní aj víkendov, 
b) poplatok za jednorazový vstup bude vo výške: 
~deti do lO rokov, dôchodcovia a osoby s preukazom ZŤP ~zdarma 
~ deti nad l O rokov a dospelí ~ maximálne l euro 
- skupina nad 5 osôb - zľava 50 %; 
4. súťažiaci prijíma podmienku, že poskytne vyhlasovateľovi predmet nájmu na konkrétne kultúrno~ 

spoločenské podujatie resp. iné podujatie či spoločenskú akciu bezodplatne v rozsahu 5 x ročne; 
5. súťaži prijíma podmienku, že bude na požiadanie vyhlasovateľa poskytovať súčinnosť pri propagácii 

záujmov Mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja a vyhradí priestor pre zriadenie oblastnej 
kancelárie cestovného ruchu; 

l 



6. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom minimálna 
výška je 7 000 EUR; 

7. súťažiaci uv~die 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 odseku 8 a 9; 
8. súťažiaci prijíma podmienku, že prioritne zrealizuje tieto stavebnomontážne práce: 

- vykurovanie gamatkami nahradí vykurovacou sústavou s osadením termostatických ventilov 
a realizáciou úsporného režimu tak pre reštauráciu ako aj pre predajňu potravín, 
- 7.abezpcčí pre obe prevádzky prípravu TV podľa nových štandardov a platnej legislatívy, 
-zabezpečí zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou min. hr. 

100 mm, 
- pôvodné drevené a oceľové okná nahradí novými oknami tak, ako sú zrealizované na poschodí 
s izolačným dvojsklom; 

9. .súťážiaci 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 prijmov; v prípade, že 
nájomca v jednom roku preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška 
nájomného, investície mu budú započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej 
celkovú výšku nájomného za celú dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po 
ukončení jednotlivých ucelených častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím 
protokolom v prípade stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

l O. 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; 

11. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu (vrátane úhrad za dodávku energií) počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu 
a všetky bežné opravy predmetu nájmu, ako aj údržbu a opravy nad rámec bežných opráv; 

12. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu nie je možné dať do podnájmu tretej osobe bez 
písomného súhlasu vyhlasovateľa; 

13. 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; 

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; 

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

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 3500 
0042 3572, variabilný symbol "xxxl5", zábezpeku minimálne vo výške lO 000 €, 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 podľa odseku 25, 50 % 
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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 komplexný zámer využívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán 
v súvislosti s užívaním predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane 
investičného plánu (v zmysle odseku 7) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru, 
spoločenskú analýzu nákladov a výnosom 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 ním navrhovaných investícií; 
- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh bude 

zo súťaže vylúčený; 

17. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100249, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

18. 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- OMM - Obchodná 
verejná sút'až č. XX - Prenájom Vodárenskej veže - 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 zámer užívania 
predmetu nájmu, v prípade úmyslu investovať aj prípadne rozpis investícií podľa odseku 7 a pod.; 

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

20. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou 
správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; 

zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz najmä na ekonomickú výhodnosť návrhu 
vychádzajúc z výšky navrhovaného nájomného, príp. výšky navrhovaných investícií do predmetu 
nájmu, ale aj na iné aspekty, na ktorých môže mať Mesto Prešov ako vyhlasovateľ záujem (napr. 
propagácia mesta a regiónu, podpora turizmu a pod.; dôvody výberu vyhlasovateľ uvedie v zápise o 
vyhodnotení; 

21. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
22. predložené návrhy môže súťažiaci 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; 
23. v yhlasovateľ 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; 

24. 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; 

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

PRI LO HA. K SoDU C- 6 
SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY 

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

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 110 
erslo apllu: l Registr. značka: 

Znak a lehota 

Dollo: o 5 -03- 2015 ulolenla: 

Prflohy: l Vybavuje: l 
Evidenčné čfslo do§lej pošty: /'f'J'.fif /t2'J' 

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 - 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, ... ). 



- , 

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 
zriaďovateľ 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 EKOPARK-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 zneni neskorších 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 
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.: 1089828000/1111 
(ďalej len nájomca) 

Článok l 
Predmet dodatku 

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

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



NAVRH 

9 Dodatok č. l Vydanie: 

k ZMLUVE O NÁJM~ EKOľARK-HQLÁ HORA zo dňa 12.3.20H 
(ďalej len Zmluva o nájme) Strana 

Mesto Prešov uzatvorenej podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 2/2 
40/1964 Zb. v zneni 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 prenajímatel'a : 

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

F- MsÚ/SP-01/12/1 

Za nájomcu: 

. ............................................ . 
MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

PhDr. Mikuláš Komanický 
člen predstavenstva 
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Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 10/2015, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 4. mimoriadnom zasadnutí 

dňa 18.3.2015 

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

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

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

Bod č. lO A 
Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ č. 184/2012 
zo dňa 28. 3. 2012 v časti Sb). 

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

Bod č.13 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020114 o výmere 3m2

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

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

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 943311, ostatná plocha o výmere cca 611 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred budovou veliteľstva 
divízie) 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 
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pre disponovanie s majetkom mesta 2/3 

Mesto Prešov 

Bod č. 21 
Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
vzájomného usporiadania vlastníctva, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789 m2

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

, 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 l 670 m2

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 
080 05 Prešov 
za 
nehnuteľnosti: 

- stavbu súp. č. ll 064 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
terajší sklad), L V 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 113m2

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

Bod č. 22 
Zámer zámeny nehnutel'ností 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 /l 07, vodné plochy o výmere 86 m2
, 

- 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 411m2
, 

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

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

vlastníctve mesta Prešov 
za 
parc. č. KNC 9745114, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

parc. č. KNC 9750/2 o výmere 371m2
, 

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

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

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

(celkom o výmere 3 410 m2
), všetky na L V 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. 



CJ Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Mesto Prešov 

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 196m2
, 

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

o celkovej výmere 358 m2 L V č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 

- za cenu 65 000 €. 

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

(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. 

Bod č. 23 
Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúci sa: 
- pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m2

, lokalita Ul. Vajanského, 
- časti pozemku parc. č. KNC 16272/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 404m2 (presná 

výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca l 696m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, 
za 

- čast' pozemku parc. č. KNC 5332/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), 

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

-pozemok parc. č. KNC 5332/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m 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. 

JUDr. t:udmlla Vargová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnosť výpisu: 
JUDr. Ľudmila Vargová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. t:udovít Malaga, v. r. 

Štefan Hermanovský, v. r. 
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Výpis 

z uznesenia č. 11/2015, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 5. riadnom zasadnutí 

dňa 25.3.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. 5 
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 II. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej č. 21 
a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 644,44 m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 10 rokov s opciou na ďalších 10 rokov pre Súkromnú základnú školu pre 
žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prešov, IČO: 42385440 
- za cenu l €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 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 I. NP v objekte so súp. č. 11662 na Ul. Martina Benku č. 7 l A, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu l roka s opciou na d'alší 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 nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 148,50 
m2

, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej 14, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnost' MEDIKAL, s. r. o. Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, 
IČO: 36466344 
-za cenu 65 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
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Bod č. lO 
Uzatvorenie Dodatku č. l 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 9262112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2

, 

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

L V 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 Ol 
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 Ol 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., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, v podieloch 
11/16, 11/48 a 1/16, 

-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 111 50 Praha, Česká republika, 
v podiele 1/48, 

-za cenu 69,30 €/m2
, s podmienkou realizácie "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov 

mesta Prešov" na tomto pozemku mestom Prešov. 

JUDr. l:udmila Vargová, v. r. 
sekretár komisie 

l 
Za správnosť výpisu: 
JUDr. Ľudmila Vargová / 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 
Ing. Juraj Basa/a, v. r. 

Alexander Nazarej, v. r. 



l;;; l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskej rade v Prešove a následne Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
návrh na schválenie majetkových prevodov. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 18. 3. 2015 a 25. 3. 2015, ktorej výpisy z uznesenia sú súčasťou materiálu. 

Majetkový prevod pod por. č. 4 nebol prerokovaný komisiu MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta. 

Strana 1/1 
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P. č. l /Bod č. 9A, l OA a liA - Výpis z uznesenia č. 1012015 - stanovisko komisie MsZ v 
Prešove pre disponovanie s majetkom mesta č. 812015 zo dňa 18. 3. 20151 

Al Mesto Prešov ruší obchodnú verejnú súťaž, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 18412012 zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5a), 5b) a 5c), v súlade s bodom 9 
podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

BI Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Obchodná verejná súťaž, špecifikovaná v bode Al tohto materiálu, bola v časti 5a), 5b) a 5c), vyhlásená 
na predaj 3 bytov v rodinnom dome na Ul. Slovenská č. 48, z ktorých dva sú prenajaté a jeden 
vzhľadom na jeho zlý technický stav neobývaný. Súťažné podmienky zakotvovali prednostné právo 
nájomcov bytov č. l a 2 na ich kúpu, t.j. právo dorovnať najvyššiu kúpnu cenu ponúknutú v rámci 
obchodnej verejnej súťaže. Nájomcovia si uplatnili právo odkúpiť byt, avšak nie za najvyššiu 
ponúknutú cenu. Vzhľadom na zákonnú povinnosť vlastníka predať byt, ktorého nájomcom je 
fyzická osoba, len tejto osobe (byty č. l a 2) a vo vzťahu k bytu č. 3 z dôvodu potreby komplexného 
riešenia celého rodinného domu je potrebné predmetnú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. 

Cl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 20. 4. 2015. 

Dl Prílohy: 
01/1-5 Uznesenie MsZ v Prešove č. 18412012 zo dňa 28. 3. 2012 
01/2-11 Zápis z vyhodnotenia ponúk č.3/2012 

F- MsÚISP-0111211 



~ 
Mesto Prelov 

dňa: 28.3.2012 

Mestské zastuplterstvo v Preiove 

UZNESENIE 

zo XVII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prelove 

k nAvrhu na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prelov 

Mestské zastupitel'stvo v Prelove 

schval'uje 

zámer odpredaja nehnutel'ného majetku vo vlastnictve mesta Prelov: 

PR\Ii:*1A Ď. 01/1-1 
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~íslo: 184/2012 

l. nehnuteľnosť: stavba nachádzajúca sa na Ul. Jánošfkovej 36/ ~ s. č. 863 7, umiestnená na 
pozemku parc. č. KNC 1596/35, k. ú. Prešov, 

2. nehnuteľnosti: nebytový priestor - kryt, nachádzajúci sa v bytovom dome na 
Ul. 17. novembra 70-76, s. č. 3736, umiestnený na pozemku parc. č. KNC 5856, 
č. vchodu: 70, č. poschodia: -1, o výmere 83 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu v ~ele 83/1441 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku parc. č. KNC 5856 o výmere 674m2

, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 
83/1441, k. ú. Prešov, 

3. nehnuteľnosti: stavba nachádzajúca sa na Ul. Slovenskej 15/~ s. č. 11018, umiestnená na 
pozemku parc. č. KNC 475/2 a pozemok zastavaný stavbou parc. č. KNC 475/2, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 502 m2

, k. ú. Prešov, 
4. nehnuteľnosti v areáli nákupného strediska DUBNíK: 

a) ·stavba nachádzajúca sa na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnená na pozemku parc. č. 
KNC 14445/2, vrátane stavieb prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná 
a vodovodná pripojka, vodovodná šachta), a to podľa jednotlivých nebytových 
priestorov, ku ktorým prislúchajú aj spoločné časti a zariadenia stavby a podiel na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, k. ú. Prešov, podľa 
podielov viažucich sa k jednotlivým nebytovým priestorom, 

b) stavba nachádzajúca sa na Ul. Justičnej 14, s. č. 7174, umiestnená na pozemkoch 
parc. č. KNC 14445/5 a 14445/6 a pozemky zastavané stavbou parc. č. KNC 14445/5 
o výmere 29m2

, zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KNC 14445/6 o výmere 241m2
, 

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, 

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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@ nehnutel'nosti v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48: 
a) byt č. l, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, 

wniestnený na ~zemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: O, 
o výmere 73 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
rodinného domu v pcx!iele 73/206, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
626/2 o výmere 40 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov 
a spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov, 
b) byt č. 2, nachádz.!Yúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, 

umiestnený na pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: l, 
o výmere 80m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
rodinného domu v podiele 80/206, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
626/2 o výmere 40 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 80/206, k. ú. Prešov 
a spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. ú. Prešov, 
c) byt č. 3, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, 

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

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
rodinného domu v po4iele 53/206, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
626/2 o výmere 40m2

, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 53/206, k. ú. Prešov 
a spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 53/206, k. ú. Prešov, 

a to spôsobom obchodnej verejnej súťde s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy budú nehnuteľnosti identifikované vyššie v bodoch l až S (len 
jednotlivo); 

2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny na konkrétnu nehnuteľnosť; 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 

vklad do Katastra nehnuteľností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva 
a povinnosti z existujúcej nájomnej zmluvy k prevádzanej nehnuteľnosti; 
(Odsek 5 platí len v prípade, že víťazom nebude nájomca, ale tretia osoba); 

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

l. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží zábezpeku minimálne vo výške stanovenej 

vyhlasovateľom podľa jednotlivých nehnuteľnosti nasledovne: 
na nehnuteľnosť 
uvedenú pod bodom l 
uvedenú pod bodom 2 
uvedenú pod bodom 3 
uvedenú pod bodom 4a 

- nebytový priestor č. l 
- nebytový priestor č. 2 
- nebytový priestor č. 3 
- nebytový priestor č. 5 
- nebytový priestor č. 6 
- nebytový priestor č. 7 
- nebytový priestor č. 8 
- nebytový priestor č. 9 
- nebytový priestor č. l O 
- nebytový priestor č. ll 
- nebytový priestor č. 12 
- nebytový priestor č. 13 
uvedenú pod bodom 4b 
uvedenú pod bodom Sa 
uvedenú pod bodom 5b 
uvedenú pod bodom Se 

19 300,- € 
300,- € 

18 400,-€ 

lO 000,- € 
3 300,-€ 
1400,-€ 
5 500,-€ 
s 800,-€ 
4 300,- € 
6 700,- € 
s 300,- € 
6 400,- € 

12 000,- € 
2 200,- € 

700,-€ 
17 800,- € 
4 200,- € 
4 600,-€ 
3 100,- € 

variabilný symbol 
xxx12 
xxx12 
xxxl2 

xxx12 
xxxl2 
xxxl2 
xxx12 
xxx12 
xxxl2 
xxxl2 
xxx12 
xxx12 
xxx12 
xxx12 
xxx12 
xxx12 
xxxl2 
xxx12 
xxxl2 

na účet č. 35-0000423572/0200, inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka 
sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhiadu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, 
ktorého ponuka bola prijatá podľa odseku l O, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu 
v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % 
zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy; 

b) preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu, resp. inú hodnovernú 
garanciu finančných prostriedkov vo výške nim ponúkanej kúpnej ceny za predmet 
kúpy; 

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku Msú 
vPrešove, Jarková 24, tel.: 05113100217, OSl/3100212, OSl/3100229 priamo, alebo 
prostredníctvom správcov. Kontakt na správcov poskytne oddelenie mestského majetku 
na vyššie uvedených telefónnych číslach. Obhliadka predmetných nebnut~ľnostf bude 
záujemcom umožnená v dňoch xx.xx.xx až xx.xx.xx v čase od xx:xx hod. do xx:xx 
hod; 

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poltou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prelove, sekcia majetková 
a ekonomická, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, 080 01 Prelov, 
s výrazným označenfm "MsÚ - OMM - Obchodná verejná súťaž č. u/2012 -
nehnutel'nosť č. u- neotvárať". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna fonna, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa. 
rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

4. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je do xx.xx.2012, do konca pracovnej doby; 
5. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych 

dní po uplynutí tennínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude 
omámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní 
od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené 
zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

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

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na predkladanie 
návrhov; 

8. doterajší nájomca má právo odkúpiť príslušnú nehnuteľnosť za najvyššiu cenu 
ponúknutú v rámci obchodnej verejnej súťaže; v prípade nehnuteľnosti uvedenej pod 
bodom 2 majú toto právo vlastníci a nájomcovia bytov v príslušnom bytovom dome, 
a to v tomto poradí; tretím osobám možno nehnuteľnosť uvedenú pod bodom 2 previesť 
do vlastníctva len so súhlasom spoločenstva podl'a osobitného predpisu, pričom ak 
spoločenstvo nevznikne, vyžaduje sa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov a nájomcov bytov v príslušnom bytovom dome; 
v prípade záujmu viacerých oprávnených bude toto právo realizované prevodom 
nehnuteľnosti uvedenej pod bodom 2 do ich podielového spoluvlastnictva rovným 
dielom; 
V prípade nehnuteľnosti uvedenej pod bodom 3 (národná kultúrna pamiatka), má právo 
podľa prvej vety prednostne štát v zmysle osobitného predpisu; 

9. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž, 
a to v celku alebo iba v časti zodpovedajúcej ktorejkoľvek z nehnuteľností uvedených 
v bodoch l až 5; 

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

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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Mesto Prešov zasadnutia MsZ v Prešove. 

Dňa 10. 5. 2012 komisia v zložení (viď preienčná listina) vyhodnotila návrhy predložené v obchodnej 
verejnej súťaži na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola schválená uznesením MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na wwvŕ stránke mesta 
Prešov v dňoch 20. 4. 20.12 až 7. 5. 2012, a uverejnená v Prešovskom VEČERNÍKU ročník XXIII, číslo 
541 O dň!i 24. 4. 2012, Prešovskom ECHU ročm'k 7, číslo 9 dií.a 4. 5. 2012, a to: 

1. stavba nachádzajúca sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, s. č. 8637, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 
1596/35, k. ú. Prešov; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: žiadny 

Ponúknutá cena: -

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že nebol doručený žiadny návrh, komisia odporúča informáciu 
o výsledkoch čas:ti tejto obchodnej verejnej súťaže prerokovať v komisii MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta. 

2. nebytový priestor - kryt, nachádzajúci sa v bytovom dome na Ul. 17. novembra 70-76, s. č. 3736, 
umiestnený na pozemku parc. č. KNC 5856, č. vchodu: 70, č. poschodia: -1, o výmere 83 m2

, 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu v podiele 83/1441 a 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 5856 o výmere 674 m2

, zastavaná plocha 
a nádvorie, v podiele 83/1441, k. ú. Prešov; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: žiadny 

Ponúknutá cena: -

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že nebol doručený žiadny návrh, komisia odporúča informáciu 
o výsledkoch časti tejto obchodnej verejnej súťaže prerokovať v komisii MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta. 

3. stavba nachádzajúca sa na Ul. Slovenskej 15/A, s. č. 11018, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 
475/2 a pozemok zastavaný stavbou parc. č. KNC 475/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
502 m2

, k. ú. Prešov; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: 1/NEXTECH, s.r.o. Budovatel'ská 57, 080 Ol Prešov, IČO: 36510203 
2/ GAMA REÁL, s.r.o. Prešov, Tatranská 32/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36468851 

Ponúknutá cena: 1/20 l OO € 
2/28 100 € 

"•••-••••-•·---• • •• •• -- - •••• • • ••- •-•·--- -··--··-••-••• •• •-·~ -•·-•- • • ·- • •••-• .. ••·-·•-··••--··-·--·•"""•-·•·-·••••••• ••"••••• ••• ·-··•••••••-·•·-·•••••••'••·-·••••0 ,,,,,,,,•-•••--•••• •• -··••••v'•••'- • ·- '''•·•'• • •• '' 
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zasadnutia MsZ v Prešove. 

Zistenie komisie: Záujemcovia splnili všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuky boli predložené v stanovenom termíne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že doterajší nájomca na časť vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže 
vyššie definovaného nebytového priestoru napriek písomnému oznámeniu zo strany 
mesta nereflektoval, komisia odporúča prijať návrh predložený v obchodnej verejnej 
súťaži inou osobou ako doterajším nájomcom, a teda odporúča prijať návrh záujemcu 
GAMA REÁL, s.r.o. Prešov, ktorý ponúkol najvyššiu cenu v predmetnej obchodnej 
verejnej súťaži, ak si štát v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového 

· fondu v znení neskorších predpisov neupiätní právo odkúpiť danú nehnuteľnosť za 
najvyššiu cenu ponúknutú v rámci vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže, 
tj. 28 100 €. ' 

4 a) nebytový priestor č. l nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 179 m2,-spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 179/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m\ ostatná plocha, v podiele 179/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípoj ka, vodovodná šachta) 
y podiele 179/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: 1/ MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17147786 
2/ Ing. Andrej Gnap, Jána Béreša 31, 080 Ol Prešov, IČO: 40640221 

Ponúknutá cena: 11101 000 € 
2/33194€ 

·· ····· ·· ·· ·····.Zistenie komisie: Záujemc·ovia splnili všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuky boli predložené v stanovenom termíne na predklacianie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že zauJemca spoločnosť lv.ITLK-AGRO, spol. s r.o., ponúkol 
najvyššiu cenu v časti predmetnej obchodnej verejnej súťaže, komisia odporúča 
piijať jeho návrh na odkúpenie uvedeného nebytového priestoru, ktorý je momentálne 
neobsadený, za cenu 101 000 €. 

4 b) nebytový priestor č. 2- nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. S105, ·umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o vf'mere 64m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločn)'ch častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 64/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 64/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 64/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 
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Záujemca: RudolfPal.ko, Vansovej 12, 080 Ol Prešov, IČO: 14277344 

Ponúknutá cena: 27 000 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom tenníne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie" komisie: Vzhl'adom na to, že návrh záujemcu Rudolfa Palka bol v časti predmetnej obchodnej 
verejnej súťaže jediný a zároveň je nájomcom tohto nebytového priestoru, komisia 
odporúča prijať jeho návrh na odkúpenie predmetného nebytového priestoru za cenu 
27 000 €. . . . 

· 4 c) nebytový priestor č. 3 nachádzajúci sa v objekte na m. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 27 mZ, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 27/1404, spoluvlastních.'y podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o yým.ere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 27/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípoj ka, vodovodná šachta) 
v podiele 27/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: žiadny 

Ponúknutá cena: -

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že nebol doručený žiadny návrh, komisia odporúča informáciu 
-o Výsledkoch časti tejto obchodnej verejnej suťaže preiokoväť v komisii MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta. 

4 d) nebytový priestor č. 5 nachádzajúci sa v objekte na m. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnen)r na 
.. - ···-······--·-·········-·· - ..... ··- - ·--. . .... ... . . ... .. - . .. - ··-··- '2 --- - --· .. ..... -------·· .... ------·· ......... , .. ---. . - .. . 

pozemku parc. č. KNC 14445/2, o v)rmere 111m , spoluvlastnícky podiel na spoločn)rch častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 111/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 111/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 111/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: R.E.K., s.r.o., Justičná 15, 080 Ol Prešov, IČO: 44065787 

Ponúknutá cena: 38 500 € 

Zisterue komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom tem1íne na predkladanie ponúk, ktorý bol do di'ía 
7. 5. 2012. 

----------------·-. ______ _; ______________________________________________ . ___________ __._ ...... ~---
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Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že návrh záujemcu spoločnosti R.E.K., s.r.o. bol v časti predmetnej 
obchodnej verejnej súťaže jediný a zároveň je nájomcom tohto nebytového priestoru, 
komisia odporúča prijať jeho návrh na od1.'Úpenie predmetného nebytového priestoru 
za cenu 38 500 €. 

4 e) nebytový priestor č. 6 nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 102m2

, spoluvlastnicky podiel na spoločných častiach· 
a zariadeniach objektu v podiele 102/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 102/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 102/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: DAM PLUS spol. s.r.o., Justičná 15, 080 Ol Prešov, IČO: 36455105 

Ponúknutá cena: 40 600 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 

' 

Ponuka bola predložená v stanovenom termíne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom ·na to, že návrh záujemcu spoločnosti DAM PLUS spol. s r.o., bol v časti 
predmetnej obchodnej verejnej súťaže jediný a zároveň je nájomcom tohto 
nebytového priestoru, komisia odporúča prijať jeho návrh na odkúpenie predmetného 
nebytového priestoru za cenu 40 600 €. 

4 i) nebytový priestor č. 7 nachádzajúci sa v obj'ekte na Ul Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č, KNC 14445/2, o výmere 78 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a-zariadeniach objektu -v podiele 78/1404,- spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 78/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 78/1404; 

Minimálna cena : nebola stanovená 

Záujemca: MEDIKAL, s.r.o., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, IČO: 36466344 

Ponúknutá cena: 30 l OO € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej vereJneJ súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom tennín.e na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že doterajší nájomca na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž vyššie 
definovaného nebytového priestoru napriek písomnému oznámeniu zo strany mesta 
:ó.ereflektoval, komisia odporúča prijať návrh predložený v obchodnej verejnej súťaži 
mou osobou ako doterajším nájomcom, a teda odporúča prijať návrh záujemcu 

- - ---- ------------------ -- ------------- ··-·-·-·--··-----'- ----
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spoločnosti MEDJKAL, s. r.o., na odkúpenie predmetného nebytového priestoru za 
cenu 30 l OO €. 

4 g) nebytový priestor č. 8 nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 107m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v ~odiele 107/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m , ostatná plocha, v podiele 107/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 107/1404; 

. Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: ÚSVIT, n.o., Komenského 134/4,068 Ol Medzilaborce, IČ0:45731683 

Ponúknutá cena: 46 900 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom termíne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5.2012. . 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že návrh záujemcu ÚSVIT, n.o., bol v časti predmetnej obchodnej 
verejnej súťaži jediný a zároveň je .nájomcom tohto nebytového priestoru, komisia 
odporúča prijať jeho návrh na odkúpenie predmetného nebytového priestoru za cenu 
46 900 €. 

4 h) nebytový priestor č. 9 nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 95 mz, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 95/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 mz, ostatná plocha, v podiele 95/1404, k. ú. Prešov, vrátane stayieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 95/1404; ·· · · · · 

Minimálna cena : nebola stanovená 

Záujemca: APAOMA, sr. o., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, IČO: 44224958 

Ponúknutá cena: 37 100 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej. súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom temúne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že návrh záujemcu spoločnosti AP AOMA s. r. o., bol v časti 
predmetnej obchodnej verejnej .súťaže jediný a zároveň je nájomcom tohto 
nebytového priestoru, komisia ·odporúča prijať jeho ponul.'U na odkúpenie 
predmetného nebytového priestoru za cenu 3 7 1 OP €. 

4 i} nebytový priestor č. lO ·nachádzajúci sa :v objekte na Ul. Justičnej 15, s. 'Č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 113 mz, spoluvlastníclcy podiel na spolocn)'ch častiach 
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a zariadeniach objektu v podiele 113/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 113/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavi~b 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná-a-V-odov.odná-pr.ípoJka,-V-odo:v..odná-šachta)-
v podiele 113/1404; 

Minimálna cena : nebola stanovená 

Záujemca: ll Jv.!EDIKAL, s.r.o., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, IČO: 36466344 
2/Ing. Andrej Gnap, Jána Béreša 31,080 Ol Prešov, IČO: 40640221 

Ponúknutá cena: 1/44 800 € 
. 2/20--000€ 

Zistenie komisie: Záujemcovia splnili všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuky boli predložené v stanovenom termíne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Komisia odporúča prijať návrh záujemcu spoločnosti MEDIK.AL, s.r.o. , ak si 
doterajší nájomca Ing. Andrej Gnap neuplatní právo odkúpiť danú nehnuteľnosť za 
najvyššiu cenu ponúknutú v rámci vyššie uvedenej časti obchodnej verejnej súťaže, 
t.j. 44 800 €. 

4 j) nebytový priestor č. ll nachádzajúci sa v objekte na UL Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 206m\ spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 206/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 ·o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 206/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípoj ka, vodovodná šachta) v podiele 
206/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: PR Slovakia, spol. s r.o., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, IČO: 31670300 

Ponúknutá cena: 84 000 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom tem1ine na predkladanie ponúk, ktorý bol db dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že návrh záujemcu spoločnosti PR Slovakia, spol. s r.o., bol v časti 
predmetnej obchodnej verejnej súťaže . jediný a zároveň je nájomcom tohto 
nebytového priestoru, komisia odporúča prijať jeho návrh na odkúpenie predmetného 
nebytového priestoru za cenu 84 ·000 €. · 

4 k) nebytový priestor č. 12 nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, ~miestnen)r na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 54m2

, spoluvlastnícky podiel na.spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 54/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku. parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 54/1404, k. ú. Prešov, vrátime stavieb 
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prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 54/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: MUDr. Miriam Pastieriková- neurológia, pediatrická neurológia, Justičná 15, 080 Ol Prešov, 
IČO: 42039380 . 

Ponúknutá cena: 15 400 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Po_nuka bola predložená v stanovenom tenníne na predkladanie pon1lk, ktorý bol do dňa: 
7. 5. 2012. . ' 

Rozhodnutie komisie: Yzhl'adom na to, že návrh záujemcu MUDr. Pastierikovej bol v časti predmetnej 
obchodnej verejnej súťaži jediný a zároveň je nájomcom tohto nebytového priestoru, 
komisia odporúča prijať jeho návrh na odkúpenie predmetného nebytového priestoru 
za cenu 15 400 €; 

41) nebytový priestor č. 13 nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
·pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 33m2

, spoluvlastníck"Y podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 33/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 33/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe· (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 33/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: PR Slovakia, spol. s r.o., Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, IČO: 31670300 

_ Ponúknutá cena: 4 900 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky sút'ažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom temúne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že návrh záujemcu spoločnosti PR Slovakia, spol. s r.o., bol v časti 
predmetnej obchodnej verejnej súťaže jediný a zároveň je nájomcom tohto nebytového 
priestoru, komisia odporúča prijať jeho návrh na odkúpenie predmetného nebytového 
priestoru za cenu 4 900 €. · 

4 m) stavba nachádzajúca sa na Ul. Justičnej 14, s. č. 7174, umiestnená na pozemkoch parc. č. KNC 
14445/5 a 14445/6 a pozemky zastavané stavbou parc. č. KNC ·14445/5 o výmere 29 m2

, 

zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KNC 14445/6 o Y~'mere 241m2
, zastavaná plocha a 

nádvorie, k. ú. Prešov; 

Minimálna cena: nebola· stanovená · 

----------

i ., 
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Záujemca: KARMEN -vel'koobchod potravín, s.r.o., Karpatská ll, 080 Ol Prešov, IČO: 36447269 

Ponúknutá cena: 20 000 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom termíne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že návrh záujemcu spoločnosti KARMEN- veľkoobchod potravín, 
s.r.o., bol v časti predmetnej obchodnej verejnej súťaže jediný a zároveň je nájomcom 
tohto nebytového priestoru, komisia odporúča prijať jeho ponuku na odl.'Úpenie 

· predmetného nebytového priestoruza čeriu 20 000 €. · · 

0 a) byt č. l, nachádz~júci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnen)' na 
pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: O, o výmere 73m2

, __ _ 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodimíého domu v podiele 73/206, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m1

, zastavaná plocha 
a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov a spoluvlastnícky podiel na pril'ahlom pozemku parc. 
č. KNC 627 o výmere 207 m1

, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov, 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: 1/Alena Hoŕvátová, . , Slovenská 48, 080 Ol Prešov 
2/ JUDr. HildegardaLaclavhcová.; ·;,Francisciho 18,080 Ol Prešov 
3/NEXTECH, s.r.o. Budovatel'ská 57, 080 Ol Prešov, IČO: 36510203 
4/ GAMA REÁL, s.r.o. Prešov, Tatranská 32/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36468851 
51 VEKA Slovakia s. r. o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 

Ponúknutá cena: 1/ 4 200 € 
2/42010€ 
3/ 8 000 € 
4110 000 € 
5/28 500 € 

Zistenie komisie: Záujemcovia splnili všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuky boli predložené v stanovenom termíne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Komisia odporúča akceptovať návrh záujemcu JUDr. Hildegardy Laclavíkovej, ak si 
doterajší nájomca Alena Horvátová neuplatní právo od1.'Úpiť danú nehnutel;nosť za 
najvyššiu cenu ponúknutú v rámci časti vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže, 
t.j. 42 010 €. 

byt č. 2, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na 
pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: l, o v)'mere 80m2

, 

spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a ·zariadeniach rodinného domu ·v podiele 
80/206, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 m1

, zastavaná 
plocha. a nádvorie, v podieie 80/206, k. ú. Prešov a spoluvlastnícky podiel na pril'ahlom 
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pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207m2
, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 801206, k. 

ú. Prešov, 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: ll JUDr. Hildegarda Laclavíková, _ , Francisciho 18, 080 Ol Prešov 
21 Július Taragoš, a Zlata Taragošová, ·· · ·, Slovenská 48 080 Ol Prešov 
31NEXTECH, s.r.o. Budovateľská 57, 080 Ol Prešov, IČO: 36510203 
4/ GAMA REÁL, s.r.o. Prešov, Tatranská 321A, 080 Ol Prešov, IČO: 36468851 
51 VEKA Sl?väkia s. r. o., Pavlo~ičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 

Ponúknutá.cena: ll 45 010 € 
2/ 4 600 € 
3/ 8 000 € 
4/ 9·000 € 
5/28 500 €. 

Zistenie komisie: Záujemcovia splnili všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuky boli predložené v stanovenom termíne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Komisia odpo1úča akceptovať návrh záujemcu JUDr. Hildegardy Laclavíkovej, ak si 
doterajší nájomcovia Július Taragoš _a Zlata Taragošová neuplatnia právo odkúpiť 
danú nehnuteľnosť za najvyššiu cenu ponúknutú v rámci časti vyššie uvedenej 
obchodnej verejnej súťaže, t.j. 45 010 €. 

r5\ c) byt č. 3, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na 
\.:.) pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: 2, o výmere 53m2

, 

spoluvlastnícky podiel · na · spoločných častia!!b.: a ~!!riadeniach rodinného domu v podiele . . . . .. . . . . 2 
53/206, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 62612 o v)rmere 40 m , zastavaná 
plocha a nádvoríe, v podiele 53/206, k. ú. Prešov a spoluvlastnícky podiel na priľahlom 
pozemku parc. č. KNC 627 o v)rmere 207m2

, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 53/206, k 
ú. Prešov, 

Minimálna cena : nebola stanovená 

Záujemca: 1/ Mgr. Martin Dlugolinský, : · , Široká 1902138, 058 01 Poprad- Veľká 
21 Ing. Miroslav Kollár, , Na záhumní 306/43, 082 16 Fintice 
3/ JUDr. Hildegarda Laclavíková,. · . . . , Francisciho 18, 080 Ol Prešov 
41NEXTECH, s.r.o. Budovateľská 57, 080 Ol Prešov, IČO: 36510203 
51 GAMA REÁL, s.r.o. Prešov, Tatranská 32IA, 080 01 Prešov, IČO: 36468851 
61 VEKA Slovakia s. r. o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 

Ponúknutá cena: 1110 100 € 
2/ 5 800 € 
3/ 7010€ 
4/ 8 000 € 
51 5 000 € 
6/15 000 € 

.... --····· ------- ---- ....... -- -------····-- ---- ... ·-·····--·····--···------------· -~ -------- . --- --- - - - -- -- . ---------- ---- - ---- ---- --- -------- ----- ---·· -------------. - ·- ---·- -------
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Zistenie komisie: Záujemcovia splnili všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuky boli predložené v stanovenom termíne na predkladanie ponú~ ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca spoločnosť VEKA Slovakia s. r. o., ponúkol najvyššiu 
cenu v časti predmetnej obchodnej verejnej súťaže, komisia odporúča prijať jeho 
návrh na odkúpenie danej nehnuteľnosti za cenu 15 000 €. 

/~Miroslav Hudák 

riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 

V Prešove dňa 1 O. 5. 2012 

Pn1ohy: Prezenčná listina 

--- -- - --- -~------ -- ------ ---- . ------ .. --.------- ... ----" ··-· --------------------- ---· ---· ...... ___ " __ . 
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PREZENCNA LISTINA 

Mesto Prešov Dátum: l 0.5.2012 

Zasadnutie subkomisie pre vyhodnotenie ponúk 
predložených v rámci obchodnej verejnej súťaže č. 3/2012 

P. č. Meno a priezvisko: Status {\ PodT\is: 
-' . 

J, MUDr. Karol Kyslan, PhD. člen komisie ' 
/ / / 

2. Ing. Ľudovít Malaga l člen komisie 
/ 

člen komisie 
\ .;::; . ,___ 3. Ing. Juraj Basala ll--

/ ,-1-- ----=-< -b 
4. ~ng. Miroslav Hudák člen komisie -

/'\.L-',, 

. Ing. František Šarišský 
v ;,v j 5 .. člen komisie l 

6. Ing. Martina Benčíková členka komisie l.' 
t~ 

//, ,_-
"' 

7. JUDr. Katarína Juricová pr~ran)' nečlen 
\1 ll 

8. Ing. Marta Dolhá prizvaný nečlen l /7///' 
l -

9. Ing. Július Adam prizvaný nečlen 
./7 /}l' 

(, 
_..,.,. -i"l--· 

10. 
\ 

/' 

11. 

12. 

13. 
; 

14. 
\ 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

.,_ l ? ----
~ 

j)<t;;g. Miroslav Hudák 
riaditeľ sekcie máietk.ovej a ekononiickej 

F- MsÚ/SP-16/7/1 

.... -··········--- ----· ---~-----· ··- ----·-······-------------·····----- ------·-·· .. ----- ---·-···-·······-··. ----------········· ------------ -------------· ----- ---------.. -- ------- --- ------- ---------·----- - -·--·- --- - ------ --
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P. č. 2 /Bod č. ll- Výpis z uznesenia č. 1112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 9/2015 zo dňa 25. 3. 2015/ 

AJ Mesto Prešov predáva nasledujúce pozemky pod existujúcou stavbou s. č. 4766, LV č. 13009, 
k. ú. Prešov: 
-parc. č. KNC 9262/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2

, 

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

L V č. 6492, k. ú. Prešov 
a 

-parc. č. KNC 9262114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO 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., 
Konštantínova 3, 080 Ol 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 Ol Prešov, IČO: 37786211. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ až po porealizačnom zameraní stavby súp. č. 4766 zistil, že vstupná hala do zariadenia OZ 
Barlička, postavená v roku 2005 so súhlasom mesta Prešov a stavba terasy, ktorá bola realizovaná 
v roku 2012 stoja na mestskom pozemku. Keďže pre majetkový prevod, ktorý bol riešený v roku 2013 
nebol spracovaný porealizačný geometrický plán, neboli predmetom kúpy aj tieto pozemky. 
Z uvedeného dôvodu chce kúpou dotknutých pozemkov zosúladiť právny a skutkový stav k jestvujúcej 
stavbe. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 22. 8. 2014: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 9. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s odpredajom pozemkov. 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO navrhovaný predaj pozemkov odporúča schváliť priamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona o majetku obcí, ktorý prípady 
predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod postupu stanoveného 
týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu v zmysle znaleckého 
posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemkov za cenu 25 €1m2

• . 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 25 €/m2

• 

Navrhovaná cena komisiou: 25 €1m2
• 

Hl Prílohy: 
02/1-3 Žiadosť zo dňa 23. 7. 2014 s prílohami 
0212 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 22. 8. 2014 
02/3 Geometrický plán č. 22/2015 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 3/18 

02/4 L V č. 13009 
02/5 Žiadosť zo dňa 19. 3. 2015 
02/6 Vyjadrenie k odpredaju zo dňa 30. 3. 2015 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 01 Prešov 

zastúpené : MUDr. Mgr. Anna Kvokačková - predseda a štatutár 
IČO 37786211 

Denné centrum Radosť - DSS 

Centrum mládeže RADOSŤ, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov 
} WVI... _~ uzbarlir-k~(n)nrn"' .' ""'"l 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná č. 73 
Prešov 

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku. 

Pri porealizačnom zameraní stavby sup. č. 4766 postavenej na pozemku par. 
KNC č. 9262/2 a č. 9262/8 v máji 2014 bolo geodetom zistené, že vstupná hala do 
zariadenia OZ Barlička postavená v roku 2005 so súhlasom mesta Prešov stojí na 
pozemku par. KNC č~l.62/12 o výmere 25 m2 ako aj pozemok pod terasou postavenej 
v roku 2012 stojÍ na pozemku par. KNC č. 9262/13 o výmere 107m2

• Tieto pozemky sú 
evidované správou katastra na LV. Č. 6492 teda sú vlastníctvom mesta Prešov. Pri 
majetko právnom usporiadaní vlastníckych vzťahov v roku 2013 /kúpno-predajná 
zmluva schválená MZ 6. 5. 2013/, tento stav nám nebol známy, a preto sa opomenulo 
majetko právne vysporiadať aj tieto nehnutel'nosti. Na pozemkoch sa nachádzajú 
stavby vo vlastníctve o·z Barlička, ktoré boli realizované po predchádzajúcom súhlase 
MsÚ. 

Na základe uvedených skutočnosti Vás prosíme o odkúpenie vyššie uvedených 
nehnuteľnosti za l €. 

Za pochopenie a kladné vybavenie žiadosti Vám d'akujeme a ostávame 
s pozdravom. 

V Prešove, 20. júla 2014 

Prílohy: Kolaudačné rozhodnutie 27. 4. 2006 
Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 10.02.2012 
Geometrický plán s vyznačenim realizovaných stavieb 



, 

t'R\lOHA ~. 02. }1·-2.' 

Hlavná ul. č. 73, Prešov 

Číslo: B 21115/20 l 2- Lá 

I\lesto Prešov 
s t~ľvc b n)' úrad 

PSČ08001 

Prešove dňa: 10.2.2012 

Občianske združenie BARUČ:KA 
predsedkyiía a štatutár 
IVlUDr. JVlgr. Anna Kvokačlwvá 
Prostejovská 38 
080 O l Prešov 

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 

Dňa 27 .l .2012 ste na tunajšom stavebnom úrade ohlásili uskutočnenie stavebnej úpravy 
bezbariérovej nájazdovej rampy k objektu Centra mládeže Radosť na Ul. Matice slovenskej č. 
13, Prešov. Stavebné úpravy sa budú uskutočňovať na pozemku parc. č. 9262/8, katastrálne 
územie Prešov a to v súlade tunajším stavebným úradom overenou zjednodušenou 
projektovou dokumentáciou, ktorú vyhotovil Ing. Martin Ratkoš, ktorá tvori neoddelitel'nú 
súčasť tohto oznámen ia. 

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona č. 50/!976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len ,.stavebný zákon") v zn-ení 
neskorších predpisov posúdilo Vami predložené podklady a podl'a § 57 ods. 2 stavebného 
zákona Vám o zn a m u j e, že proti uskutočneniu stavebnej úpravy v rozsahu uvedenom v 
ohlásení 

nemá námietky. 

Pred realizáciou stavebn)1ch úprav je stavebník povinný vyvesiť: 

"OZNÁMENIE K OHLÁSF.NH 1 ~TA VEBNEJ ÚPRA VY" na viditel'nom mieste. 

l. Stavebník je povinný práce na stavebnej úprave bytu vykonat' počas pracovn)'ch dní 
v čase od 08.00 hod. do 18.00 hod., v sobotu od 09.00 hod do 15.00 hod, a mimo dni 
pracovného pokoja a sviatkov a to nie nad mieru prístupnú hranice hluku 
a obtiažnosti. 

2. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejn)'ch priestranstnkh t.j. 
na uliciach, chodníkoch a podobne sa zakazuje. 

3. Odpad, ktor)' vznikne stavebn)·mi prácami počas realizácie prác, je stavebník 
povinný likvidovať v súh\de so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zmene~ , 
a doplnení niektorých zákonov H v súlade so Všeobe~ne záv·~izn)·m nariadením mesta 
Prešov. 



Hlavná ul. č. 73, Prešov 

-------------

Čťíslo . P 2006/36- Čjlll 

[\Jesto Prešov 
primátor mesta 

PRílOHA ~.O~} 1-~ 

PSČ 080 68 

V Prešove dr1a • 27.4.200(1 

Vec : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Občianske združenie BARL!ČK i\ 
zastúpené I\1UDr. Anna Kvokačková, bytom Prostejovská 38, Prešov. 

OB EC .... ~ 5~.~9:i ............ l 
StavcG:--,·.: úrz;c! 

Občianske združenie BARLIČKA zastúpené MUDr. Anna Kvokačlwvá, bytom 
Prostejovská 38, Prešov podala dňa 4.1.2006 na stavebn)' úrad návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia pre stavbu : Obnova, prístavba a nadstavba "Centra mládeže 
RADOSi'" v areáli ZŠ Matice slovenskej č. 13 v meste Prešov- pavilón I, pre ktorú bolo 
vydané stavebné povolenie Mestom Prešov, primátorom mesta dňa 30.12.2004 pod číslom P 
2004/4585- Čj/297. 

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm e) 
·zákona NR SR č. 416/200 l Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § ll 7 zákona č. 50/ I 976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel 

posúdil návrh postupom podľa § 80 až § 81 b stavebného zákona a na základe \1ýsledkov 
kolaudačného konania podľa § 82 ods. l stavebného zákona 

povoľuje užívanie stavby 

obnova, prístavba a naust:lVba "Centra mládeže RADOSŤ" v areáli ZŠ Matice 
slovenskej č. 13 v meste Prešov- pavilón I, na pozemku parc. č. 9262/2, katastrálne územie 
Prešov. 

Pre užívanie stavby stavebn)' úrad určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto 
podmicnl\y : 

l. Vlastník stavby, resp. správca je v súlade s dokumentáciou overenou stavebn)'m úradom 
a rozhodnutim povinný udržiavať stavbu v takom stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
požiarnych a hygienických závad, aby 1;edochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu 
jej vzhľadu a aby sa čo najviac prcdlžila jej užívatel'nosť v zmysle § 86 stavebného 
zákona. 

2. Zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné Jen po predchádzajúcom ohláse-ní 
stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne podľa § 85 stavebného zákona. 

Pri kolaudačnom konaní boli v uskutočnení stavby zistené drobné nedqstatky, ktoré musia 
byť odstránené najneskôr do 30.5.2006. 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/11986/2014 8/2014/12929 

Vec 

MsÚ Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje l linka Prešov: 

Ing. arch. Katarína Štefanová 22.8.2014 
'ť!J 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov, Sídlisko 111., ulica Matice slovenskej, odpredaj pozemkov parc. č. KNC 9262/12 
a 9262/13 k.ú. Prešov, OZ Barlička 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/11986/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. Pre danú lokalitu platí regulatív RL C.2 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení 
VZN mesta Prešov č. 11/2013. 

Predmetné.pozemky sa nachádzajú v areáli ZŠ Matice slovenskej pri objekte OZ 
Barlička. Pozemok parc. č. KNC 9262/12 k.ú. Prešov je zastavaný vstupným priestorom do 
objektu OZ Barlička a pozemok parc. č. KNC 9262/13 k.ú. Prešov je zastavaný terasou 
prístupnou z prízemia objektu OZ Barlička. 

Nemáme námietky k odpredaju pozemkov parc. č. KNC 9262/12 a 9262/13 k.ú. 
Prešov žiadatel'ovi.. 

.. 

Ing. arián Harčarík 
riaditel' Sekcie stavebného 

úra u a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres;JV.sk 1 www.presov.sk 



Výkaz výmer 

Doterajši stav Zmeny Nový.stav 

Číslo o k od Druh 
Výmera Druh i parcele Číslo Výmera pozemku 

Vlastník 
Pk. vl. Parcely m2 parcely m2 Dná opráv.osoba) 

pozemku e , parcely 
LV PK KN ha m2 l čislo číslo ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

Stav právny je totožný s registrom C KN 

6492 9262/l 4396 zostoV. olocflo 9262; 4364 zosmv. oloctJo dot€rojší 
18 

9262/14 10 zastav. olocfla nbčionské združenie 
18 BARL!ČKI 

Prostéjovskli 38, Prešov 

!Čll ' 3778li211 

92921'..5 22 zostav. olod\o detto 
18 

······ --------- --------- --- ---- --------------- --- --------- -------- --------- -------- ---------- ---- --- ---------------- -------------------------
soo lc 4396 4396 

LegE!ldOo 

Klíd soôsobu V)>IIŽÍWnio 18 - Poz€1lok no kmroa je llwr 

Geometrický plán je podkladom na právne -.íkony. ked' ~e dot~šieho sta\'U výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti. 

Vyhotovtteľ Kr.!j Okres 
Prešov 

Obec 
Prešov 

I•IGEe?LANI 
·Prešovský 

Kat. 
Prešov 

č:islo 
22/2015 

Mapový 
PREŠOV 5-3134 územie plánu list č. 

GEOPLAN Preiov, Lr:.o. 
KDIIilall1ÍIIIml!. 3, 080 Gll'REŠOV GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie pozemko,- KN-C 

IČO: 36485!IIJS, JČ DPH: SJ00200l.S3!J3 parcelné č. 9262114 a 9292115 

Vyhotovil Autorizačne overil Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasol'iČ 

Dňa: IMc:no: Dňa: IMeoo: Dňa: léi>lo: 
20.3.2015 Ľubomír Skirka Z0.3.2015 Ing. Ľudo'it Bakoň 

Nové hranice boli v prírode označené Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom Úradne overené podfa §9 zákona NR SR č.215/1995 
obrubníkom Z.z. o geodézii a kartografii 

Z:áznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 
512687 

Súradnice bodov označených čislamia -ostatné meračské 
údaje sU uložené vo \"Še obecnej dolrumentácii PeOatka a podpis Pečiatka a podpis 

$ 
lf 
j> •9Z6 

~" 
(. 

o---
~---(,l 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TAS-TRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.09.2014 

čas vyhotovenia: 10:43:41 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13009 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

9262/ 2 354 Zastavané plochy a 16 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umíest. stavby 

4766 9262/ 2 
4766 9262/12 

12 Centrum mládeže Radosť 
12 Centrum mládeže Radosť 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4766 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
4766 9262/13 12 Centrum mládeže Radosť 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4766 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
Legenda: 
Druh stavby: 

12 - Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 

Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
ČASŤ 8: VLASTN{C/ A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

1 

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

Nebytový priestor 

Vchod: 13 . p_rízemie Priestor č. 9 - 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluv/astnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník . 

1 Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, Pre'šov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

509 l 751 

Spoluvlastnícky podiel: 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5817/2006-pol.5859/2006 
Kúpna zmluva V 4044/2013-pol.3854/2013 

Titul nadobudnutia R 193/2014- kolaudačné rozhodnutie 8/14814/2013-Čj a zápis G.P. č. 111/2014 
Titul nadobudnutia Z 1890/2014- zápis nebytových priestorov podl'a znaleckého posudku č. 34/2014 

Vchod: 13 2. p. Priestor č. 9 • 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
domu a spoluvfastnický podiel k pozemku : 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Občianske združenie. BARLIČKA, Prostejovská 38, Prešov, PSČ 080 01, SR 

242 l 751 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 04.09.2014 



PR\LDHA ~. O 2-IS 

Ol:Barlička. 080 Ol Prešov, Prostejovská č. ~8 r~:~_:f;~~~~t~~~-re, 
F Zľ!f!f:.l\2: 

1 s 2015 

· Vec: Vyjadrenie a vysvetlenie geometrického plánu :;;;r;=;~Šk~;;'-·~~.: .. ~:.:~.;,,~,<o~ . .,;;,;;.;;;,.";~"~L . .,~~~·~J 

Geometrický plán bol vyhotovený pre potreby porealizačného zamerania stavby- OZ Barlička. 

Rekonštrukcia vstupu do budovy bola ukončená spolu s rekonštrukciou vchodu aj s prístreškom r. 

~S pri vstupe do budovy a tiež výstupe na prednej strane budovy s nájazdovou rampou pre potreby 

imobilných občanov. 

Následne r. 2012 bola realizovaná terasa -so súhlasom Mesta Prešov. 

Po odkúpení budovy O'f Barlička r. 2013 nedopatrením neboli zapísané tieto časti budovy a pri 

porealizačnom zameraní pred zápisom do katastra nehnuteľnosti ostali tieto časti budovy 

nezapísané, čím bolo nutné vytvoriť nové parcelné čísla. Parcelné číslo 9262/12 a 9262/13. 

Geometrický plán je vyhotovený v súlade s platnou legislatívou- nakoľko sa zakresľujú len budovy, 

ktoré majú základy pevne spojené so zemou. 

Nezapisujú sa do katastra nehnuteľností napr. prístrešky, spevnené ploch, .. 

To vysvetľuje, že nie sú na geometrickom pláne zakreslené 2 prístrešky. 

Pri terase sú únikové schody, kde je tie? nájazdová rampa ale z dreva- viď fotodokumentácia. 

Obidva prístrešky boli dodatočne dokreslené a tiež zamerané geodetom. 

Vstup + prístrešok: 25 + 10 = 35 m2 Parcela č. 9262/12 

Terasa +únikové schoidisko: 107 m2 Parcela č. 9262/13 

Prístrešok v prednej č asti : 22 m2 

Výmera spolu: 164m2 



Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 01 Prešov 

zastúpené: MUDr. Mgr. Anna Kvokačková- predseda a štatutár 
IČO 37786211, bankové spojenie: 0501149823/0900 

Denné centrum Radosť - DSS 
Centrum mládeže RADOSŤ, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov 

Telefón: 051 l 7498850 www.barlicka.com ozbarlicka@gmail.com 

Mestský úrad Prešov 
odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne odd. 

ul. Jarková 24 
Prešov 

V e c : Vyjadrenie k odpredaju majetku mesta -zastavané pozemky OZ Barlička o celkovej 
výmere 164 m2 

Po oznámení výsledku rokovania komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 

Prešov zo dňa 25. 3. 2015, ktorá odsúhlasila predaj zastavaných plôch pozemkov OZ 

Barlička na Ul. Matice slovenskej č, 13 o celkovej výmere 164 m2 za kúpnu cenu 25 €/m2 si . . 
Vám dovol'ujem oznámiť, že s navrhovanou kúpnou cenou súhlasím. 

S pozdravom, 

V Prešove dňa 30. 03. 2015 

MUDr. Mgr. Anna Kvokačková 
predsedkyňa OZ a štatutárny zástupca 



1:;1 Nävrh 
Vydanie: 

na schvälenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 4118 

P. č. 3 /Bod č. 13- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 812015 zo dňa 18. 3. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemkov- parc. č. KNC 6020114 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 6020115 o výmere 7m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemkov za účelom dodatočného majetkového usporiadania 
priľahlých pozemkov k RD vo vlastníctve žiadateľa. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 
l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 24. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 12. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja pozemkov minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Prílohy: 
0311 Žiadosť zo dňa 13. 10. 2014 
0312 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 24. 10. 2014 
0313 Kópia mapy z GIS 
0314 L V č. 6492 

F- MsÚISP-0111211 
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MESTSKY ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a úze,mp~ho plánovania 
Jarková 24 .. ·. 

080 01 Prešov 

. ... __ l~:.:~s,.~~-I~ 
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M 13002812014 
Č.z.13097012014 

VEC 

Naše čfslo: 

8/16143/2014 
ev.č132604/2014 

;-.:-.· .. 
: ·,;-,' __ ,_ 

·' 

Mestský úrad Prešov ~L":;.,;.,,..,... ... · 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka Prešov: 

lng.arch. Jacová 
~05113100273 

24.10. 2014 

~""" ,.,,._, "'''""''·"' Odpredaj pozemkov·parc.·t;··KN-C 6020/14, KN-C 6020/15 k. ú. Prešov za účelom majetkoprávneho 
• G:;s·cou roo;r,nt.;lc c. usporiadania pozemkov pod :zastavanou čast'ou rodinného domu 17. novembra -·-~v Prešove, Pavlovi 
·-askel ~- ··•· KrempaskémuamanželkeĽudmileKrempaskej,' •• --·· .. ·- · -•ve 

-stanovisko 

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

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012, 2013, schválených 
'<'-~'':~::':' :::12 S :Mestským zastupiteľstvom vPréšove uzn. :C. 369/12013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 

pozemky parc.č. KN-C 6020/14, KN~C 6020/15 k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, sa nachádzajú na 
-'-'--·----__:__· ._. _ ploche funkčne určenej ako plocha polvtunkčná - občianská vvbavenosť + bývanie. 

· 21 V súčasnosti pozemky parc. č. KN-C 6020/14, KN-C 6020/15 k .ú. Prešov sú zastavané. Na týchto 
pozemkoch je zrealizovaná prístavba rodinného -domu (zádverie a izba) parc. č. KN-C 6018 k. ú. Prešov, 17. 
novembra č. 12 v Prešove. 

· -' · , - . _ 3/ Mesto Prešov .:... . Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavn eh o architekta mesta 
~ · · a územného plánovania ako organ územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

·-· _ _;_ ___ .;_,..:__: .. neskorších predpisov po prehodnotení zámeru odpor ú č a odpredať pozemky parc. č. KN-C 6020114, 
__ KN-C 6020/15 k. ú. Prešov, ktoré sú zastavané prístavbami rodinného domu parc. č. KN-C 6018 k. ú. 

Prešov, vlastníkom rodinného domu. ~ --d·--·------- -- ---- - ~-- --·d-- --- --- .----~---

S pozdravom 

l l . 
Ing. Mariáh Ha r č a r í k 

riaditel' Sekcie 
stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@J'r§sov.sk l www.presov.sk 
. . # 
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Výpis z katástra nehnutei'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524.140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Dátum: 01.12.2014 

. -~ (, (4 91 ~ ,t;.~wlt-13VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492 -čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

... :Parcely registra "C" 

PARCELNÉ .... · _, VYMERA ,:< ....... DRUH L ( • 

ČÍSLO 'v [nf] .: : . : POZEMKU 

6020/014/0 
6020/015/0 

3 
7 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha á hádvori e 

Výmera spolu: 10 

CHARAKTE
RISTIKA 

18 .. 
18 • .. 

*** O~tatn.é par(!ely t"egi~tra "C" n.evyžiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
18-Pozemok, na ktorom je dvor 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán 

PARCELNÉ: ',.i:>·.; :VÝMERA __ . 

ČÍSLO . v [nf ] • 
DRUH::.•. 

. POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE .·· DRUH POPIS· 
ČÍSLO .. .. STAVBY STAVBY 

Stavby 

(celkom parciel ....... }~~?.....) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

7334 
7334 

5444 
5444 

(celkom parciel .......... ?.~L.) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb ........... .FL.) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

* * ·* Stavby nevyžiadané· * * * - .. ______ - - .... 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤC. ŤARCHY 

* * * Ťarchy nevyžiadané * * * 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

VÝPIS JENEPOUŽITEĽNi PRE PRÁVNE ÚKONY 

Vyhotovil: Ing. Martina Benčíková 
Dátum aktualizácie: 31.10.2014 00:00:00 

(celkom vlastníkov ............. ..1. .... ) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



131 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 5/18 

P. č. 4 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 460311 
a parc. č. KNC 460312, 
pozemku parc. č. KNC 460311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 460312, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 460313, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 460314, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 

lokalita UL Metodova, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú v prílohe. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Účelom tohto zámeru je hospodárne využitie majetku mesta zabezpečením prevádzkovania 
Vodárenskej veže ako vyhliadkovej veže, podporiť propagáciu mesta Prešov a Prešovského 
samosprávneho kraja, napomôcť rozvoju cestovného ruchu v našom regióne. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode Al tohto 
materiálu v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Cena: 
Výška nájomného bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

El Prílohy: 
0411 Grafická predloha 
0412-3 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚISP-0111211 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

stavby Vodárenskej veže so sú p. č. 3 346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 460311 a parc. 
č. KNC 4603/2, 

pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2
, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na L V č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 

osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností, technických zariadení a hnuteľných vecí na 

obdobie xx rokov, a to: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. 
č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na L V č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova; 

2. súťažiaci pr~íma podmienku, že predmet nájmu bude využívať prioritne na poskytovanie služieb 
spojených s vyhliadkou, služieb cestovného ruchu vrátane mestského informačného centra 
a propagačných služieb mesta a kraja, kaviarenských a reštauračných služieb, na organizovanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí; 

J. sľ1ťažiaci prijíma podmienku, že počas celej doby nájmu zabezpečí prístup verejnosti na vyhliadkovú 
časť Vodárenskej veže za nasledovných podmienok: 

a) vstup bude možný počas pracovných dní aj víkendov, 
b) poplatok za jednorazový vstup bude vo výške: 
-deti do l O rokov, dôchodcovia a osoby s preukazom ZŤP- zdarma 
- deti nad l O rokov a dospelí - maximálne l euro 
-skupina nad 5 osôb- zľava 50%; 
4. súťažiaci prijíma podmienku, že poskytne vyhlasovateľovi predmet nájmu na konkrétne kultúrno

spoločenské podujatie resp. iné podujatie či spoločenskú akciu bezodplatne v rozsahu 5 x ročne; 
S. súťaži prijíma podmienku, že bude na požiadanie vyhlasovateľa poskytovať súčinnosť pri propagácii 

záujmov Mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja a vyhradí priestor pre zriadenie oblastnej 
kancelárie cestovného ruchu; 



6. sút"ažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného.nájomného za celý predmet nájmu, pričom minimálna 
výška je 7 000 EUR; 

7. súťažiaci uv@die ním navrhovanú celkovú výšku investícií, ktorými technicky zhodnotí predmet nájmu, 
vrátane vecného, finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadúujúc 
podmienku vyhlasovateľa stanovenú v odseku 8 a 9; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že prioritne zrealizuje tieto stavebnomontážne práce: 
- vykurovanie gamatkami nahradí vykurovacou sústavou s osadením termostatických ventilov 
a realizáciou úsporného režimu tak pre reštauráciu ako aj pre predajúu potravín, 
- zabezpečí pre obe prevádzky prípravu TV podľa nových štandardov a platnej legislatívy, 
- zabezpečí zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou min. hr. 

100 mm, 
- pôvodné drevené a oceľové okná nahradí novými oknami tak, ako sú zrealizované na poschodí 
s izolačným dvojsklom; 

9. súťážiaci 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 budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej 
celkovú výšku nájomného za celú dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po 
ukončení jednotlivých ucelených častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím 
protokolom v prípade stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

l O. 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; 

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

12. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu nie je možné dať do podnájmu tretej osobe bez 
písomného súhlasu vyhlasovatel'a~ 

13. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
po ukončení rekoi1štrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického 
certifikátu podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

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; 

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

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 3500 
0042 3572, variabilný symbol "xxxlS", zábezpeku minimálne vo výške lO 000 €, 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 dúa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50 % 
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zábezpeky prepadne ako pokuta vprbspech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
predloží komplexný zámer využívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán 
v súvislosti s užívaním predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane 
investičného plánu (v zmysle odseku 7) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru, 
spoločenskú analýzu nákladov a výnosom 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 ním navrhovaných investícií; 
- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh bude 

zo súťaže vylúčený; 

17. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100249, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

18. 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- OMM - Obchodná 
verejná súťaž č. XX - Prenájom Vodárenskej veže - 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 zámer užívania 
predmetu nájmu, v prípade úmyslu investovať aj prípadne rozpis investícií podľa odseku 7 a pod.; 

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

20. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou 
správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; 

zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz najmä na ekonomickú výhodnosť návrhu 
vychádzajúc z výšky navrhovaného nájomného, príp. výšky navrhovaných investícií do predmetu 
nájmu, ale aj na iné aspekty, na ktorých môže mať Mesto Prešov ako vyhlasovateľ záujem (napr. 
propagácia mesta a regiónu, podpora turizmu a pod.; dôvody výberu vyhlasovateľ uvedie v zápise o 
vyhodnotení; 

21. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
22. predložené návrhy môže sút'ažiaci 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; 
23. 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; 

24. 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; 

25. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov; 
oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťaznému súťažiacemu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 6118 

P. č. 5 /Bod č. 18- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 812015 zo dňa 18. 3. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý tvorí súčasť objektu vo vlastníctve žiadatel'a, a to 
časti pozemku parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611m2 (presná výmera 
bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred 
budovou veliteľstva divízie). 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie priľahlého pozemku pod prístupovou rampou pred hlavným vstupom 
do objektu veliteľstva divízie v správe Ministerstva obrany SR, Nám. legionárov č. 4 v Prešove 
a priľahlého pozemku k budove- plocha zelene ohraničenej kameninovo-traventinovým múrikom. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý tvorí súčasť objektu vo vlastníctve 
žiadatel'a a nebolo by vhodné, aby bola vyhlasovaná obchodná verejná sút'až. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 26. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Prílohy: 
0511-2 Žiadosť s prílohou zo dňa 10. 4. 2014 
0512 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 8. 2014 
0513 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚISP-0111211 



MINISTERSTVO OBRANY SR 
Agentúra správy majetku 

Za kasárňou 3, 832 47 BRATISLAVA 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
080 Ol PREŠOV 

Váš list č. /zo dňa 

VEC: 

Naše číslo 
ASMdp V -5 5/20 14-0dSN 

Žiadost' o odkúpenie pozemku 

PR\LOHA ~·-os [ 1-1 

Bratislava, jo . apríl 20 14 

Vybavuje/linka 
JUDr. Červeňáková/0960 515 7 O l 
jarmila.cervenakova@mil.sk 

Ministerstvo obrany SR týmto žiada o predaj časti pozemku par. č. KN-C 9433/1 -
ostatná plocha v k.ú. Prešov, zapísaný na LV 6492 vo vlastníctve Mesta Prešov v lokalite 
Nám Legionárov, pred budovou veliteľstva divízie súp. č. 2729 v správe Ministerstva 
obrany SR. Čast' tohto pozemku je aj predmetom nájomnej zmluvy T 405/14.001/285-Výd, 
2008/1154/M/611 zo dňa 25.7.2008. 

V prílohe prikladáme navrhovaný rozsah novovytvorenej parcely o výmere 611 m2
, 

rozsah bude upresnený po spracovaní geometrického plánu. 
Účelom kúpy je majetkoprávne vysporiadanie pozemku, na ktorom je prístup 

do budovy a dlhodobo je užívaný zložkami Ministerstva obrany SR. 

S pozdravom 

Prílohy: 111 

Ing. Viliam PQLAKpVIČ 
riaditeľ 

l l 
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MESTO PREŠOV 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Vášl\l~Mj,l.ft68e~ňa: 
č.z. 91165/2014 

Vec 

Naáe. číslo: 
B/8084/2014 
ev.č.96530/2014 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

26.8.2014 

Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 9433/1 k. ú. Prešov 
o výmere cca 611 m2

, zastavanej plochy pozemku pod prístupovou rampou k objektu 
veliteľstva divízie, Nám. legionárov č.4 v Prešove a priľahlého pozemku k budove 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. 
v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znenf zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25. 11. 2013, pozemok parc. č. KN-C 9433/1 k.ú. Prešov, na nám. Legionárov sa nachádza na 
ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej zelene na územf Centrálnel mestskej zóny 
Prešov. 

21 V súčasnosti časť pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 9433/1 k. ú. Prešov 
o výmere cca 611 m2 určeného na odpredaj tvorí zastavaná plocha pod prístupovou rampou pred 
hlavným vstupom do objektu veliteľstva divízie v správe Ministerstva obrany SR. Nám. legionárov č.4 
a priľahlý pozemok k budove - plocha zelene. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle§ 16 ods.2 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov po 
posúdení zámeru odpor ú č a odpredať časť pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. 
KN-C 9433/1 k. ú. Prešov o výmere cca 611 m2• zastavanú plochu pod prístupovou rampou 
pred hlavným vstupom do objektu veliteľstva divízie v správe Ministerstva obrany SR, Nám. 
legionárov č. 4 v Prešove a priľahlého pozemku k budove - plochu zelene ohraničenej kameni
novo-travertínovým múrikom. 

S pozdravom 

l 

Ing. Mari~ H a r č a r í k 
riadit f Sekcie 

stavebného • adu a urbanistiky 

š 1 l Tel. +421(51)310q111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Pre ov .. 



4017 

• výlučné vlastníctvo 
=podielové spoluvlastníctvo 

N parcely E 

/\./parcely c 
/J vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
(fl(J dôležité ulice a cesty 
C::J významné ulice a námestia 
tl\1 ulice a cesty 
:·:iné komunikácie a chodníky 

\1 
70 
r' o 
-:c. 
:l> 
(:l(' 

o 
'-"f• 

CY 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 7/18 

P. č. 6 /Bod č. 5- Výpis z uznesenia č. 1112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 9/2015 zo dňa 25. 3. 2015/ 

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

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu lO rokov s opciou na d'alších 10 rokov pre Súkromnú základnú školu pre žiakov 
s poruchami aktivity a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prešov, IČO: 42385440. 

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

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 5. 2. 2015: 
Stanovisko VMČ č. 6 súhlasí s prenájmom nebytových priestorov a odporúča žiadatel'ovi vyhovieť. 

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

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

F/ Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 

z dôvodu poskytovania vzdelávania detí s poruchami aktivity a pozornosti na dobu l O rokov s opciou na 
d'alších lO rokov za cenu l €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
s podmienkou investovať do predmetu nájmu v zmysle predloženého návrhu žiadateľa zo dňa 5. 3. 2015. 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: l €/rok. 
Navrhovaná cena komisiou: l €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov, s podmienkou investovať do predmetu nájmu v zmysle 
predloženého návrhu žiadateľa zo dňa 5. 3. 2015, ktorý je v prílohe 
uznesenia. 

Hl Prílohy: 
06/1-4 Žiadosť zo dňa 20. l. 2015 s prílohami 
06/2-2 Žiadosť o prenájom nebytových priestorov (doplnenie zo dňa 5. 3. 2015)- investície do opravy 

predmetu nájmu 
06/3-2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 28. l. 2015 a zo dňa 6.3.2015 
06/4 Špecifikácia nebytových priestorov 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



, , , , v v P~ÍLOHA t. DG H-1 
SUKROMNA ZAKLADNA SKOLA PRE ZIAKOV S PORUCHAMI 

AKTIVITY A POZORNOSTI, BERNOLÁKOV A 21, PREŠOV, 
www .skola-adhd.sk, skola.adhd.po@grnail.corn, 0917 984 338 

Mesto Prešov 

Mestský úrad v Prešove 

Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

20. januára 2015, Prešov 

V ec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Žiadam Vás o prenájom nebytových priestorov - 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 v hore 
uvedených priestoroch na dobu 25 rokov za sumu l euro/rok za celý predmet nájmu od 
1.7.2015. 

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

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

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

S úctou 

l 

Ing. Stanislav Harčarík 

zriaďovateľ školy 

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

2, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) 



ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ZMENA 

POTVRDENIE 

PR\LDHA C · fX;/1- ~ 

o p ri de l en í identifikačného čísla (IČO) 

l IČO: 42385440 

Údaje o podniku, poclnikatel'ovi, organizácii 

Názov: Súkromná základná škola pre žiakov s poruchami al,tivity a pozornosti, Bernolálwva 21, 
Prešov 

Adresa sídla: Royova 19A 

080 05 Prešov 

Právna forma: 
119 Nezisková organizácia 

Odvetvie ekonomickej činnosti- hlavná činnost' (SK NACE): 
85200 Základné školstvo 

Osobné údaje podnikatel'a (fyzickej osoby) 

Meno a priezvislm: 

Rodné číslo: 

Adresa bydlisl{a: 

UPOZORNENIE: Podl'a zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v zneni zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane 
l~tajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte povinnosť oznamovať stálym pracoviskám 
SU SR všetky zmeny v hore zapísaných údajoch. 
V styku so štatistickými orgánmi uvádzajte svoje IČO. 
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRrLOHA Č l OS/1-3 

Číslo: 2014-5755/53579:9-1 OOB 

ROZHODNUTIE 

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

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle § 16 
ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po získaní potrebných dokladov 
podľa § 32 a v súlade s § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov rozhodlo takto: 

zaraďuje 

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

Odôvodnenie 

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



MŠVVaŠ SR v zmysle§ 29 ods. l zákona č. 7111967 zb. o správnom konaní (Správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodnutím číslo 2014-5755/29315:2-lOOB prerušilo 
konanie vo veci žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami 
aktivity a pozornosti, Bernolákova 21, Prešov, do siete a vyzvalo účastníka konania 
v stanovenej lehote na odstránenie nedostatkov jeho podania. 

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

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

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

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 59612003 Z. z. účastníkom konania vo veci zaradenia 
do siete je zriaďovatel: Ministerstvo o zaradeni do siete rozhodne do 60 dni od doručenia 
žiadosti o zaradenie .fkoly do siete. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. 
Termín začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo 
pracoviska praktického vyučovania je l. september kalendárneho roka, kt01ý nasleduje po 
kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých minister 
povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku ?5, ktorých termln začatia činnosti určí 
ministerstvo. 

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

Poučenie 

V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová l, 813 30 Bratislava, 
v lehote I 5 dní odo di'ia doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

Bratb:.:lva 24. 10. 2014 

-·--
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PhDr. Soňa llanzlovičová 
zastupujúca generálna riaditeľka 

sekcie regionálneho školstva 
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SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY 

A POZORNOSTI, BERNOLÁKOVA 21, PREŠOV, www.skola-adhd.sk, 
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Znak a lehota 

Dol lo: o 5 -03- 2015 uloženia: 

Prnohy: J Vybavuje: l 
Eviden~né čfslo do§lcl pošty: !'.?711J p~a~--

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 

zriaďovateľ 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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Znak a lehota 
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Prno hy: 

Váš list: 

Vec: Žiadost' o stanovisko 

PR\L0\1A ~ . OGf ~-1 

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

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

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

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
28.1.2015 

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

Ing. Stanislav Harčarík získal nebytové priestory na Bernolákovej 21 v Prešove, Súhlasom č. 
M/18916/20 14 zo dňa 11.12.2014, na II. NP o výmere 644,24 mz s výškou nájmu 8,31 €/m2/rok za 
účelom zriadenia Súkromnej ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti. 
Nájomná zmluva 5670 bola uzatvorená s účinnosťou od 1.2.2015. Z titulu zaregistrovania ZŠ 
nájomca Ing. Harčarík 21.1.2015 odstúpil od zmluvy uzatvorenej na fyzickú osobu. 

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

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

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bob/ko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč ~ 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 
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Slovenská 40, 080 01 Prešov 

EŠOV REAL •. r.o. 

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

MEStO PREŠOV Mestský úrad v Prešove a 

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

Mesto Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

· , Č(Šio spisu: 

Došlo: 

PrOohy: 

Reglstr. znatika: 

1 1 -03- 20i5 
Znak a lehota 
uloženia: 

080 01 Prešov 

Evidenčné číslo došlej pošty: (, \ 
rtíš4is.t:--~~-N181Sla"'i!A·aGK~ V Prešove dňa: 

06.03.2015 93/2015 

Vec 

Vybavuje: 
lng.Tomko 

Bernolákova 21, Pavilón B - nevyhnutné investície - stanovisko 

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

navrhujeme zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím 
systémom s tepelnou izoláciou min hr. 100 mm 
navrhujeme sanáciu dvojplášťovej strechy na jednoplášťovú s novou 
tepelnoizolačnou vrstvou z exteriéru hrúbky 140 mm 
navrhujeme pôvodné ocel'ové okná nahradiť plastovými s izolačným 
zasklením 
navrhujeme u podlahy na teréne jej zateplenie tepelnou izoláciou hr. 1 oo mm 
navrhujeme vyregulovanie vykurovacej sústavy s osadením termostatických 
ventilov s hlavicami a realizáciu úsporného režimu SCAT® s meraním na 
päte objektu 
navrhujeme zabezpečiť J)rípravu TV podl'a nových štandardov, platnej 
legislatívy 
tohto času navrhujeme zrekonštruovať osvetlenie v budove z pohl'adu 
zlepšenia energetickej hospodárnosti s realizáciou už známych úsporných 
opatrení 

Výšku investičných nákladov odhadujeme na 769.568 € 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobka 
konatel' 

Ing. Juraj Hu~~r-
konatel' -

Bankové spojenie: 

J 

UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 
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Bernolákova 21 Pavilón 8, ll. nadzemné podlažie 

~·ml m2 m'-
lt'IOCna Nl" POOJel spol. IJIIt:;:,~urCI::>POIU Nl"+ p001e1 SpOIOC.p 

l !Učebňa 47,62 21,12 68,75 

2 IUčel:)ňa 20,66 9,16 -~9,82 
3 !Učebňa 22,58 10,02 :JZ,bU 

4 !Učebňa 20,62 9,15 29,77 
s !Učebňa 22,72 10,08 -~~0 

7 !Učebňa 44,48 19,73 ~l 

12 l Učebňa 69,83 30,97 1UU.8U 

13 IUčebna ~ 27,91 ~ 

14 l Učebňa 67,70 30,03 97,73 

15 l Učebňa 67,30 29,8S 97,15 

A SPOLU 446,43 198,01 ,:;LILI Llll _._, 

Spoločné priestory 
6 SchOOls ko 42,36 
8 

1
WC chlapci 19,24 

9 WC d1evcata ZU,l6 

10 Sklad 5;00 
11 Chodba 111,24 

c SPOLU 198,01 m2 

A 446,43 m2 

c 198,01 m2 
C/A 0,443535 

A+C 644,44 m2 

mm 
IKozmer 

7595 
500 
soo 

]_570 
-~S80 

400 
75.77 
_ZS97 

soo 
7545 

9333 
1000 

600 
600 
~85 
1.348 

soo 
~ 
}QQQ 

600 
soo 

8990 
800 
800 

7728 
3b21 
2977 
1~8 
3663 
3147 

1805 

3020 

36641 
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P. č. 7 /Bod č. 8- Výpis z uznesenia č. 11/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 9/2015 zo dňa 25. 3. 2015/ 

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

, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 11662 na UL Martina Benku č. 7/A, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu l roka s opciou na ďalší rok pre spoločnosť Slovenská 
sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653. 

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

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

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 13. 10.2014: 
(V prílohe.) 

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

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom na dobu l roka s opciou na ďalší rok za cenu 
50 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 50 €/m2/rok. 
Navrhovaná cena komisiou: 50 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 
Hl Prílohy: 

07/1 Žiadosť zo dňa 25. 9. 2014 
07/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 13. 10. 2014 
07/3-8 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4292 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
www.slsp.sk 

Ing. Martin Susko 
Oddelenie správy majetku 
a riadenia regiónov 
0166/ '/2:jl2014 

f':::::;) RE A. as.r.o. 
·raš ov ... ..ML 

Došlo 
dňa: 3 o -09- 2014 

é. Spisu: // j?J/.4;)/1/ 

Prílohy~- _ :~~. l:S~~r~;~n~~-g-

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

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

Doporučene s doručenkou 

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

rc~~Ws~~. tt: ~!L1s36 
IČ DPH: SK7020000262 
Obchodný register: Okresný súd 
Bratislava l, oddiel Sa, vložka 601/B 

Oddelenie SMaRR 
Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 

25.9.2014 
vec: Žiadosť o prenájom - predlženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Vážená spoločnosť, · 

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

01.04.2015. 

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

Vopred ďakujeme za kladnú odpoveď 

S pozdravom 

~-· 

•• o •••••• o •••••••• o o ••• ~ ••• o ••••••• o •••••••••••••• 

In an Michálek 
vedúci oddelenia správy majetku 
a riadenia regiónov 

, . 
SLOVENSKA !li 
sporitel'ňa 

/'"' 

.... ~/. ..... _0·"···:~~-~··············· 
II}Q~~h: Slavomrr Kovešdi 

...-vedúci oddelenia investrcii 

Sporotel 0850 111 888 
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SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40; 080 01 Prešov 

~ 
PREŠOV REAL •. ,.o. 

Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretarjat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

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

l MES10 ·,R.'"'išôv Mes-tský úrad v Prešove 12 

~-·a·;,-;;;i;~7Jf.720_~p(r l Reglstr. znafh: 
__..~Zn ..... a~k ..... a 71e7ho-:-ta4 

Doilo: 2 O -10~ 2014 uloženia/ 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
Prnohy: bt;.,c74or1~ 080 O l Prešov 

EvidQnfrt.~ ČÍ$!Q_QW?.LP.Q$'::::: ==:::i~~"-':7-':t!.~~ 

Váš list: Naša značka: 
4292/2014 

Vybavuje: V Prešove dňa 
13.10.2014 Kašprišinová 

Vec: Stanovisko k žiadosti o predÍženie doby nájmu 

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

Stanovisko: Slovenská sporiteľňa a.s., užíva nebytový priestor na l. NP na ul. 
Martina Benku č. 7/A, o výmere 190,45 m2 za účelom poskytovania bankových služieb 
a výkonu ďalších služieb v súlade so stavebným určením prenajatých priestorov a platnými 
právnymi predpismi. 
Nájomná zmluva 4292 je uzatvorená na dobu určitú- 5 rokov - do 1.4.2015, s výškou 
nájmu 50,00 €/m2/rok, čo je ročný nájom 9522,60 €. 
Nájomca žiada vo svojom liste zo dňa 25.9.2014 o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 4292 
o jeden rok, t.j. do 1.4.2016 s možnosťou uplatnenia opcie a predÍženia nájmu o d'alší l rok. 
Ide o bezproblémového nájomcu, ktorý si načas plní svoje finančné záväzky. 

Správca ponecháva rozhodnutie o predÍžení nájomnej zmluvy na vlastníka. 

ICO: 31722814 
DIC:2020521393 

S pozdravom 

,,.,. f'"\"U' C!'V""IV\1'\Cf'\<t .,n., 

PREŠ~V REAL, s.r.o. 
Slovensk;'~ 10, 080 01 PREŠOV 
:ČO: 317228·14, DIČ: 2020521393 
Č _DPH: SK2020521393 1:7732084 
č.u.: 1019764005/1111 fA 

Mgr. Peter Bob~ 
konateľ · -

/ 
Ing. Juraj Hurl.t.x
konateľ// 

Bankové spojenie: 

-

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

č.4292 

0169/2010/CE 
(ďalej len "Zmluva") 

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

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

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

ako prenajimateľ 

a 

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

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

IČO: OO 151 653 DIČ: 2020411536 IČ DPH: SK2020411536 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava 
Číslo účtu: 101004-1350022009110900 

ako nájomca 
Čl. I 

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

vedenej na Správe katastra v Prešove, na liste vlastníctva 6492 ako budova súpisne číslo 
11662, postavená na pozemku parcelné číslo 14 727/9 (ďalej len ako "Nehnuteľnosť"). 
Prenajímateľ na základe súhlasu Mesta Prešov, R/20580/2009 zo dňa 05.10.2009 
R/2543/2010 zo dňa 08.02.2010 a R/3763/2010 zo dňa 22.2.2010, ktoré je vlastníkom 
nehnuteľnosti, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v 
objekte č. súpisné 11662, k. ú. Prešov. 

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

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

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

5. Prenajímateľ prehlasuje~ že na Predmete nájmu neviaznu žiadne práva tretích osôb a tiež, 
že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov. Prípadne iných osôb alebo orgánov verejnej moci 
a ani žiadne iné zmluvy alebo dohody~ ktoré by mohli ohroziť alebo obmedziť výkon práv 
nájomcu podľa tejto Zmluvy. Prenajímateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať nájomcu 



/ll 

PRÍLOHA ( .0~3-2. 
o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na pravdivosť vyhlásení uvedených v tomto 
bode. V prípade, ak by akékoľvek z prehlásení prenajímateľa uvedené v tomto bode bolo 
nepravdivé, alebo by prenajímateľ nedodržal povinnosti podľa tohto bodu, je nájomca 
oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou, t.j. odo dňa 
doručenia písomného odstúpenia prenajímateľovi. 

Čl. Il 
ÚČEL NÁJMU 

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

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

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

Čl. III 
DOBA NÁJMU 

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

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

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

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

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

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

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

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

2 
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Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu 
poplatok za výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, 
v ktorom bol nájomca na úhradu vyzvaný. 

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

Čl. VI 
TECHNICKÝ STAV NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

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

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

Čl. VII 
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť poistenie celého Predmetu nájmu, okrem majetku 
nájomcu, ktorý počas trvania Zmluvy do Predmetu nájmu vnesie. Poistenie prenajímateľa sa 
vzťahuje na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, živelné poistenie . 

3 
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8. Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v Predmete nájmu umožniť prenajímateľovi, vo svojej prítomnosti, prístup k dôležitým 
zariadeniam objektu (k rozvodu ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

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

12112002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
l O. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie vyhlášky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly 

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

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

\ 

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

prenajímateľom schválenej projektovej dokumentácie a s úpravami, s ktorými prenajímateľ 
počas trvania nájmu súhlasil s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie., ak sa s prenajímateľom 
písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy v nebytových 
priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do pôvodného 
stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi "-'-' 
po uplynutí doby nájmu, t.j. na základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol 
nájom dojednaný, si prenajímateľ vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 
mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac neoprávneného užívania priestorov. 

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

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

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

vlastnom 

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

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

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

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

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

21. Prenajímateľ umožní nájomcovi umiestniť pri Predmete nájmu informačnú tabulu s logom 
nájomcu. Nájomca je povinný každé označenie prenajatých priestorov, vlastný informačný 

4 
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systém alebo reklamu v spoločných priestoroch vopred písomne odsúhlasiť 

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

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

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

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

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

ČI. VIII. 
MLČANLIVOSŤ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ČI. IX 
DORUČOVANIE 

l. Výpoveď Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktúry a prejavy vôle podľa bodov, 3., 10. a 19. článku 
VII. Zmluvy budú vyhotovené písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo 
zaslané poštou. Výpoveď Zmluvy doručujú zmluvné strany formou doporučenej zásielky. 

ČI. X 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

5 
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2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, 'i\ 

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

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

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

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

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

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

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

Príloha č. 2 - Výpočtový list 

V B t. l dv 3 o '~ . U' /'0 ra IS ave, na .......................... . 

Nájomca: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 

/ " ... -........................................................................... 

V Prešove ,dňa 15.03.2010 

Prenajímateľ: 

Mesto Prešov 
zastúpené spoločnosťou 
Prdov REAL, s.r.o. 

••••••••••••••••••••••••••••• .&. •••••••••••••••• 

1 Ing. arch. Ingeborg Vodrážková 
riaditeľka odboru správy majetku 

a výstavby 

Mgr. Peter Bob ko 
konateľ 

l. jj·J llut 

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

. ............................................. . 
Martin Buranovský 
konateľ 

6 
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VYPOCTOVY LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 4292 
0169/201 O/CE 

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

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

a 

- 2. Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
Sídlo: 832 37 Bratislava Tomášiková 48 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I. 
Oddiel: Sa Vložka č.: 60lfB 
Zastúpený: Ing.arcb.Ingeberg Vodrážková, riaditel'ka odboru ~ 

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

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

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

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

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

l. Vykurovanie: 

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

al Teplá voda: áno 
centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpeľní: 
bi sprchovacích kútov: 
c/ umývarní: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
if spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výt'ahy: 
al osobné 

počet: 

o el splachovaclch WC: 
o fi iných soc. zaradeni: 
o gi umývadiel: 
o h/ kuchynská linka: 
o j/ spoločné sprchy: 
o ll drezy 

bi nákladné 

počet: 

2 
o 
l 
o 
o 
o 



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

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

Konverzný kurz: 

V Prešove dňa 15.3.2010 

Nájomca:/ 

/ ..................... 

~g.arch.Jngeborg Vodrážková 
riaditeľka odboru správy majetku a výstavby 

Ing. štefan 11~álek 
vedúci o'diiei~~~~ správy majetku 
a riadenia regiónov 

30.1260 286877.80 SKK 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

riartln Buranovský 
~~nater 
' i 



GJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 9/18 

P. č. 8 /Bod č. 9- Výpis z uznesenia č. 11/2015 - sťanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 9/2015 zo dňa 25. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o 
výmere 148,50 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej č. 14, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnost' MEDIKAL, s.r.o. Čapajevova 23, 080 Ol 
Prešov, IČO: 36466344. 

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

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

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

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

F/ Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom na dobu neurčitú za cenu 65 €1m2/ročne +úhrada 
za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 65 €/m2/rok. 
Navrhovaná cena komisiou: 65 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 

Hl Prílohy: 
08/1 Žiadosť zo dňa 22. l. 2015 
08/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 23. l. 2015 
08/3-6 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4518 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Dnšlú:OdbJr sp1,Z· :01·· 29,5:. :-

Evidenčné číslo došlej po§ty: 

- -l Naša značka 
l' > 4/2015 

l Vaša značka 

ľR\LOHA tt. Oťl/1 

poštová adresa · Čapajevóva 23, 080 01 Prešov, Slovakia 

Vybavuje 

Mesto Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 PREŠOV 

l Prešov 
Ing. Karol Schneider ' 22.01.2015 

~< ~-:_· · Naša spoločnosť MEDIKAL, s.r.o., Čapajevova 23, 0800 1 Prešov má uzatvorenú Nájomnú 

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

na ul. Justičná 14 v Prešove. 

, i.. ~Uve.clený priestor využívame a do opravy predmetných priestorov sme investovali nemalé 

finančné prostriedky. 

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

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

-S pozdravom 

Ing. Karol Schneider ' 

kon ate l' 



f'R\LOHA Č- Di/Z. 

u;~ ' , ' , Slovenska 40, 080 01 Prešov 

~~ ~~:f . . ;;;,~ ; !~~~~~~~:~;t;~a~~~~:~~;r~:,:;k 52 64 
PŔEŠO V REAL s.~.o. __ · __ ,_c_. ______ www _ _;_.pr_es_ov_re_al_.s_k ---=-~-:::--::-:-:::--=:-

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

D v 
yt~.C 

Váš list: Naša značka: 
JC 12o15 .. --

Vec: Žiadost' o stanovisko k predÍženiu nájmu 

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

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
23.01.2015 

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

Spol. MEDIKAL, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Karolom Schneiderom, uz1va 
nebytové priestory na Justičnej č. 14, na I. NP o výmere 148,50 ml, za účelom -
zdravotní~tvo, na základe vydaného Súhlasu č. M/4926/2014 zo dňa 19.3.2014. 
Nájomná zmluva č. 4518 bola uzatvorená na dobu určitú l rok, a to do 31.03.2015 
s výškou nájmu 65 €/ml/rok, t.j. 9652,56 € za rok. 

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

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

S pozdravom 

·f'_,.".lľ~""-""'"""''~""""'=>z:""'u..'"'".::""u':~'t.o..,.~"""""'-....-..-","',.,..,...~_",.._.,_,.,_~ 

~ J'.if~[§TO PREŠOV M;;;~:;tský úrad v Prešove. 7 
~-ťtr~t,,'~~::~·--~ " ..... 
~~ SP'.'::_ __ ··-~----J.~.BQ•:~~::_ 
ij ~Z-na_k_a-le-ho-la-l 
~ !J!!Š~íl: 2 6 ~o1- 2015 uloženia: l 
------·-·---··--"~---~'-"'Y'-··~ .. -~~-----f'----~ 

G~::";·~~=-m-~ 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Wter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč .. 7 

konateľ ./ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 
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t- ,_; y .,_ / ~ o "hájme nebytových priestorov 
č. 4518 

;l. 

úC:5uzavretá1v~zi:nys1e zakÓfiät~llj'Jl6790\t~'iz:lJTv znenÍ neskorších predpisoV medzi týmitQ ;:z;~luvnými 
stranami: · · · · - . . , . , .. ... _ .... 

T,· · ··1; MESTO PREŠOV; SPRÁV Á NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
· ". ':lástúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 

Slovenská 40, 080 Ol Prešov 1· 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

Ing. Juraj Hudáč, konatel' 
· •· Ban.k.ov{spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
~~<·číslo účtu: 6619911059/1111, . VS 4518 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

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

· Za.~túpený: Ing. Karol Schneider, kona tel' 
· ·i·r1 lČ0:~'-·-36466344 DIČ: 2021507367 IČ DPH: SK2021507367 

. Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 1591710657/0200 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

' ~· :. ': 

-· • 1-.' 
l ' ~ <.. ~: ..• ' . ..,, 

- -- -----~--::__--=-~:.---:---

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

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

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

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

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

PRfL() '"~. '}0Bj3~~. 
i~:$\ .:~:;:;~~·~ .. . ' 

, ~> . .,.~1'-,j{_>·: r •. ~-~.:-~~~;;-':2__ • .:.,'., 

DOBA NÁJMU 
•; ··.·; r, ••.• ~/ _r-. ·. . ·-- ll:... ''t' .. f""' '-' .. - -- ·~·ť::s _c-~-·~e~c; 

·- ·_ :~ .. :>··;.~-·~.~:-~··:( _· · ... · ,· .. _·-···~J.:!~.-c~rcnlt·~r·"·"'~., :-~; · -·'·i·~· .. - · · · -, ~--:r·!,..rh~.r"rftJ~: ... r.:·"''" 
,;;,:.mL 0.;..04.2ulf• Nájorimfvit'alí'ri~dol;nídj(~činnost' dňom: 01.04.2014 a uzatvára sa na dobu'.urci!ó';...: po· 

___ : i.iól.'flaJ~---"··· ,.--
dobu J roka, t.j·. do 31.3.20J5.t; ;1 ; ;:;;;:·::;:~,·-; • rrr, 01 C~"'•"";. . 

.. · · · ť ~"" "'' ,,.\.,._,._,.,.,___ ~---- ; •·U(rv U;~ ľ\t:.-.-,· 

: ,.~; c 2/ Počas doby nájmu· môžu.~ zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo. písómnou 
. v§poved'ou z dôvodov uvedených \/:f 9 ods. 2 a 3 Zákona 11611990 Zb. v znení. ne.skorších 
·predpisov. , .. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. "' .· 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

·Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

:. - ~'~1/ V zmysle "Smernic~ priiŕiátóra mesta Prešov SP- 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytový~h priestorov vo výŠke 9652,56 EUR po dl' a výpočtového listu. ':~:~:: ,; -,:- . , 
, ·: •· 2/ Prenajímateľ si vyhradzuje· právo jednostranne. upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvýšení nájoŕnného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prénájom 
nehnuteľnosti. , " 

" '31 Prenajímateľ má' právO''jedllostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 
'koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené näjorrmé je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtov§ list). . . ,, 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

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

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 
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_ _ , , l.,.," .. ,, Čl. VL_":. _;:~~_::·:.t:::í~;~~~~ .. 
·TECHNICKÝSTAV.NEBYTOVÝCHPIDESIOROV 

;;~;~tj~r:::;;w:~:-~~:sr:i?-~,h;.:- , · i ;··~-.;~:;<;i\i}viš4; r:.;:-,:~:~F~i~6:.n,~~~~~;: ·- ·: · . - ·: · :·/->' ,,.,, 
; v sray,::_ ,G{,::sll}Náj9mca preberá ··nebytÓvé1 jn'iestory V stave .éxistujt\~óm"-·l(u dňu podpísania''~~mluvy'Í'"','' ·' 

·-::1'
1 ó·'näj:úié:á ]reliiasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. . · ~' -.- · ··' 

:J: ~::ou co~':\, Yi/)~-ájoméa sa zaväzuje, užívať:elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
· '· . <:tffi(,'fib'ý rlepreklóčlli prúdové iaťažeriie jednotlivých obvodov; V prípade nedodržania stanoveného 
tLu~ ~~·\:záražéiiiarvzmlilluté škody hradí nájomča~ Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobit' len 
·:::~~n:--::::n_a' základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. . ' .· -

' ' Čl. VII 

'·-- '• ~ : - ' • 7 

PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
"; ' - ',, <-::)· 1.. .- ,~, ~_~{)>'.' ~--"'.' ' - > • ... \ '· ~- "'1: • ,'"·- ····< _, ,l '~ •• 1· 

~·~·;::s_;!;-nureľ0_ ~L~~0,}yiäjomné::prav~C-a i)dvirmÔst~ prenajímatel'a a' náJomc~ sa spravujú· piíslušnymi, · ·· 
l; :• n~iy~::.~_statioy~iii~rplatného' :iákoria~ č: ~l ľ6/90. Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov \; znení 
:;, .. ,,_~ra-c~"'nes'kôršíclľpre~pišov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

· _ .s;.,:.! ~!1:'fl ~aJôJrí~·a je povinný llhrádzat' všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
"'.:"'ptlestoŕcrv~ minimálne v rozsahu, uvede_nom v nariadení vlády č. 8711995 Z.z.. . , . . 

· ':'<' ::n ;.n_~~~?('(lpr~vj''stavebného ''.charakteru v -prenajatých priestqroch.Jllôže nájomca vykonať ibap·o · 
2 ''J?i':::préäcnädzäJucoih iHsomnôfu súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu Msú. _ · ď~ '' · · 

~,.' : _.., ·• 0_f:tzo;;;_; 4Vrl'h\jbméa • je povinný . bez. ~zhýtočného odkladu oznámit' potrebu opráv, ktoré má 
ť,- Ej:íreííájímate1; :uróbit' á umožniť :-vykó:iíállie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 

· · ';;:;,, ·zodpovedä z·a škodu, ktorá nesplnením po':'innosti vznikla ... ';·. ,.,~' . · , . . 
:. ' CJ-~'-;~ľi.:''SľNájomca je povinný znášať :obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 

::cr~~-·:.~ SfeatizäCie-~práv,·resp. údržby objekťu;:Yrámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 
;'rr::', 3.T2 ~;-JóFNajbriica je povinný dol O' dní ·oznámiť prenajímatel'ovi každú zmenu svojej právnej 

·~-- __ '_·_ 
1 

\ subjekt_ivítý~'ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 
- - :71 Písomnosti týkajúce sa nájo-mnéno- vzťahu doručuje prenajímatel' do sídla nájomcu: Účinky ·-- ···-

doručenia· písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

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

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

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

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



~y·r:t.·'"'! ,~;~-.~lr..li .. ::-.·?·:;.,.~-~~ :.;~;~ "1.-;:-~-----".·:·'- :,-:; '"~h,._-;. f"~-1~)ľ ·1 , _f_·:·· ,. >- .. :~ . .' . ·• · ---- -

,_,,~,.'""VJ>tipady neódov:z,dania nebyto'~ch. :Prie.sf6rov prenajímateľpvi ·po up1yhutí doby nájmu, t.j. na 
,., _ ,, ~~"-~äJ(1ád~:~BP,oveäe~· äohod)< re~p:':.~P1Yr1U:-tíll1 času, na ktorý ool :nájom dojednaný, si prenajímater 

'L \- .,"'~ l•ryruáäzllj(pi:ávó učtovaf zmluviiú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
,:_ ·· · ' · ;ťleowávneného užívania priestorov.. ··'·'· . . .. · ;~':ft:':ff~A-i- . · 

• ia" ~~ ~;~r~)~m~ff~ť8'spldÓhl~čňJjg0pt~h~1ti'riit61;~ na yypra~i~~~~l~~tného nebytového priestoru na_ ._ ď:.,.,c 
~F:~;::.~\~~{~-tiäKlB.dVnálč)mcu. _ - ~ .. · l". ~~~·.:-~::;ii1t1. -_~. ;~~;(-~·l+,j ':;rc\'. ~~!T~?t-zfr:~·uf~~~;?~.::~~,~~~ ~ -,,- _ .- . ~ · ·"~- ~ r-:·~---r-~-~~_-:.,_~::~_):'"y-,:.v_? 1: .. A 

:. r:· t.:.:·~;~c~,~:~_::;.-~;::-~f2f~)~ájo~~a-~~dp~~~ää:1~(~~1~lli1'~ ~&žl;~··~h~'a~fiľ~ií~iililého knebYtiNétiilio;·pHe~ttirilV·~~l<t~; 
. '\ '; '. ·':verejňélÍo priestranstva prislúchajúce' k objektu, resp. spoločného priestoru pril'ahlého k 'nebytovému 

: ;;-,:::;; _ ~-· ":pr~éstoru, ; .. , _ -, .· . , . ; t7~ · ·• · · ' '- · ,( - :_- "' , ._., , P··-" 
" :~;;-.:· .. : :\tl 13/ 

1

Pre'najímatel' nezodpovedá za škodu, ktorá .vznikla nájomcovi na . vlastnom 
. . .. ~~~;"hňutel'nommajetku vnesenom do prenajímaných priestorov ... : . · ''"~. · · · 
'- --~- -~~> ~·:~ .. '.:~JAl ,Nájomca zodpovedá ~a škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 

_
0

, . ''"'~,, _--~#}~gerií ,~ž.ívaných nájomc()f!l. ~lep(),_inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. · · 
. ...,O~L:'""_"' 1 ]$tNájomca·je povirinýnä vlastné náklady udržiavať presklené Časti nebytového priestoru 

1 
.~. '"''!'JR~:~,j~{j..~ ':O":.ivku tepl~;;',SúVisiaceho s~ív~~~~~vých priestorov, v ~ysle. tejto ·. 

· '' '-nájomnej, zmluvy, uzavrie nájomca zmlt1vú so správcom nebytoVých priestorov PRESOV REAL,'' ~~3 ; 

s.r.o.. . . . ;'~,--.~ ' · r:··-,_, __ ·_,t...,""'\ ()-:"'Y;-·•·. · · ·. -~: -- .·~, r·n--.".-,_:+r·.·-.- . ' · 

.Na"'ód.b~r·_':eiektrickej -ene'rgie, ':Vody' ana vývoz domového odpadu uzavrie nájomca san1ostatný 
· l'r ·-. 

7 
• '~m1uvnf yit'ah a doklady-otom predloží prenajímatel'ovi do 15 dní od podpís~ia zmluvy. 

".r' ·~-·~ · •• :. ~--•• ':: 17 l Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímatel' má na zabezpečenie nájomného 
. _ .•.. · _,fďť '

1 
zá!?ž~~ ,;·;~!~YO k hn~tel'ným veciam, ktoré sa nachádzajú , -:ť: predmetnej nehnutel'nOsti a patria 

" näjómcovfv.súlade s Ustanoveniami§ 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. ' : :· -· 

,',..-., 

-. Čl. VIII .__ 
1 

• 
' ~ -< 

.-.·, 
'1'P?."! .t 

_ _. 17 _ .. _ f .r...:: -";:- '' ' 
. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

'•,-

' ·. ·, .. '.' .l:''" 
· · ,~ ,·~;~,;; .:.(')! ~edeliteľnou súčasťoutejto zmluvy je výpočtový list. 

• 2/ ·Zmluva bola napísaná. v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 
vyhotovenie a nadobúda platno'st'_dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

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

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

V Prešove dňa 31.03.2014 

Nájomca: 

ling. Karol Schneider 
jkonatel' 

'MBDII.IJ.L e.r.G. 
Oapajevova 23 

-~so ()l P B E S O V 

l' il! 1:::: ·::' "':."' ''1 ~::1 ~--~ !(::: ~''. n' j v.\1.1 ·~o,,,:; ! \"' r r '· ..... <J ..... \i 

spr~~va neby1cv:!ch pd~!~torov 
ť)l ~:·;~ e i~~- t;i \ f ~"} ;t~· J.~ :; ({,'· u~ .... )! 
~ tft\._!i.,,..-..,;r-'1.-• ...- ,,y if\.a-~·~·"··l~!~t "'} .. ~ .~ ... , 

SLt}\l[h!SK!-\ AO. Pf\t~)OV D~~] 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter Bobko/ / 
konateľ 

/ 

Ing. Juraj Hu~ 
konateľ 

!\"': 



,, '}.;.,' '::.-.. ;.; ,, -

--- --·----

Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konatel'::. 
. . · . . . ' ; i!··· Ing. Juraj Hudáč, komítel' · · . · · 

:·:.·'·•:~;, H~Óy~spojenie: UniCredit BankSlovakia,a.s. pobočka Prešov."';::"'. 
čísľó'\~~t~: 6619911059/1111 •·. : .. ·. ·· · · vs· · 4518 KS 0308 · 

Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ .. · •·''; ·. ;:í;'r,;;;;·~l1:r·tt~tl 

. . . · . a :;/~IrL~~:;~- ~(-' ". 
t:~ ~. ~ , 2, .

1 
~Ói~iJ,;~:~~o.·:·:. 

-'' Y" ľ· •' · S1alo: ·~ Čapajevova23 : ., 
,Registrácia: 

.. ., 'oddief .Sro . 
. - .. "' 

0 

.• Zast(lp~ný: ,· · · 
· · · · ·1· 'c"o'-:: ,: :~)u'~··· ·· · : ·': - --:'· ' --~ . : ·.: 

DIČ DPH:. . ~ \-

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájo~~~<t:' ;:·'· 

Okresný súd Prešov 
··~ .. (·--· vložka: 12150/P 

" -f • ~- ~ ·' ' • 

Irig. Kiŕol Schneider, kona tel' 
: }íe ~·r · ~-.. - v 

36466344 .:~,;..!~;::;;., ;·. DlC: 2021507367 
' ;,._. , •• ;._,,T,· 4-:, ... ;..,; •o_ O 

SK2021507367. . . . 
VÚB a.s:. pobóčka Prešov 
1591710657/0200 

. . . ·-
, . . ,. , __ -,., __ "J- ..... ....".-:,_ 

Udaje o užívanom nebytovomobjekte 

Adresa:··-- -
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 
Spôsob využitia: 

- - .. C-=_ -Justičná·'..:~.e:;....,.~~-

I.nadzemné podlažie 
pekáreň 

zdravotníctvo 
Počet osôb: 

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

ÚK 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpeľní: 
b/ sprchovacích kútov: 
c/ umývarní: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
i/ spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

počet: 

o el splachovacích WC: 

o ff iných soc. zaradení: 
o g/umývadiel: 
o h/ kuchynská linka: 
o j/ spoločné sprchy: 
o ll drezy 

b/ nákladné 

počet: 

1 
o 
2 
o 
o 
o 



~ -;.:--: -

·_- :-·" -- -. -_ .- ~---- ~,:.,:;t~1~:H:~-~1,1~.-:'·-- ~·-~ 
4. Služby, ktoré užíva tel' obstárá sám! · :-_:' 

1 
c _. •• 

_ ~~~!~~~:~a:j~f~~~ ľ1:i~!~~áj~~~fYo: lastnej réžii. ~:·_;;;f;;~~)~.~~,~Fit;\St-~~1;4~~·*.-
• -~·it~'W~I~).p~~E'2'ľifg}}I, · \;~-r~-1:"llGilt*í~.t~)J~J~i.~~'i1(~ 

. <"'::::,~-~c:J:~~i.;-,tf•;;~;; .. ?··:-. :;;,:~~;;ij~. . -_ .,.. ·---., •:•k}ii;~~'f-~fiJMf,~{ri;·jq~'F.4t,~;t 
,t ",rb~~w.:.S,;:~.~oz_rn~_ry miestností, spôsob Vyuzitia~a výpočet ročného nájomnéhó::;:~é_.,,_. · .•..•. bti;t ';~:·. •"';;'Y~;~1P~~~tHlt1.n~~~·;:L 

~ :-:t~~·~:~~~~ ;1~:~;~:-.}A~i, ~:~.<. ~ . 

. '( 

V Prešove dňa 

Nájomca: 

--
--; 
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P. č. 9 /Bod č. 21- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vzájomného usporiadania vlastníctva, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789 m2

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

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

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

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

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 
080 05 Prešov 
za 
- stavbu súp. č. 11064 na pozemku parc. č. KNC 16412 a pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 

316m2
, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé kino Prameň

terajší sklad), L V 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 141m2
, orná pôda, 

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

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' žiada zameniť predmetné nehnutel'nosti z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania. Žiadateľ 
je v súčasnosti nájomcom časti uvedenej stavby. 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 21. 2. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko VMČ č. 5 zo dňa 9. 9. 2014: 
VMČ súhlasí so zámenou. 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť zámer zámeny nehnutel'ností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitého zretel'a v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Tento spôsob prevodu navrhujeme z dôvodu 
vzájomného usporiadania vlastníctva. 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu vzájomného usporiadania vlastníctva s doplatkom l 886,79 € žiadateľa Jána Komára. 

GI Cena: 
Celková hodnota za nehnutel'nosti vo vlastníctve žiadatel'a v zmysle znaleckého posudku je 98 079,10 € 
(58,73 €/m2

). 

Celková hodnota za nehnutel'nosti vo vlastníctve mesta Prešov v zmysle znaleckého posudku: 
-stavba (bývalé kino Prameň)- 47 423,36 € 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Návrh 1;;;1 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

-pozemok pod stavbou- 21 004,52 € (66,47 €/m2
) 

-pozemky v areáli bývalého ZASAP-u- 31 538,01 € (58,73/m2
) 

Spolu cena nehnutel'ností vo vlastníctve mesta Prešov je 99 965,89 (58, 731m2). 

Navrhovaná cena komisiou: s doplatkom l 886,79 € žiadatel'a Jána Komára. 

GI Prílohy: 
09/1-2 Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
09/2 Stanovisko OHAM zo dňa 21. 2. 2014 
09/3 Plnomocenstvo 
09/4 Kópia z kat. mapy (pozemky v ZASAP- e ) 
0915 Kópia z kat. mapy (bývalé kino Prameň) 
0916 Kópia z kat. mapy pozemky na Ul. Jesennej 
0917 Kópia z kat. mapy pozemky na Ul. Petrovianskej 
09/8-7 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6120 

F- MsÚ/SP-0111211 

Vydanie: 

Strana 
11/18 
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.l DošÍo: . 

. ~ 

JUDr. MartinaKOŽ.4ROVÁJENČOV Á 
-------- advokátka ---------- Slovertská tiL č. 69, 080 Ol Prešov 

Tel. č. : 0903 Ol 99 53 
e-mail.' jenctwa.martilia@rmldil. com 

Mesto Pr~~ov 
Hlavná7:3 
080 O l Prešov 

·!--------- .. . ~· ··- ---····· ., 
l l ., i Prfl ohy: • Vyllavuie: ; 

! Evideniinéi:íslcdoš!ejpoiity: ~~§~z~\ 
~..-en= 'T"" ~ ·-·' - ~<nor ..•. :~~j 

· ·--- · - ··· · sp: m~:-:rwrr:r:s V Prešove, dňa23.01.2014 
Vec 
Nil~f!ttur iálitelitt t'ifrrqctel!tuJSt[ 

Prá\ti:t~ iastupilj úc eP.· Ján l<;QMÁR, ť;'balúpkova Sl, Prešov , Vám týmto predkladám ncívrlt · 
nazá'tnenu nelmuťeJ'mJst(med"'4 niojillrmandatitom a Mestom Prešov. 

A) Mesfo P~šov je vlastníkom nehnutel1ností: 

1. stavba súpisné· číslo ll 064 C objekt bývalého Kina Prameň) , ktorej hodnota podľa 
znal~okéhopp~dku č. 11212.012 a U4/2úi2 jeA7A23,36 € 

2, AATC~Ja č. }:!54/2 .o výmete 316 m2 
, k. ú; Solivar, ktorej hodnota je 21.004;52 € ( 316 

m2x 66,47€ 1m2) 

Ul{eôen~ nelfnttteJ'i:l(),sti asgsed11é f:íyt:ové priestory vlastnil 6d roku 1938 právny predchodca 
rilôjho mW"tdaf!t&, ktor:ém.u .bolo;ale"V roku 1951 vlastníctvo odňa'té a následne zapísané' v PKV č: 642 na 
Československý .štát .. V. reštitiJ.ČJiOril konani bola môjmu mandantovi vrátená bytová časť objektu, 
s výnimkou kinosály. Po ukgpčení prevádzky kina v roku 2004 však bola aj táto prenajatá môjmu 
mandantov i na zákiadeZmliÍV,y o nájme nebytových priestorov č. 6120. 

3. parcela .K.]:\í - c 3 043/13 6 o výmere 112 m? (.hodnota: nehnuteľnosti je 112. m2 x 
58~tr€/mi= 6517,76 E) 

4. parcela .KN - C 3043/137 o výmere 171 m2 ( hodnota nehnuteľností je 171 m2 x 
58,73 €/ml = 10:.042,83 €) · 

5. parcela KN - C 3043/138 o výmere 141 m2 
( hodnota nehnuteľností je 141 m2 x 

58,73 €1 m2 =&.280,93 €) 
6. parcela KN ...,. Cl043/143 o výmere 113 m2 C hodnota nehnuteľností je 113 ml x 

5sm ern12 ",.6.636,49 e) 

Uvedené rie.hntit~::ľnosti sú zapísané. na LV č. 2062, k.ú. Solivar. Nachádzajú sa v aréálŕ bývalého 
ZASAPu a, sú v p,odstate nevyužívané. 

Ce:lková hodnota nehriuteľností vo vl~tníctve Mesta Prešôv, ktoré majú byť zamenené, je 
99.9q5,89€. . 

B) Môj mandantjev!astitikorn: 

l. par:ceJa KN- C č. 3133/42 ovýmere789 m2
, ktorej hodnota je 46.337,97 € ( 789m2 x58,73 

E 1 ffiz) 

· advokátka je zapísaná v;zozname advokátov vedených SA K BnuiS!avapod ev. č. 4982 
IČO: 42 086698 Dié: 1080395591 
účetvedený v ČSOB, a.s. pob. Prešov č. účtu: 400 272 273 4!7500 



l 

PR\LOHA Č.DS/1-2.. 

.. ; :>4.·· parcela KN- C č. 3l:33/9S o výmere 821 m2, ktorej hodnota je 48.217,33 € ( 821 m2 x 58,73 
€Jrn2) 

Uvede.né parcely ~oli Vytvó'r(;)né . z pôvodnej KN - E č. 460, k. ú. Solivar~ Obe parcely sú 
Y$Ú~~nosti zastayané qestnym tel~som;.;... miestnou komunikáciou ul. Petrovanská, ktorá je v zmysle § 
3d ods, 3-zák. č .. 13511961 Zb. cestný.t.ákon vo vlastníctve Mesta Prešov. 

3 .. neb;nuteľnosť I<N -.B 577/4 (podľa návrhu ROEP, viď priložená grafická identifikácia) , 
ktorú v~súčasnosti vlastní môj mandant , avšak užíva ju Mesto Prešov , keďže je na nej 
posta.Yená.cesta a chodnjk na Jesennej ulici. Jej hodnota je 60 m~ x 58,73 == 3523,80 €. 

Celková hodnota nehnuteľností, ktoré by mali byť predmetom zámeny a sú vo vlastníctve Jána 
Komára je .98.079,10 €. 

Zpstávajúci rozdiel vo výške 1.886,79 € by vyplatil môj mandant v prospech Mesta Pnlšov pri 
podpise zmluvy. 

Vyššie popís~ý návrh považujeme .za korektný a vzhľadom na rovnocennosť hodnoty 
zamieňapýc;b nehnuteľnosti aj spravodlivý a prospešný pre obe strany. Verím preto, že bude tento návrh 
z Vašej sttany akceptovaný. 

V prípade potreby, najm~ bližšieho objasnenia podmienok dohody , ma, prosím , kontaktujte na 
hof'eUYedených kontaktoch. 

S :úctou za Jána Komára 

JUDr. Martink__KožAkovA JENČOVA 
"1U/.;;/kdtka 

' Advokátska kancelária 
JUDr, Martina KOŽÁROVÁ JENČ011A 

advokát/ca 
S!Ol•enská 69, 080 Ol Ptelcw 

zapfsaná v zozname advokátov pod reg. č. 4982 

2 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky , 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/17-93/2014 
13.02.2014 

· Naše číslo: 

. 8/2983/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

21.02.2014 

e:: Vec: ~Pozemkyv k.ú. Solivar, ul. Solivarská, Petrovianska a Košická, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o zámenu pozemkov 

'·o:~' é 'Mesto iPrešov -''Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, {)ds. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 

··ods: 3, písm: d/ zákona .č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

=---::-Oddelenie -hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k zámene 
pozemkov· KN-G 1.64/2 k. ú. Solivar na ulici Solivarskej, pozemkov parc. č. KN-C 3043/136, 
3043/137, 3043/-1B8 a 3043/143 k:ú. Solivar na ulici Košickej, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prešov, 
a na ktorých sa nachádzajú skleníky bývalého podniku ZASAP, za pozemky parc. č. KN-C 3133/42, 
3133/95 k. ú. Solivar na ulici Petrovianskej a KN-E 577/4 k. ú: Solivar na u liet Jesennej, ktoré sú vo . 
. vlastníctve -žiadateľa Jána Komára, Chalupkova 51, Prešov, v zmysle predložených nákresov k 
žiadosti. 

- · · S pozdravom··- - ---- -

Ing. Mariá~ Harčarík 
riad\tel' · 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@Í~resov.sk l www.presov.sk 
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Ján KOMÁR 
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080 06 Prešov 

sp In omoc ň ujem 

JUDr. Martinu KOŽÁROVÚ JENČOVÚ, advokátku 
Slovenská č. 69, 
080 Ol Prešov 

zapísaná v SAK Bratislava pod ev. č. 4982 
.:..- - _-_.,_- ..(. ---- .. : .. :. 

·-·:·· r.·---' 
. aby_ma zastupovala v konaní o zámenu nelznutel'ností vo vzťahu k Mestu Prešov 

':,·..._.·. 

.a v tejto právnej veci vykonávala všetk-y právne úkony. prijímala doručované písomnosti. podávala návrhy 
--- < - - < - < ' 

a žiadosti, uzatvárala zmiery a urovnania, nahliadala do spisov. uznávala uplatnené nárok-y. vzdávala sa nárokov, 
podávalá opráVJÍ-é prostriedkY álebó námietk')' a vzdávala sa ich, vymáhala nárok.')', plnenie nárokov prijímala, ich 
plnenie potVrdzovala, menovala rozhodcU á. dojednávala rozhodcovské zmluvy, to všetko i vtedy, keď je podľa 

. právnych predpisov potrebné osobitrié splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a povinností 
podl'a platných právnych predpisov vSiovenskej republike, najmä Občianskeho súdneho poriadku a Obchodného 
zákonníka, Exekučného poriadku a Trestného poriadh.'1! . 

. Súčasne prehlasujem, že sa jedná o jedinú procesnú plnú moc vo veci. 

Beriem na vedomie, že splnomocnená advokátka je oprávnená si ustanoviť za seba zástupcu. a pokiaľ ich 
ustanoví viac:' súhlasín1e s týn1, a~y ~~~Qý ___ z_JJich konal san1ostatne - - - - ·- · ---------------

----------~-·----- ·---· --·- ~-·-·--- --- .-- ·----- -- -·- -- -

V Prešove, dňa 10.09.2012 

Ján KOJVJ.Á.R 
klient ..... { ........ \ 

Prijímam splnomocnenie a splnomoc1iujem ďalej v rovnakom rozsahu. 

V Prešove, diía l 0.09.20 l 2 

JUDr. Martina KOŽÁR OV Á JEN ČOV Á 
advokátka ......... ( .•...... ;·-·--···-········· .. ·············· 

'"-" 

Ad1·nl.átska kancelária 
JUDr. Martina KOŽAROVA JENČOVA 

advokátka 
Slovenská 69, 080 Ol Prešov ";# 

zaplsaná v zozname advokátov pod reg. é. 4982 
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J. . Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

.Č. 6120 

PR\LDHA ~. 03 }J-~ 

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

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

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov 

- Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 61201 KS 0308 
ako prenajímatel' 

a 

2. Ján Komár 
Bydlisko: 080 OS Prešov, Chalúpková 51 
IČO: 17064911 DIČ: 1020556856 IČ DPH: SK1020556856 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

ll Prenajímateľ na základe Dodatku č. 22 k prílohe zmluvy o výkone správy zo dňa 
17.07.2008,iktorý je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č.2065 parc. č. 164/2, prenajíma 
nájomcovf do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. súpisné 11064, k. ú. Solivar 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Solivarská 55 

3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 187,00 m2 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
predaj kvetov, darčekových predmet. a záhrad.materi~lu. 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



Čl. III 
DOBA NÁJMU 

1/ Nájomný vzťah vzniká dňom: 01.07.2008 a uzatvára sa na dobu neurčitú. 
2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 

výpoveďou bez udania dôvodu. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 261.800,- Sk (8690.17 EUR*) podľa výpočtového listu. 

2/ V prípade, že dôjde k zmene "Smernice podľa bodu l", prenajímateľ má právo 
jednostranne upraviť výšku nájomného zaslaním nového výpočtového listu. 

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

4/ Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

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

ČI. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. 
Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.11.2008- 109.085,- Sk (3620.96 EUR*) (úhrada za júl až november) 
dňa 05.11.2008- 21.817,- Sk (724.19 EUR*) (depozit) 
dňa 05.12.2008, 05.01.2009, 05.02.2009 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške- 21.817,- Sk 
(724.19 EUR*), 

Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške 50,-Sk za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

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

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

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

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

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

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

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 8711995 Z.z .. 

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

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesp1nením povinnosti vznikla. 

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

61 Nájomca je povinný do 10 dní oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

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

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

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

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

111 Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 
V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 
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vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímatel'a na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu priestoru priľahlého k nebytovému priestoru. 
13/ Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 

hnuteľnom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 
14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 

zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 
15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 

v neporušenom stave. 
16/ Na odber elektrickej energie, vody, vykurovania a na vývoz domového odpadu uzavrie 

nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom predloží prenajímateľovi do 15 dní od 
podpísania zmluvy. 

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

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

vyhotovenie. 
31 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. 

*Konverzn)' kurz: 30.1260 

V Prešove dňa 01.11.2008 

Nájomca: Prenajímateľ: 

\ l sp rú''"' 
PRi.::~§ 

// # 

·•·•·. t.l~'/·:· Mgr. Peter Bob ko 
Ján Komár 

--··-···-···--·..".._ 

konateľ ___ -----..._ 

~rtin Buranovský j 
Íuateľ / 
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VYPOCTOVY LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 6120 

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

Martin Buranovský, konatel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 6120 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímatel' 

a 

2. Ján Komár 
Bydlisko: 

. IČO: 
DIČ DPH: 
ako nájomca 

080 05 Prešov 
17064911 
SK1020556856 

Chalúpková 51 
DIČ: 1020556856 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

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

l. Vykurovanie: 
aJ Teplá voda: 

Solivarská 55 
I.nadzemné podlažie 
kino Prameň 
predaj kvetov, darčekových predmet.a záhrad.materialu 
2 

nie 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
aJ kúpeľní: 

počet: počet: 

bi sprchovacích kútov: 
c/ umývarnf: 
d/ WC spoločných s iným užív.: 
i/ spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o el splachovaclch WC: 

o ff iných soc. zaradeni: 

o g/umývadiel: 

o h/ kuchynská linka: 

o j/ spoločné sprchy: 

o 1/ drezy 

b/ nákladné 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
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4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 

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

V Prešove dňa 01.11.2008 

Nájomca: 

' .-'1 

Ján Komár 

Konverzný kurz: 30.1260 8690.17 EUR 

Prenajímateľ: 

sprévii (:cr::~ c;,·.:;,,s,:·.,,~· 
PHE Fi.i::r>.i .. , ~~.u· Mgr. Peter Bobko 

:;LC!VlrO;I; •10 ":11-(:ru :: konatel' 

'

i'n Buranovský 
a tel' 



odbor správy mestského majetku 

M/2008!212ff 

Prešov Real, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 

Do lh á 
3100229 

Vec: Nebytové priestory zverené do výkonu správy spoločnosti Prešov Real, s.r.o. 
dodatkami č. 22 a 23 k prílohe zmluvy o výkone správy zo dňa 30.12.2005-
oznámenie 

;''·•( 

Prei6·~ 
22.9.2008 

V súvislosti so zverením niektorých objektov do výkonu správy Vašej spoločnosti Vám oznamujeme 
nasledovné: 
Kino Prameň -Solivarská SSA: 
Objekt je prenajatý. Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov v objekte bývalého kina PRAMEŇ na 
Ul. Soiivarskej č. 55 v Prešove o výmere 218,8 m2 Zmluva o nájme je uzatvorená s pánom Jánom Komárom, 
Chalúpkova 51, 080 05 na dobu neurčitú. Výška nájomného je stanovená v zmysle Smernice primátora mesta 
Prešov č. 1/2007 týmto spôsobom:- prevádzkové priestory (prízemie) o výmere 166,4 m 2 po 700,- Sk/m2

; 

obslužné priestory ~prízemie o výmere 52,4 m2 po 500,- Sklm2 

Areál garáží na Ul. Budovateľskej: 
Mesto Prešov si ponecháva v užívaní tieto priestory: 

garáže č. l, 2, 3, 7, 24, 25,26- slúžia pre účely Mestského úradu, 
garáže č. 4 a 6 slúžia pre garážovanie služobných motorových vozidiel Mestskej polície, 
autodieli1a a umývarka- slúžia pre účely Mestského úradu a MsP. 

Nakol'ko je Mesto Prešov vlastníkom uvedených nehnuteľností, nebude za užívané priestory platiť nájomné 
·~·· správcovskej spoločnosti. 

Platby za energie budú hradené v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Prešov Real, s.r.o. a Mestorri 
Prešov. 
Písmomaliarska dielňa a kancelária- na tieto priestory je uzatvorená nájomná zmluva s Parkom kultúry 
a oddychu v Prešove, m.p.o., Hlavná 50, z dôvodu uskladnenia zvukovej aparatúry a nevyhnutného technického 
zabezpečenia v súvislosti s rekonštrukciou historickej budovy Čierny orol. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 
do 15.12.2008 za 1,- Sk ročne. 
Garáž č. 23- Nájomcom garáže je Park kultúry a oddychu, m.p.o., Hlavná 50, 080 O l Prešov. Predmetom 
nájmu je uvedená garáž o výmere 64 m2 za účelom uskladnenia mestského majetku - inventár pre technickú 
realizáciu podujatí. Cena nájmu je stanovená dohodou na I,- Sk ročne s prihliadnutim na účel nájmu. 

Práva a povinnosti vyplývajúce z odovzdaných nájomných zmlúv prechádzajú v plnom rozsahu na správcu 
nebytových priestorov- Prešov Real, s.r.o .. Podpisom nájomných zmlúv štatutárnym zástupcom mesta, je 
zároveň vyjadrený aj súhlas mesta k podmienkam, ktoré sú v zmluvách dohodnuté. 

S pozdravom 
JUDr. D~*l'lzov<! 

Vf'' 

l 
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P. č. lO /Bod č. 22- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a 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 28m2

, 

- 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 411m2
, 

- 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 
za 
parc. č. KNC 9745/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

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

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

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

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

(celkom o výmere 3 410m2
), 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. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby: I/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, 
križovatka, most", k. ú. Prešov. Z uvedeného dôvodu požiadala o majetkovoprávne usporiadanie 
dotknutých nehnuteľností, a to formou zámeny predmetných pozemkov za pozemky vo vlastníctve 
SR v jej správe, na ktorých sú vybudované chodníky a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou 
v uz1vaní mesta Prešov. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 8. 2014. 

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode AJ tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nehnutel'ností pre líniovú 
stavbu: I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most" (verejný záujem). 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 5. 2. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 2. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku formou zámeny. 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu ~majetkovoprávneho usporiadania pozemkov bez finančného vyrovnania. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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SLOVENSkA SPRÁVA CIEST 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 

080 Ol P RE Š O V 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
4481/2014/6332/.5~ c J't 

Vybavuje/linka 
Mgr .Raffaelisová 
05517277 230 

Dátum 
30.10.2014 

VEC: 
Návrh na zámenu pozemkov 

Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby "1/18 Prešov, Levočská- obrancov mieru, 
križovatka, most" v k. ú. Prešov. Pre účely jej majetkoprávnej prípravy potrebuje vysporiadať pozemky, 
ktoré sú stavbou dotknuté a ktorých vlastníkom je mesto Prešov. 

Ide o tieto pozemky vo vlastníctve mesta Prešov v k. ú. Prešov, obce Prešov zapísané na LV č. 
6492 ako: 

._ pozemok parc. č. KN-C 9752/2- zastavané plochy a nádvoria o 1mere 28m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 98171107 -vodné plochy o výmere 86 m , 
pozemok parc. č. KN-C 9817/108 -vodné plochy o výmere 74m2

, 

pozemok parc. č. KN-C9817/110 -vodné plochy o výmere 47m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9817/113 -vodné plochy o výmere 190m2
, 

- pozemok parc. č. KN-C 8524/2- ostatné plochy o výmere 2411 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9773/5- ostatné plochy o výmere 557m2
• 

Slovenská správa ciest je správcom majetku Slovenskej republiky v k. ú. Prešov, obce Prešov 
· zapísanom na LV č. 70 ako:··· 

pozemok parc. č. KN-C 9745/14- zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 371m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 642m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2123 m2
• 

Pozemky sa nachádzajú v blízkosti ulíc Levočská a Volgogradská. Na pozemkoch sú vybudované chodníky 
a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou, ktorých správcom,.a vlastníkom je mesto Prešov. 

Pre usporiadanie vlastníckych vzťahov navrhujeme mestu Prešov uzatvoriť so SR Slovenskou 
správou ciest zámennú zmluvu, ktorej predmetom bude zámena vyššie uvedených pozemkov. Zámenou 
pozemkov dôjde jednak k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov dotknutých vyššie uvedenou líniovou 
stavbou a zároveň k usporiadaniu vlastníckych vzťahov pod komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Prešov. Zámena je jednoznačne výhodná pre obidve strany. 

Obraciame sa preto na mesto Prešov, aby k našej ponuke zaujalo stanovisko, či súhlasí 
s takouto formou vzájomného vysporiadania, a teda či môžeme pristúpiť k príprave zámennej 
zmluvy. 

Adresa na Telefóny: Ústr. 05517277 200 Bankové spojenie IČO 
doručovanie zásielok: Riad. 055/7277 224 Štátna pokladnica 003328 
Slovenská správa ciest VÚŠRSSC 
Investičná výstavba a č.ú.: 7000135433/8180 
správa ciest Košice 
Kasárenské námestie 4 
040 Ol Košice Fax: 05517277 225 
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.r. 

K našej žiadosti prikladáme: 
., , '" . '")""-- ,, Znalecký posudok č. 088/2014 na stanovenie VHM pozemkov v správe SSC, 

·.t:L'.l r"-12er.,:: Znalecký posudokč. U/2014 na stanovenie VHM pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov 

S pozdravom 

,. 

ji·~ ~n . JozefFabian 
rht tel' IVSC Košice 

Na vedomie: 
- odd. majektovoprávne 6353 



' 1 ~OJ 'Mesto Prešov 

31~ Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
· ·~n8no :.~i~nov8ni8 Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

--··---~-------- . -·-:r .,..---:·- ~· • 
~- . ,.'. 

Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

··;:mc> Veď Váš list čfslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka 

Ing. arch. Katarfna Stofanová 
~ 051/3100230 

Vec . ~ 

Prešov: 

5.2.2015 

:-c;, Prešov~ Levočská ulica, zámÉma'pozemkov parc. č. KNC 9752/2, 9817/107, 108, 110, ' 
113,•.8524/2 ·a 9773/5 k.ú. Prešov za pozemky parc. č. KNC 9745/14, 9750/2, 3, 4 a 5 k. ú. 
Prešov, Slovenská správa ciest · • , · · · 
- stanovisko 

· ~"" a oo jbj r.·Na základe Vašej žiadosti ·č .. M/16935/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
'·~· : :é. :hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

;:;: 1~~t; Podľa ÚPN mesta Prešov je funkčné využitie predmetných pozemkov nasledovné: 
- pozemok parc. č. 9752/2 k. ú. Prešov · 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
- pozemok parc. č. 9817/107k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
- pozemok parc. č. 9817/108 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
-- - pozemok parc. č. 9817/110 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
-pozemok parc. č. 9817/113 k.ú. Prešov 

- určený ako plochy urbanistickej zelene 
- pozemok parc. č. 9524/2 k. ú. Prešov 

.. __ ------...---~-------
-~ -------·- . 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18, plochy urbanistickej zelene a obytné 
plochy bytových domov 

- pozemok parc. č. 9773/5 k.ú. Prešov 
- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 a obytné plochy bytových domov 

- pozemok parc. č. 9745/14 k.ú. Prešov 
- navrhovaný ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/2 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/3 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/4 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/5 k.ú. Prešov 
· - určený ako plochy občianskej vybavenosti, koridor miestnej komunikácie 

ulice Marka Čulena a obytné plochy bytových domov 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pres .. ov.sk l www.presov.sk 



·f,,.' 

u;, .. 
·.':;'"c·:.··· .. , .... 

~emky užíváné !"2:Sit\tsúčasnej dobe sú predmetné pozemky užívané nasledovne: · 
;~šov;' · ., .. ,., .. ; ··· ···.;. pozemokparc. č. 9752/2 k. ú. Prešov.. ····-~"-"+ 

;;,(kornL:niká.:ir, · Levocs.kE::j t:I~:zasťavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej Ulice): ·južne od objektu 
",, .. 

F · Redbox _ 
:prešo'/ - pozemok parc. č. 9817/107 k.ú. Prešov 
i(ktT<íc.:r· ;:;č.s:,:.2j t;:.::zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 
~ Redbox 

- pozemok parc. č. 9817/108 k.ú. Prešov 
'"•. ~-2 •. t ... zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 

Red box 
- pozemok parc. č. 9817/110 k.ú. Prešov 

~!":C:''-:!:-:-::"""' ·-~~~·.!~:·~::-:-:s :._,:·;.;zastavaný cestou 1/18 a chodníkom (komunikácia Levočskej ulice), južne od 
objektu Redbqx 

- pozemok parc. č. 9817/113 k.ú. Prešov 
- trávnik a kanalizačný zberač 

- pozemok parc. č. 9524/2 k. ú. Prešov 
. ~., .. -... \ ,, -~·- . -sprievodná zeleň. a chodník pozdfž cesty 1/18 (ulica Obrancov mieru) 

-pozemok parc. č. 9773/5 k.ú. Prešov 
ík oozc!;' c·::s·~'-' · S rtPvoc-·sprievodná zeleň a chodník pozdÍž cesty 1/18 (Levočská ulica) 

r·. '. 

.;·;' 

. :-·. 

- pozemok parc. č. 9745/1.4 k.ú. Prešov 
- miestna komunikácia Levočskej ulice 

- pozemok parc. č. 9750/2 k. ú. Prešov 
- sprievodná zeleň pozdfž cesty 1/18 pri Lidli 

- pozemok parc. č. 9750/3 k.ú. Prešov 
-:Zastavaný chodníkom pozdfž cesty 1/18 a ulice Marka Čulena a časťou 

. . -., . miestnnej komunikácie k Lidlu, Seatu, Telecomu· 
- pozemok parc. č. 9750/4 k.ú. Prešov 

- sprievodná zeleň pri križovatke 1/18 a ulicou Marka Čulena 
- pozemok parc. č. 9750/5 k. ú. Prešov__ __ _ _ ___ ___ __ _ __ 

í -- ·- zastavaný miestnou komunikáciou ulice Marka Čulena s chodníkom a sprie-
vodnou zeleňou 

3. Nemáme námietky k zámene a majetko-právnemu usporiadaniu predmetných 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov a vo vlastníctve Slovenskej správy ciest. 

Ing. Ma ián Harčarík 
riaditel' Se cie stavebného 

úradu a urbanistiky 
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CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 14/18 

P. č. ll /Bod č. 10- Výpis z uznesenia č. 11/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 9/2015 zo dňa 25. 3. 2015/ 

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

v areáli a využití na rekreačné a športové účely pre obyvatel'ov mesta Prešov. 

B/ Predmet žiadosti a účel majetkového prevodu: 
Nájomca (Technické služby mesta Prešov, a. s.) predložil návrh Dodatku č. l k Zmluve o nájme 
EKOPARK - HOLÁ HORA uzatvorenej dňa 12. 3. 2014, ktorého účelom je úprava režimu 
investovania do predmetu nájmu a jeho následného započítavania v zmysle uvedenej Zmluvy 
o nájme. Po prevzatí predmetu nájmu nájomca vykonal podrobnú analýzu jeho stavu s ohľadom na 
schválený účel nájmu, kde zistil viaceré nedostatky, ktoré vyvolávajú akútnu potrebu opravy 
a obnovy infraštruktúry, výstavby nových drobných objektov a rekonštrukcie existujúcich objektov. 
Vzhľadom na nutnosť vynaloženia väčšieho objemu počiatočných investícií do obnovy predmetu 
nájmu v záujme zachovania a ďalšieho rozvinutia jeho výchovno-vzdelávacieho charakteru 
v rozsahu optimálne zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta Prešov, vyvoláva potrebu úpravy 
príslušnej Zmluvy o nájme v častiach: o podmienkach investovania do predmetu nájmu - bod 4.2 c ), 
o spôsobe odpisovania technického zhodnotenia financovaného nájomcom - bod 4.6, o spôsobe 
započítavania vynaložených investícií do predmetu nájmu- bod 4.7.2, ako aj doplnenie ustanovenia 
o tom, že nové investície sa stávajú predmetom nájmu za podmienok dohodnutých v pôvodnej 
Zmluve o nájme - bod 4. 7 .4. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť uzatvorenie Dodatku č. l k Zmluve o nájme EKOPARK - HOLÁ HORA 
zo dňa 12. 3. 2014 ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, 
z dôvodu záujmu mesta Prešov na zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti v areáli a na jeho 
využití na rekreačné a športové účely pre obyvateľov mesta Prešov. Uzatvorenie predmetného 
Dodatku č. l odporúčame schváliť aj z dôvodov uvedených v žiadosti nájomcu, čím dôjde 
k vyjasneniu postupov pri zhodnocovaní predmetu nájmu nájomcom a tým k menšej možnosti 
lavírovania medzi názormi zmluvných strán. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia odporúča uzatvorenie Dodatku č. l k ZMLUVE O NÁJME EKOPARK- HOLÁ HORA 
zo dňa 12. 3. 2014 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. 

El Prílohy: 
11/1 Žiadosť zo dňa 28. 7. 2014 
11/2-2 Návrh Dodatku č. l k Zmluve o nájme EKOPARK- HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. 2014 
11/3-5 Zmluva o nájme EKOPARK- HOLÁ HORA zo dňa 12. 3. 2014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Váš list číslo/zo dňa 
1-

Naše číslo 
1092/2014 

Vybavuje 
Ing. Peter Smutný 

Vec 

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

Kontakt 
051/77 117 08 

Prešov 
28.7.2014 

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

Dúa 20.2.2014 bol uznesením MsZ č.500/20l4 schválený dll1odobý prenájom Ekoparku Holá 
hora spoločnosti TSmP, a.s Prešov, ako prípad hodný zvláštneho zreteľa. 

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

Rozsah investícií do obnovy, zhodnotenia a dobudovania majetku Ekoparku v zauJme zachovania, 
ale hlavne rozvinutia jeho výchovno-vzdelávacieho charakteru v rozsahu optimálne zohľadľ1ujúcom 
potreby obyvatel'ov mesta Prešov však vyvoláva potrebu revízie niektorých ustanovení Zmluvy o nájme 
pojednávajúcich o podmienkach investovania do predmetu nájmu v čl. 4.2.c, o spôsobe odpisovania 
technického zhodrľotenia v čl. 4.6, ako aj o spôsobe započítavania vynaložených finančn)'ch prostriedkov 
v článku 4. 7.2. V zásade ide o určenie povinného investičného rámca 30 tis. € ako priemeru za uplynulé 
roky nájmu Ekoparku a o doplnenie možnosti započítať investície realizované v bežnom roku 
s nájomným za Mestské lesy aj v nasledujúcich rokoch do výšky 30 tis.€ ročne. 

V ďalších súvislostiach vznikla potreba doplniť Zmluvu o nový článok 4. 7.4 v ktorom sa konštatuje, že 
majetok ktorý nadobudne prenajímatel' na základe faktúry vystavenej nájomcom, sa stáva dľíom 
vystavenia faktúry súčasťou predmetu nájmu a to za podmienok dohodnutých v Zmluve. Navrhované 
zmeny podrobne dokumentuje návrh Dodatku č. l, ktorý je prílohou tohto listu. 

Žiadame Vás, vážen)' pán riaditel', ako sekretára Komise finančnej, plánovacej a spráry mestských 
organizácií, aby ste Zmluvu o nájme Ekopark Holá hora a navrhovaný Dodatok č. l zaradili do programu 
jej najbližšieho zasadania a po prerokovaní odporúčali na ich schválenie v Mestskom zastupiteľstva. 

S pozdravom 

Prílohy : Dodatok č. l k Zmluve o nájme 

lhjblsk:í 33 
OWOI Prei:ov 
Tei.·OS\07117()~ 

rAXťi51/74 447 52 

l<.\ l: 317 IK<i 14 
i( Dl'll: SK 202052()!,)(, 
v(lu banka: 327572·\1200 
llni("rcditllank Slnvakia a.s. J(lg(}~2~(1()()·JJII 

~'-ifsňovsk); 
výk01mý riaditeľ 

·rt.:c t:·: f\;_: c::.: ~-< t~ .·:.~-: __ i ::r~ y 
fi"i (~ :=_:-: • •• -:'-. .,, ::~ . :: 

assist<,i-tslnp.sk 
www.tsn1p.!'J..: 

Spnloénosľ znpi>ald ,. !ll\ 
Okrcsnl·ho súdu flr~Š(I\', 
odd. )a Vlnila i:isl11 :'52/l' 



PR[ O HA. 
NAVRH 

Dodatok č. l 9 k ZMLUVE O NÁJME RKOľARK-HOLÁ HORA zo dňa 12.3.201~ 

Mesto Prešov 
(ďalej len Zmluva o nájme) 

uzatvorenej podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v zneni neskorších 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.: 400854927417500 
(ďalej len prenajímateľ) 

&.11/2-1 
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.: 1089828000/1111 
(ďalej len nájomca) 

Článok l 
Predmet dodatku 

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

V Čl. IV Povinnosti zmluvných strán, sa mení bod 4.2, písm. c), bod 4.6, bod 4.7.2 a dopÍňa sa 
bod 4.7.4, ktorých nové znenie je nasledovné: 
4.2 Nájomca sa zaväzuje: 
c) investovať do predmetu nájmu finančné prostriedky vo výške aspoň 30.000 € (slovom: 
tridsaťtisíc eur) ročne - v priemere za uplynutú dobu nájmu, s možnosťou ich započítania 
s nájomným podľa bodu 4. 7. 2. 
4.6 Technické zhodnotenie financované nájomcom odpisuje počas doby nájmu nájomca. Po 
ukončení nájmu, ak nebude technické zhodnotenie financované nájomcom úplne odpísané, 
nájomca ho odpredá prenajímateľovi za zostatkovú cenu. 
4.7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bude nájomca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2 písmeno c) budú započítané voči ročnému nájomnému za lesné 
pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 5. l. 2005 v .znení jej 
dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok vyčísli nájomca prenajímateľovi najneskôr do 
15. ll. bežného kalendárneho roka a investície uznané prenajímateľom vyfakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 30. ll. bežného kalendárneho roka; ak nájomca v niektorom 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-01/12/1 
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NAVRH 

Dodatok č. l Vydanie: 

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

Mesto Prešov 
(ďalej len Zmluva o nájme) Strana 

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

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

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia dodatku 

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

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

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

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

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

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

Za prenajímatel'a : 

Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Za nájomcu: 

.............................................. 
MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

.................................................... 
PhDr. Mikuláš Komanický 
člen predstavenstva 



9 ZMLUVAONÁJMEEKOPARK-HOLÁHORA · Vydanie: l 

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

Mesto Prešov 
40/1964 Zb. v zneni neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

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

Nájomca 

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

Zast.: JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 

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

č.ú.: 1089828000/1111 
' . 

Zast. predsedom Predstavenstva MUDr. Petrom Kleinom a členom 
Pre<;tstavenstva PhDr. Mikulášom Komanickým. 

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

Č~ánoki. 
Predmet zmluvy 

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

Strana 
l/5 

Výtlačok: 

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

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

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

, 

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

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

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

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

7. parc. č. KN-C 7384/1, trvalý trávnatý porast o výmere 1611 m2, 

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

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

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

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

(budova EP in v. č. 1/80 l) 

F-MsÚ/SP-01/12/l 
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b) stavby bez súpisného čísla: 

P. č. Inv. číslo 

1. 2/817 
2. 2/818 
3. 2/816 

SPOLU: 

Názov predmetu 

Prístrešok pre hipoterapiu 
Garáž EP 
Detské ihrisko 

1.1.3. Hnuteľný majetok tvoria: 

a) zvláštne učebné pomôcky- vedené v operatívnej evidencii: 

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

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

Spolu: 

b) drobný hmotný majetok vedený v operatívnej evidencii. 

Obst. cena 

3.038,00 
20.423,30 
41.395,74 

64.857,04 € 

Cena celkom 

19,35 
9,60 

693,69 
268,61 

991,25 € 

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

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

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

Článok ll. 
Účel a doba nájmu 

2.1. Nájomca preberá predmet zmluvy do nájmu za účelom jeho využitia ako objektu 
zvláštneho zreteľa, za účelom doteraj~ieho zachovani&. a rozvinutia jeho 
športového, rekreačného a výchovno-vzdelávacieho charakteru, v rozsahu optimálne 
zohľadňujúcom potreby obyvateľov mesta P~ov. 

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

F- MsÚISP-01/12/1 
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Článok III. 
. Nájomné 

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

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

Článok IV. 
Povinnosti zmluvných strán 

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

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

2.1., vykonávať bežnú údržbu a opravy, s možnosťou započítania s nájomným 
podľa bodu 4. 7 .1. maximálne do výšky 30.000 € (slovom tridsaťtisíc eur). 

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

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

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

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

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

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

F- MsÚ/SP-O l/12/1 
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4.5. Nájomca je povinný vytvoriť podmienky, aby na predmete nájmu nevznikla škoda 
a aby nedošlo k ohrozeniu majetku prenajímateľa, zároveň zodpovedá za podnájomcu. 

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

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

4.7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky, ktoré bude nájcmca investovať do 
predmetu nájmu v zmysle bodu 4.2. písmeno c) budú započítané voči ročnému 
nájomnému za lesné pozemky určené na hospodárenie v lesoch v zmysle Nájomnej 
zmluvy zo dňa 5.1.2005 v znení jej dodatkov. Vykonané práce za každý kalendárny rok 
vyčísli nájomca prenajímateľovi do konca kalendárneho roka a vyfakturuje (vo výške 
30.000 €) najneskôr do 15.1. nasledujúceho roka. Následne bude vystavená dohoda 
o započítaní vzájomných plnení, pričom sa započítajú vykonané práce, na ktoré dal 
prenajímáteľ písomný súhlas. 

4.7.3. Ak sa v jednotlivých článkoch uvádzajú.finančné-čiastky, rozumejú sa ako čiastky 
vrátane DPH v zákonom stanovenej výške. · · 

Článok V. 
Skončenie nájmu 

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

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

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

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

5.5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a jej účinnosť nastane dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 
5.6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákollill'ka a ostatných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

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

F- MsÚ/SP-01112/1 
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5.8. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do obsahu 
i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi 
vlastnoruč:itými podpismi na tejto zmluve. 

V Prešove, dňa; H . ~ . ~1 ~ 

Za prenajímateľa: 

---· 
/ 

~.Pavel Hagyari 
primátor mesta Prešov 

F- MsÚ/SP-O 1112/ l 

Za nájomcu: 
/_,. 

MUDr. Peter Klein 
predseda predstavenstva 

~i.k.uláš Kom~~ 
člen predstavenstv~ 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
mesta Prešov, a.s. 

Bajkalská 33 
oa9 01 PREŠOV !ID 
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P. č. 12 /Bod č. 2 - Výpis z uznesenia č. 11/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 9/2015 zo dňa 25. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemok 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., Ťahanovské riadky 23,040 Ol Košice, v podieloch 11/16, 
11/48 a 1116, 

-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 186 OO Praha, Česká republika, 
v podiele 1/48. 

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

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

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

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia neodporúča odkúpenie pozemku. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadate!' om: 69,30 €1m2

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

GI Prílohy: 
12/1 Žiadosť zo dňa 29. 12. 2014 
1212 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 14. l. 2015 
1213 Kópia mapy z GIS 
1214 LV č. 15509 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD, Ť:.:u ... uv::>I\.c •·--

Košice, 29.12.2014 

Vážená pani 

Ing. Andrea Turčanová 
Primátorka mesta Prešov 

l MESTO 

Číslo spisu: 

Došlo: 

Prfi(lhy: 

P~tESOV 

29 

M ~·A. . ' d . p " l elii<!.<f..)' u ra. v . resov!'l 6 

J fleglsir. zn~čka: 

-12- 2014 
Znak a lehota 
uiuženia: 

J. Vybavuie: 
Vážená pani Primátorka mesta Prešov, L!v~d~~~~! ň,~~!,LP.~!Y~ . -~S"r2~g Joj~ 

' 
l 

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

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

Ponuka k odpredaju parcely mestu Prešov smeruje ku kompletizácii naplnenia reálnej VIZle 
"záhrady umenia" pre projekt Centrum pre mladých výtvarníkov a umelcov Prešova, ktorý by 

funkčne a odborne obohatil, zreálnil a doplnil "Záhradu umenia". 

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

1.Vo vzťahu k oceneniu predmetnej parcely rodina zastáva názor, že by malo prísť k relatívne 
serióznemu oceneniu parcely, odhliadnúc na okolnosť , že mesto Prešov získalo "záhradu umenia" 
vo výmere 2121 m2 zadarmo.· Dohovorili sme sa, že k záležitosti sa už nechceme vraciať, (hoci 
prešovčania, či mesto Prešov, by nemali nato zabudnúť). 

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

na 77.-EUR l 1m2 parcely. 

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

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

nasledovne: 77.- EUR - 7, 70;fUR = 69,3.~EUR l l m2. 
l /~; . l 

s úctou i il 

IA.! 

Prof. MVDr. Marián KozákfhD~ sph~DI~~~nený k jednaniu ; 

Príloha: LV č. 15509 / 

mobil 



Váš list číslo l zo dňa: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

· ľR\LOHA (.~~~~ 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

· Jarková 24 
080 01 Prešov 

.. 

Naše čfslo: 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestskéhO majetku 
Jarková 24 · 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka Prešov: 

M/155848/2014 8/460/2015 lng.arch.Jacová 14.1.2015 
· Č.z.562/2015 ev.č.1978/2015 ~ 051/3100273 

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

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

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

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

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

21 V zmysle regulatívu RL 7 platného územného plánu mesta Prešov v znenf zmien a 
doplnkov 2012. 2013 ako vvznamné kúlturnohistorické hodnoty je na územr mesta potrebné chrániť· 
urbanistickú štruktúru. vyvinutú pOdorysnú schému a objekty Pamiatkovej rezervácie Prešov. systém 
zelene pamiatkového územia. · 

31 V súčasnosti uvedený pozemok v hradobnej priekope tvorf plocha nfzkej zelene, zo severnej 
strany oplotený a odčlenený od pozemku vo vlastofctve mesta Prešov. 

41 Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 5011976 Zb. v znenf neskorších predpisov po 
prehodnotenf zámeru o d D o r ú č a Mestu Prešov odkúpiť pozemok parc. č. KN-C 568/2 k. ú . 

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

S pozdravom .NJL~E~~T·~·i§J ·r~~i~i;.ii~;-~~~~~T 
ľv'ie~:tsk~! úrad. 

SEI~! S~~'i'; "'~"0A;ii~~ 
.,. ·.~ 

,\, -~ 

- f 

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

stavebného úradu a urbanistiky 

l Hlavné 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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ľR\LOHA c'", 12./4-

Úrad geodézie, kartografie a katastra ~IC?venskej republiky 
l 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV =-~· "·-- Dátum vyhotovenia 17.09.2014 
Katastrálne územie: Prešov _.,~;.t''"'"- . ·· Čas vyhotovenia: 16:48:35 ·····--·······"····-- :..=;:::.=...::;.;:..:.,:_::.._::........::..~~..:...:::...::..=..:. _ __:_ __ __:_:::..:.;___:_ ______________ ...,--'!'------...!-=:.!=~ 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15509 
ČASt A: MAJETKO VA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

568/ 2 821 Zastavané plochy a 29 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

29- Pozemok; na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sfdlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a pol'ovnfcke využfvanie ·· 

Umiestnenie pozemku: 
1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce 

ČASt 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastnik právneho vzťahu: Vlastník 
.1. Ko~ák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice, 

PSC 040 01, SR 
Dátum narodenia: 14.08.1946 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 250712014 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastník 

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

Dátum narodenia: 14.08.1946 

Titul nadobudnutia V 5640/2014- darovacia zmluva 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastník 
1 O -·LusR:ová Mária r. Rusnáková, Sokolovská 57140, Praha, ČR 

Dátum narodenia: 07.01.1939 
Titul nadobudnutia Z 2737/2012· rozhodnutie OPÚ 20091938·51/Ba 

Účastn!k právneho vzťahu: Vlastník 
20 Ko~ák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovská riadky 23, Košice, 

PSC 040 01, SR 
Dátum narodenia: 14.08.1946 

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

ČASfC: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

11/16 

11/48 

1/48 

1/16 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho~ portálu: 16.09.2014 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 16/18 

P. č. 13 /Bod č. 2- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky -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 84m2
, 

o celkovej výmere 358 m2
, LV č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Slovenská, 

od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Spoločnosť ponúka mestu odpredaj pozemkov na Ul. Slovenskej č. 48 v Prešove. Na pozemku 
sa nachádza časť stavby domu, súp. č. 3283 vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Ide o dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemku par. č. KNC 626/1, ktorý je zastavaný 
domom a pozemky parc. č. KNC 628/1 a KNC 628/2 tvoria jeho dvorný trakt. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
VMČ č. 4 nemá námietky, výšku sumy nech stanoví súdnoznaleckým posudkom. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia neodporúča odkúpenie pozemkov. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 65 000 €. 

GI Prílohy: 
1311 Žiadosť zo dňa 5. 5. 2014 
1312 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 8. 2014 
1313 LV č. 6298 
1314 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚISP-01112/1 
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V Prešove 05.05.2014 

Vec: Ponuka na odpredaj pozemku. 

Mesto Prešov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Hlavná 73 

080 O l PREŠOV 

Kúpnou zmluvou zo dňa 19.12.2011 sme stali právoplatnými vlastníkmi nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 6298 v k. ú. Prešov. Návrh na vklad so žiadosťou sme podali dňa 20.12.2011, 
pričom Správou katastra v Prešove je evidovaný pod č. V -73 2 7/20 ll. 

Jedná sa o pozemky parc. č. KNC 626/1, 628/1 a 628/2 nachádzajúce sa na ulici Slovenská 48 
v Prdove. Na pozemku parc. č. KNC 62611, sa nachádza časť stavby domu súpisné číslo 3283, ktorý 
je vo vlastníctve mesta Prešov a je evidovaný na LV č. 13494 v k. ú. Prešov. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného v snahe o scelenie a vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
k celej nehnuteľnosti Vám týmto predkladáme návrh na odpredaj horeuvedených pozemkov vrátane 
pozemku na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov. 

K uvedenému ešte uvádzame, že dňa 15.02.2012 bola s nami uzatvorená Zmluva o nájme 
pozemku č.3/2012 na dobu určitú z ktorej bolo zrejmé, že Mesto Prešov je v tomto zmluvnom vzťahu 
vedené ako nájomca. Táto zmluva mala byť obnovovaná každým rokom čo sa však nestalo. 

Aj vzhľadom k uvedenej skutočnosti sme sa rozhodli ponúknuť Mestu Prešov uvedené · 
pozemky na predaj za nami požadovanú sumu 65000,-Eur, slovom Sesťdesiatpäťtisíc eur. 

Uvedená suma z nášho pohľadu je viac ako prijateľná a v rámci definitívneho vysporiadania 
vlastníckych vzťahov ju považujeme za primeranú. Kúpou po_núkaných pozemkov sa mesto Prešov 
stane jediným a právoplatným vlastníkom celého v o domu na ulici Slovenská 48 vrátane 
všetkých priľahlých pozemkov. 

S pozdravom -----
konateľ spoločnosti VEKA Slovakia s.r.o. 

kontakt: 0905 458089 

. 1: 
....... ~KA Slovakia, s.r.o. 

'
Pavlovičovo nOm. 35 1!1 

BO Ol Prešov 
IČO 44 555 229, IČ DPH SK2820001074 
Obch.reg.OS Prešov, Odd.Sro,.VI.2130/P 



Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 9 
MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/2014/8744 
C.z.102463/2014 

Vec 

Naše číslo: 

8/10051/2014 
ev.č.1 05328/2014 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

16.09.2014 

Odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 626/1, KN-C 628/1, KN-C 628/2 k. ú. Prešov, Slovenská 
ulica vo vlastnfctve spoločnosti VEKA slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, Prešov 
- stanovisko 

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

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25. 11. 2013, pozemky parc.č. KN-C 626/1, KN-C 628/1, KN-C 628/2 k. ú. Prešov na Slovenskej 
ulici sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vvbavenosti na územf 
Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti na pozemku parc.č. KN-C 62611 k. ú. Prešov zo Slovenskej ulice sa nachádza 
dvojpodlažný objekt v radovej zástavbe postavený v povojnovom období. 

Pozemky parc. č. KN-C 62811, 628/2. k.ú. Prešov, ktoré tvoria nezastavanú časť dvora sú 
dlhodobo neudržiavané. Tieto pozemky nie sú dopravne sprístupnené. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
posúdení zámeru n e m á n á m i e t k y k odkúpeniu pozemkov parc.č. KN 626/1, KN-C 628/1, 
KN-C 628/2 k. ú. Prešov, Slovenská ulica. 

Pre zabezpečenie dopravného prístupu do dvora na pozemky parc.č. KN-C 628/1. KN-C 
628/2 kú. Prešov je nutné doriešiť s vlastníkom pozemkov parc.č. KN 62111, KN 636 k.ú. Prešov
Katastrálnym úradom v Prešove vecné bremeno práva prechodu a prejazdu. 

S pozdravom 
Itl-~{~ S~_~ ~ff~}t -~ a;_pJ ~~:-~~;_: ~~;. ~), 't~; 

Mestskv 1.:Hzén 
SEKCI.q, Sl".tíVE 

os 

Ing. Marian~ a r č a r í k 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úr u a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6298 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

626/00110 
628/001/0 
628/002/0 

VÝMERA 
v [nt] 

78 
196 
84 

Výmera spolu: 358 

Legenda: 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
IS-Pozemok, na kt. je postavená bytová budova označ. súp. čís. 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRíSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, Prešov, PSČ 080 Ol, SR 
IČO/RČ: 44555229 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 7327/2011 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

CHARAKTE

RISTIKA 

15 
99 
99 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 72/1997 Z.z.) 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 
Dátum aktualizácie: 01.01.2015 00:00:00 

Strana: 

Dátum: 12.03.2015 

(celkom parciel .............. L.) 
PRíSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

4256 
4256 
4256 

5424 
5424 
5424 

(celkom vlastníkov ............... \....) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



legenda 

111 výlučné vlastníctvo 
:!.:1 pod lelové spoluvlastníctvo 

A/ parcely C 
.···v· vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
tA!/ dôležité ulice a cesty 
(J;J významné ulice a námestia 
fA!l ulice a cesty 
:·: Iné komunikácie a chodnfky 

'"'._ :· 1·'- ~- r 

~ -, 
5 
r 
)> 

Q( 
• ....... 
~ 
-..+:--



CJ •· Vydanie: 
Návrh 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 17/18 

P. č. 14 /Bod č. 12 - Výpis z uznesenia~. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie,s majetkom mesta č. 8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostaná plocha o výmere cca 20 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 17. novembra. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia žiadajú o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 5709/6 za účelom výstavby garáže. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 16. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia'· neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

ID Prílohy: 
14/1 Žiadosť zo dňa 23. 5. 2014 
14/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 16. 9. 2014 
14/3 Kópia mapy z GIS 
14/4 LV č. 6492 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



.osro: 9 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

' ' 

PRCLOHA ~ .llt/1 ' 

' ď 

MtSTO PREŠÚV 

Čí&l_o :SPisu: 
OEO '.; ' ~-~: (_ľ".' 

Došlo: 28 

~ 

Mestský tíräd ·v Pŕt1*ovt~ J 7 

l f!egislr. znatkl\: 

Znak s lehota 
-os~ 2014 uloženia: 

l i 

l 
Mestsk)' úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Prflohy: l Vybavuje: . 

; Evidentné číslo došlej pošiy: V( l !Y2Ľ.1J ~~ ~adost' o predaj/kúpu/ pozemku • 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

'· . It J/ 73 : !Y. ~ ' 
,·Meno, priezvisko/obchodný názov: ......... ~.f,: ......... t}::.'J. .............. c:!::..!i/J.$.. .... !. .. ~~q.~?!~ ........ ~ ... ~.~; 

. d . l v . ODatum naro en'la ICO: .. ~.~.,,,,r,,, .. ::, · · -· ,, · · .,.,"'·•··············h''''!.!.!'''''''' .. '''':.········:.:·J_•···············t.:.:.·v··························· 
. v/. ../ l u --- k . '· , 4 

Adresa trvalého pobytu/ sídlo spol~čnpst-i:l"!: ..... ; .. _:; ... ..-- .... ~ ~:-~ . .., ........................................................... .. 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: .. ~-. .. :; ..... : .. ':'.:-: ....... ~!.«:: ... ::: .. --;.:: ..... . 
e-mailová adresa: ••.• §1..:Z.éJ.ť,g,,q?, .. (E&.!.:~ .. f!.!.f...~ ... qJ~ ........ . 
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomn)' vzt'ah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Tvmto žiadam/žiadajú o .pr..e-Gffi/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici :;;: ... ft ... f.?.Q.V..ť:.!?.tkt..~ ..................................... ~ ...................................... .. 
K tr . 1 . . . . . . . Pre š a i/ · atas a ne uzemte . ............... · ................... .-........................................................................................................ . 

Číslci parcely: .......... §:.l:.;~.~.!..€ ......... {ť.ť,!:/!..~.Sť;-.f!i.. ... ~~.f..f.':. ..... ~.~~C2.. ...................................... .. 
Účel žiadosti: ...... t ... t.~f!. .. rd~!.'!.f?. ..... f:..i':.~.~?.~ ..... f ..... t.C:.f(.~:t!J .. ť .. f:.~.~~.~.~.~ ..... ~g_~.f1?~ ....... . 
....... .f!.<l .. ~.:Z.!~.f..: .. ~ťY.: ... :!:d'?:.!:..~.':':. ..... ~~& ... ~ .................................. ~ ..................................... . 
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

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

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobn)•ch údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 
... -

V Prešove dňa ... ?. .. :f.: .. P~ .. ?-_tJ(~ 

Príloha: 

kópia LV 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópiu geometrického plánU. alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/111 

• •••• t •• l ll l''''" ll ll ••••••••••••••••• l 

podpis navrhovateľa 



P~fLOHA Č. 1;/t 
MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta Cl územného plánovania 

Vá~Y2tft~/8~dňa: 
č.z.102451/2014 

Vec 

Naše!§jl;1~b49/2014 
ev.č.1 05324/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje ljinka h J á ng.arc . acov 
Prešov: 

~ 051/3100273 
16.09.2014 

Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov s výmerou cca 20 
m2 Ing. Jánovi Baňasovi a manž. Márii, bytom Protifašistických bojovníkov 5/A, Prešov za účelom 
výstavby garáže 
- stanovisko 

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

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013,schvá- lených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11.2013, 
pozemok parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha 
bytových domov. 

21 V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov tvorí plocha zelene obytnej skupiny bytových 
domov. Cez pozemok je riešený vstup do garáže, ktorý je súčasťou rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k. ú. 
Prešov vo vlastníctve žiadateľa Ing. Jána Baňasa a manž. Márie. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 5011976 Zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru 
n e s ú h l a s í s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov 
s výmerou cca 20 m2 Ing. Jánovi Baňasovi a manž. Márii, bytom Protifašistických bojovníkov 5/A, Prešov 
za účelom výstavby garáže. 

V zmysle § 45, ods.1 vyhlášky MLP SR č. 532/2002 Z. z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. plochy pre odstavenie vozidiel dvoch bytových jednotiek 
rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k. ú. Prešov je nutné riešiť na pozemku rodinného domu parc.č. KN-C 
570211 k. ú. Prešov vo vlastníctve žiadateľa. Taktiež je nutné prístup do jestvujúcej garáže. ktorá je súčasťou 
rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k.ú. Prešov, riešiť z prístupovej komunikácie cez pozemok žiadateľa (z 
dvora) a nie cez plochu obytnej zelene bytových domov na ulici 17. novembra v Prešove. 

S pozdravom 

Ing. Mariá~H a r č a r í k 
riaditeľ ekcie 

stavebného úra a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres~v.sk l www.presov.sk 

l 



• výlučné vlastníctvo 
::W podielov~ spoluvlastníctvo 

N parcely C 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
lkl dôležité ulice a cesty 
&'l'významné ulice a námestia 
IJ::!J ulice a cesty 
-''·'Iné komunikácie a chodnfky 

"'"'t1 

~ 
5 
~ y 

Gl( 

~ 

~ 

(_).) 



Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 10.06.2014 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" (celkom parciel ....... }?.4?. .... ) 
PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nt] 

DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
RISTIKA K ZÚO EL 

5709/006/0 517 Ostatná plocha 29 

Výmera spolu: 517 

* * * Ostatné par~ely registra "C" n.evytiadan.é * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
29-Pozemok, na kt. je okrasná záhrada, ulič. a sídl. zeleň 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

l-Intravilán 

VÝMERA 
v [nt] 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

Stavby 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

* * * Stavby nevyžhtdané * * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

o 5442 

(celkom parciel .......... ?.?.~ .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

- 177 (celkom stavieb .................... ) 

INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .............. L .. ) 

Podiel 

1/1 

ČASŤ C. ŤARCHY POL.VZ. 

* * * Ťarchy nevyžiadané * * * 

D. POZNÁMKY POL.VZ. 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

Dátum aktualizácie: 28.04.2014 21:57:36 



CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18/18 

P. č. 15 /Bod č. 23 - Výpis z uznesenia č. 1012015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúci sa: 

- pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292m2
, lokalita Ul. Vajanského, 

- časti pozemku parc. č. KNC 16272/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l 404 m2 

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

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

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

výmera bude známa po vypracovaní GP), 
- pozemok parc. č. KNC 5332/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676m2

, 

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. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Ministerstvo vnútra SR Prešov požiadalo o zámenu pozemkov vo vlastníctve SR, v správe MV SR 
pre potreby obyvateľov bytových domov so súp. č. 3670 na pozemku parc. č. KNC 5339 a súp. č. 
3672 na pozemku parc. č. KNC 5328 za účelom parkovania ich motorových vozidiel. Pozemky vo 
vlastníctve mesta by po zámene slúžili na parkovanie motorových vozidiel v súvislosti s výkonom 
činrtosti Policajného zboru SR. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode N tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu, že ide o využitie na verejnoprospešný účel. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 23. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
Nesúhlasí so zámenou pozemku na Ul. Vajanského, voči ostatným nemá námietky. 

F/ Stanovisko výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 12. 2014: 
Súhlasí so zámenou pozemkov v zmysle žiadosti. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia neodporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní. 

Hl Prílohy: 
1511-2 Žiadosť bez príloh zo dňa 7. 5. 2014 
15/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 23. 9. 2014 
15/3-3 Kópia mapy z GIS 
15/4 LV č. 6492 
15/5 L V č.6782 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PR\LDHA Č. 15} 1-1 
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V á§ list čfslo/zo dňa 

CENTRUM PODPORY PREŠOV 
Štúrova 7, 080 Ol Prešov 

• 

• 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 71 
080 O l Prešov 

Naše čfslo Vybavuje/linka 
CPPO-ON-49-024/2014 JUDr. Andrea Šebejová Koval'ová/5411 

Vec 
Pozemky v k.ú. Prešov 
- návrh na zámenu nehnuteľností 

• 

• 

Prdov 
07.05. 2014 

Ministerstvo vnútra SR má v správe nehnuteľný majetok štátu v k.ú. Prešov, obec Prešov, okres 
Prešov nachádzajúci sa na Štúrovej ulici. Ide o pozemky parc. č. C KN 5332/3 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1442 m 2 a parc. č. C KN 5332/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 676m2 

vedené Správou katastra Prešov na L V č. 6782. 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v blízkosti bytového domu súp. č. 3670 postaveného na parc. 
č. C KN 5339 a bytového domu súp. č. 3672 postaveného na parc. č. C KN 5328 v k.ú. Prešov, 
obec Prešov, okres Prešov, a mbhli by slúžiť vlastníkom bytov v bytových domoch. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme po predchádzajúcom rokovaní s primátorom Mesta Prešov 
nasledujúcu zámenu nehnuteľností medzi Ministerstvom vnútra SR a Mestom Prešov. 

Ministerstvo vnútra SR navrhuje zameniť nasledujúce pozemky v k. ú. Prešov: 

-pozemok parc. č. C KN 5332/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 676m2
, 

- po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č. C KN 5332/1 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 2, 
- po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č. C KN 5332/3 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 2. 

za 

pozemky v k. ú. Prešov vo vlastníctve Mesta Prešov: 

- pozemok parc. č. C KN 4107 záhrady o výmere 292 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 6492 
vyznačený na kópii z katastrálnej mapy v prílohe č. 3. 

Telefón 
+421-961805424 

fax 
+421-961805409 

E-mail 
andrea.sebejova@minv.sk 

Internet IČO 
00151866 



(pre realizáciu prevodu na Ministerstvo vnútra SR je potrebné pred uzavretím zámennej zmluvy 
vyňať predmetný pozemok z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a zmeniť pozemok zo záhrady na 
ostatnú plochu) 
-po odčlenení geometrickým plánom časť pozemku parc. č. C KN 1627211 vyznačená na kópii 
z katastrálnej mapy v prílohe č. 4. 

Realizáciou tejto vzájomne výhodnej zámeny by Ministerstvo vnútra SR získalo do svojej správy 
pozemky, ktoré by slúžili na plnenie úloh v súvislosti s výkonom činnosti Policajného zboru SR 
a Mesto Prešov by získalo pozemky slúžiace občanom Mesta s možnosťou ich následného 
odpredaja vlastníkom bytov v bytových domoch. 

4 Prílohy 
l. Informatívna kópia výpisu z L V č. 6782 - l x 
2. Kópia z katastrálnej mapy pre k. ú. Prešov č. l s vyznačením pozemkov do zámeny- Ix 
3. Kópia z katastrálnej mapy pre k.ú. Prešov č. 2 s vyznačením pozemkov do zámeny -Ix 
4. Kópia z katastrálnej mapy pre k. ú. Prešov č. 3 s vyznačením pozemkov do zámeny -Ix 

---~··-

/ l 

;: " ,.:._-l t./·-; . ~ /, 

(~lk. Ing. Peter Forgáč 
riaditeľ CP Prešov 

2 



Ml!e~.trš!WJ zo dňa: 
č.z.101312/2014 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

~~2f~14 
ev.č.1 03193/2014 

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

I~B~gjf.!JM'ó'Oavá 
~ 051/3100273 

Prešov: 
23.09. 2014 

Zámena pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č.KN-C 4107 k. ú. Prešov s výmerou 292 m2
, 

Vajanského ulica v Prešove, časti pozemku parc.č. KN-C 16272/1 k.ú. Prešov, sidi Ili. Ul. Mirka Nešpora 
za časti pozemkov parc.č. KN-C 5332/1, KN-C 5332/3, pozemku parc. č. KN-C 5332/4 s výmerou 676 m2 k. 
ú. Prešov vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva vnútra SR 
- stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania ako orgán územného 
plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50n6 Zb. v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému 
zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove l zn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 
pozemok parc. č. KN-C 4107 k.ú. Prešov, Vajanského ulica v Prešove sa nachádza na ploche funkčne určenej 
ako plocha polyfunkčná, občianskej vybavenosť+ bývanie na území Centrálnej mestskej zóny Prešov. 
časť pozemku určeného na odpredaj parc.č. KN-C 16272/1 k.ú. Prešov,UI. Mirka Nešpora sa nachádza na 
ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

Pozemky parc.č. KN-C 5332/3, KN-C 5332/4 k.ú.Prešov, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe 
Ministerstva vnútra SR sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov, 
pozemok parc.č. KN-C 5332/1 k.ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej 
vybavenosti. 

2/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 4107 k.ú. Prešov na Vajanského ulici je neudržiavaný, zarastený 
náletovou vegetáciou. Prístup k predmetnému pozemku je možné riešiť iba cez pozemky parc. č. KN-C 
4109,10,11,12,13,k.ú. Prešov vo vlastníctve Mesta Prešov, ktoré sú súčasťou plochy parkoviska v prenájme 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. 

V zmysle Generelu statickej dopravy na území MPR Prešov, schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Prešove uzn. č. 120/2000 dňa 27.3. 2000 pozemok parc. č. KN-C 4107 k. ú. Prešov le navrhovaný pre 
funkciu parkoviska. 

Casť pozemku parc.č. KN-C 16272/1 k. ú. Prešov, Ul. Mirka Nešpora vymedzeného na odpredaj v súčas
nosti tvorí plocha vysokej a nízkej zelene. 

Pozemok parc.č. parc.č. KN-C 5332/4 s výmerou 676 m2 a časť pozemku parc.č. KN-C 5332/1 k. ú. Pešov 
na Štúrovej ulici v súčasnosti tvorí plocha obytnej zelene pri bytovom dome parc. č. KN-C 5328 a pozemok KN
C 5332/3 k.ú. Prešov tvorí plocha prístupovej komunikácie k bytovému domu parc.č. KN-C 5339 k.ú. Prešov 
a plocha obytnej zelene. 

3/ Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 
zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov po posúdení zámeru od por ú č a zameniť časť pozemku 
parc.č. KN-C 16272/1 k. ú. Prešov mimo plochu chodníkov a plochu sprievodnej zelene pozdlž ulice Mirka 
Nešpora a pozemok parc. č. KN-C 4107 k. ú. Prešov s výmerou 292 m2 na Vajanského ulici . ktorý je 
územnou rezervou pre riešenie nových parkovacích plôch na území Centrálnej mestskej zóny Prešov, za 
pozemky parc.č. KN-C 5332/3, KN-C 5332/4 k. ú. Prešov výmerou 676 m2 a pozemok parc.č. KN-C 5332/1 
k. ú. Prešov. 

S pozdravom 

Ing. Marián 
riaditeľ S kcie 

stavebného úrad a urbanistiky 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: me to.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

PR\LOHA Č·15/lt 
Strana: 

Dátum: 22.01.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

4107/000/0 
16272/001/0 

VÝMERA 
v [nf] 

292 
5472 

Výmera spolu: 5764 

DRUH 
POZEMKU 

Záhrada 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE
RISTIKA 

4 
99 

* * * Ostatné par~e\!f registra "C" nev!{iiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

Parcely registra "E" 

(celkom parciel ....... }~?.'-.. .. ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

7334 
7334 

4431 
5312 

(celkom parciel .......... 27.~ .... ) 
PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nf] 

DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
RlSTIKA K ZÚO EL 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

* * * 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

* * * Ťarchy nevyž.ia.dané * * * 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 
Dátum aktualizácie: 01.01.2015 00:00:00 

(celkom stavieb .......... HL .. ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov ............... L.) 

Podiel 

1/1 

POL.VZ. 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 
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VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6782 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

5332/001/0 
5332/003/0 
5332/004/0 

VÝMERA 
v [rrf] 

3168 
1442 

676 

Výmera spolu: 5286 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE

Rl S TIKA 

99 
99 
99 

* * * Ostatné par~dy registra "C" nevyfiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podl'a druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

I Slovenská republika 
IČO/RČ: 

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 
2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, PSČ 812 72, SR 
IČO/RČ: 151866 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

* * * Ťarchy nevyžia.dané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: O 1.01.2015 00:00:00 

(celkom parciel ............ P .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

8701 
8701 
8701 

4433 
4433 
4433 

(celkom stavieb .............. :!-.. .. ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .............. Z .... ) 

Podiel 

1/1 

O/O 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Návrh na schválenie majetkových prevodov - Mestská rada v Prešove - 13. 4. 2015 

P.č Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci l 

prevodu l žiadatefom 

1. zrušenie OVS. ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia č. 184/2012 zo dňa 26. 3. 201 v časti 5a), 5b) a 5c), (Ul. Slovenská 46- byty) 

2. mesto predáva Mesto Preiov (Ul. M. slovenskej) 

3. zámer _l)t"edala (PP}_ Mesto Preiov (UI17. novembra) 

4. zámer prenájmu (OVS) Mesto Preiov (Ul Metodova) 

5. zámer jlredaja (PHOZ) Mesto Preiov (Nám. legionárov) 

6. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (U1. Bernolákova) 

7. zámer prenájmu (PHOZ)_ Mesto Prešov (Ul. Martina Benku) 

8. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Justičná) 

9. zámer zámeny (PHOZ) J. Komár (Ul. Petrovianska, Jesenná) 

Mesto Prešov (Ul. Košická) 

10. zámer zámeny (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Levočská) 

SR SSC 

11. uzatvorenie Dodatku č. 1 Mesto Preiov (Ul. Botanická) 

12. mesto kupuje prof. MVDr. M. Kozák, PhD. 

13. mesto kupuje VEKA Slovakia, s.r.o. 

14. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. 17. novembra) 

15. zámer zámeny (PHOZ) Mesto Preilov (UI.M. Nešpora a Vajanského) 

MVSR 

SPOLU 

* OVS - obchodná verejná súťaž 
* PP - priamy predaj 

OZ Barlička 

Sú kr. ZŠ pre žiakov s poruch. aktiv. 

Slovenská sporitelňa, a. s. 

MEDIKAL, s. r. o. 

Technické sužby mesta Prešov, a. s. 

Mesto Prešov 

Mesto Prešov 

* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
* ZP - znalecký posudok 
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25 €1m2 

ov s 

1€/rok 

50 €1m2/rok 

65 €1m2/rok 

69,30€/m2 

65 000.00€ 

Navrhovaná cena 

komisiou 

25€/m2 

min. za ZP 

neprerokované 

min. za ZP 

1 fl/m2/ročne + úhrada za služby 

50 flm2/ročne + úhrada za služby 

65 flm2/rok+ úhrada za služby 

s doplatkom žiadatera 1886,79 € 

bez finančného vyrovnania 

odporúča uzatvorenie dodatku 

neod_porúča 

neodporúča 

neodporúča 

neodporúča 

Výmerav m
2 Mesto predáva 

v€ 

164 4100,00 

10 

stavba + pozemky 

cca611 

NP -644,44 

NP -190,45 

NP- 146,50 

1670 

stavba+ 853 1 886,79 

3393 

3410 

' 

821 

356 

cca20 l 
1 696/2064 

5986,79 l 



9 
Mesto Prešov 

Materiál 
na 4. zasadnutie 
Mestskej rady v Prešove 

Počet strán 
Mestská rada v Prešove celkom: 

4 

dňa: 13.4.2015 

Bod návrhu programu rokovania - poradové číslo: 6 

DOPLNOK 

K NÁVRHU NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

Mesto Prešov 

dňa: 13.4.2015 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie majetkových prevodov 

a 

odporúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

schváliť 

číslo: .. ./2015 

16. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zriadenia a prevádzkovania CENTRA NA KOMUNITNE AKTIVITY pre občanov mesta, a to 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na III. NP stavby so súp. č. 2905 na Ul. Hlavnej č. 69 
a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 141,71 m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie SOCIÁLNY PREŠOV, Sibírska 19, 080 Ol 
Prešov, IČO: 42383609, 

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

F- MsÚ/SP-01120/1 Strana 1/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 111 

P. č. 16 

Al Mesto Prešov má zámer prenaJmU nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu zriadenia a prevádzkovania CENTRA NA KOMUNITNE 
AKTIVITY pre občanov mesta, a to nebytových priestorov nachádzajúcich sa na III. NP 
stavby so súp. č. 2905 na Ul. Hlavnej č. 69 a prislúchajúcich spoločných nebytových 
priestorov o výmere spolu 141,71 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre 
občianske združenie SOCIÁLNY PREŠOV, Sibírska 19, 080 Ol Prešov, IČO: 42383609. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Prenájom predmetných nebytových priestorov za účelom poskytovania komunitných služieb 
pre obyvateľov mesta Prešov. 

Cl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 8. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
zriadenia a prevádzkovania CENTRA NA KOMUNITNE AKTIVITY pre občanov mesta. 

El Cena: 
Navrhovaná cena: 1 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

FI Prílohy: 
1611 Žiadosť zo dňa 7. 4. 2015 
1612 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 8. 4. 2015 

F- MsÚISP-01/1211 



SOCIÁLNY PREŠOV 
občianske združenie 
Sibírska 19 
08001 Prešov 
IČO: 42383609 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 1o Mesto Prešov 

~~~~.~~P!SJ:rM/íJJôG, Reglstr. zna~ka: ff · dbor správy majetku mesta 

Prno hy: 

EvldenÚté čislo došlej pošty: 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

V Prešove, 7.4.2015 

, _: · .. na základe pracovného stretnutia u pani primátorky, uskutočneného dňa 2.4 .. 2015, za účasti: 

p. Andrea Turčanová- primátorka mesta 
p. Štefan Kužma- viceprimátor mesta 
p. Alexander Ernst- kontrolór mesta 

p. Terézia Bilasová- poverená riadením Odboru sociálnych služieb 

p. Marta Dolhá a zamestnankyne Odboru správy majetku mesta 

p. Peter Bobka a zamestnankyne Prešov Real, s.r.o. - Správca nebytových priestorov mesta 

Prešov 

p. Ingrid Doležalová- predsedníčky SOCIÁLNEHO PREŠOVA, o. z. 

Vás týmto žiadame o prenájom nebytových priestorov na dobu neurčitú na Hlavnej 69, Prešov, 111. 

nadzemné podlažie o rozlohe 1411 71 m2 {viď protokol o odovzdaní .zo dňa 22.10.2014) za účelom 

zriadenia a prevádzkovania CENTRA NA KOMUNITNÉ AKTIVITY pre občanov mesta s dôrazom na 

zranitel'né ciel'ové skupiny za symbolické nájomné, t.j. 1,00- eur l m2 /roJ<. •rú ...... p Š -- . ... . . b'UC':!'Lf.V x PRE OV 
Občillllllke -.l--"'--• 

S"b' ka .LUT~e ·· /l 
S pozdravom 

1 
ll"8 ... ~~~o Ol Pre.šbV· / 

~./\;~~V, 

Mgr. Inge Doležalová 
• 0905 207 686 
inge@ socialnypresov.sk 

Mgjffn~rid Doležalová 
predsedníčka 

SOCIÁLNY PREŠOV, o. z. 

www.socialnypresov.sk 
Mgr. Renáta Kuk6vá 
• 0908 450 511 
renatka@ socialnypresov.sk 



PREŠOV REAL .. , ... 

Vá$ list: Naša značka: 
12015 

OR 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 0511773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal. sk 
www.presovreaLsk 

Mestský úrad 
Odd. mestského m~jctku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuj<!: V Prdovc dňa 
07.04.2015 Mgr. M. Nadzonová 

Vec: Stanovisko k vÝpožičke nebytových priestorov 

Občianske zdru:f.enic SOCJALNY PREŠOV, so sídlom na Sibírskej l 9, 080 Ol 
J>rešov - žiadosť o výpožičku nebytového priestoru. 

Uvedená organizácia. zastúpená Mgr. Ingrid Doležalovou, žiada o výpožičku 
nebytových priestorov na uJ. Hlavná 69 v Prešove na IU. nadzemnom podlaží o v}·mere 
141,71 m2 do času, kým nebude schválená žiadosť o prenájom nebytových priestorov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
07 žiada v)·požičku pre účely Občianskeho združenia. 

Správca nemá námietky voči udeleniu súhlasu na výpožičku na ul. Hlavná 69 na III. NP 
na obdobie do schválenia žiadosti v MsZ. 

Zálohy l'.a energie a služby spojené s predmetom výpožičky sú odhadované cca do 200 € 
s DPH mesačne. ktoré si hradí vypožičiavateľ. 

S pozdravom 

ICO 31722814 
OIC. 2020521393 
IC DPH: Sk2020521393 

Mgr. !Šcter Bobka 
konateľ 

Ing. Juraj 1-Iudáč 
konateľ 

Bankové spoJenie: 
UoiCreditBank Slovakia a s. č.u. 101976400511111 

;p 
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