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1;;;1 Ná vrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 
Vydanie: 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majetkové 
prevody: 

kúpu 
zámer dlhodobého prenájmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

F- MsÚ/SP-01/23/1 Strana 1/1 



I:J Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1/12 

P. č. l (Ing. Benčíková) 
Komisia 25. 3. 2015- bod č. 6 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 146,30 m2

, 

nachádzajúcich sa na I. NP v objekte nákupného strediska Družba so súp. č. 4791 na Námestí Kráľovnej 
pokoja č. 3, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Ivana Kopčáka- DAJSI, Sabinovská 7, 
080 Ol Prešov, IČO: 41543831. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o predÍženie doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3152 zo dňa 10. 5. 2014 , a to z doby určitej (l roka), ktorá 
uplynie 30. 6. 2015 na dobu neurčitú. Nájomná zmluva bola uzatvorená na základe ponuky v obchodnej 
verejnej súťaži s uplatnením zľavy 50% z ceny nájomného, nakoľko išlo o dlhodobo neobsadený 
nebytový priestor bola predmetná ponuka prijatá. Žiadateľ v svojej žiadosti uvádza, že v predmetnom 
nebytovom priestore vykonal nutné opravy avšak v stanovisku zo dňa 20. l. 2015 správca predmetných 
nebytových priestorov k Súpisu investovaných nákladov uviedol, že predložené preinvestovanie 
nákladov neuznáva. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 4. 9. 2014: 
VMČ č. l súhlasí s predÍžením doby nájmu NP na Nám. Král'ovnej pokoja 3. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 5. 9. 2014 a zo dňa 20. 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. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu opakovaného nájmu tým istým 
nájomcom. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 25 €/m2/rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 25. 8. 2014 
Vyjadrenie k žiadosti dňa 2. 10. 2014 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 5. 9. 2014 
Súpis investovaných nákladov 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 20. l. 2015 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4292 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu opakovaného 
nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 146,30 m2

, nachádzajúcich sa na l NP 
v objekte nákupného strediska Družba so súp. č. 4791 na Námestí Kráľovnej pokoja č. 3, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Ivana Kopčáka - DAJSI, Sabinovská 7, 080 OJ Prešov, IČO: 
41543831 
- za cenu 25 €1m2 /ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
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Ivan Kopčák- DAJSI, Sabinovská 7, 082 Ol Prešov, prevádzka Nám. Kráľovnej pokoja č.3 

Mestský úrad Prešov 

Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 PREŠOV 

VEC: ž l A O O S t o predÍženie nájmu v nebytovom priestore l Nám Kráľ. Pokoja č.3 

Prešov/. 

Týmto vás žiadam o predÍženie nájmu na dobu neurčitú v nebytovom priestore na Nám. Kráľ. 

pokoja č.3 v Prešove a to z dôvodu dlhodobej investície v tomto priestore. 

\ 

V Prešove 25.8.2014 

~ 

l' 
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Ivan Kopčák- DAJSI, Sabinovská 7, 082 01 Prešov, prevádzka Nám. Kráľovnej pokoja č.3 

Mestský úrad Prešov 

Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 PREŠOV 

VEC: VYJADRENIE 

Nám Kráľ. Pokoja č.3 Prešov/. 

Mt.STO PRtŠOV Mestský úrad v Prešove a 
Člslo apl~u: ft 

Došlo: - 2 .. 10~ 2014 

Prflohy: 

Evidenčné cfslo došlej pošty: 

Znak a lehota 
uloženia: 

k Žiadosti o predÍženie nájmu v nebytovom priestore l 

Žiadam o predÍženie nájmu na dobu neurčitú a to za podmienky zachovania 50% 

zľavy. 

V priestore boli vykonané nutné úpravy, vedúce k úspešnému otvoreniu prevádzky 

Cukrárenská výroba a cukráreň. V dvoch najväčších miestnostiach bola umiestnená nová dlažba 

vzhľadom na to, že betónová podlaha bola popraskaná a zvetraná. Taktiež sa menili maľby a stierky v 

celom priestore. Celá vchodová presklenná časť bola zvnútra osadená kovovými mrežami kvoli 

zabezpečeniu prestoru proti vlámaniu. 

V blízkej budúcnosti plánujeme požiadať o využitie ďalších priestorov, prázdnych, 

dlhodobo nevyužívaných a tým rozšíriť našu prevádzku. Na zohľadnenie zostáva fakt, ze našim 

pôsobením prispejeme k zatraktívneniu severnej časti OC Družba dlhodobo nevyužívaných priestorov. 

ďakujem 

V Prešove 2.10.2014 Ivan Kopčák 

' \ \ ' 

{ 
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PREŠOV REAL ..... o. 

ME!iŤQ rMJ~Y_M_~~!~.!.!:!~_šove 9 

číslo SJJisu: fi{1'1 ~~ť{,f0tl~~gl~!r: 111~eka: H 'i 

Oo§! o: 

Váš list: 

o 5 -09- 2014 
.?.nal1 a l&hota 
uloženia: 

Naša značka: 

:b6id2014 

V ec: Stanovisko k žiadosti 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
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 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
5.9.2014 

Ivan Kopčák - DAJSI, s miestom podnikania na Sabinovskej 7, 082 Ol 
Prešov - žiadost' predÍženie nájomnej zmluvy. 

Stanovisko: Ivan Kopčák užíva nebytový priestor na l. NP na Nám. Král'ovnej 
pokoja č. 3 v Prešove, o výmere 146,30 m2 za účelom výroby cukrárenských výrobkov. 
Nájomná zmluva 3152 je uzatvorená na dobu určitú- l rok- do 30.6.2015, s výškou nájmu 
25,00 €/m2/rok, čo je zľava 50% z nájmu. 

Nájomca žiada o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 3152 na dobu neurčitú, z dôvodu 
dlhodobej investície do nebytového priestoru. 

Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky voči prenajímatel'ovi, preto 
správca nemá námietky voči predlženiu NZ za podmienok určených vlastníkom. 

S pozdravom 

reo: 31722814 
Dlt:2020521393 
ol'- nou- C!l<'')n')n~<?1"10-:t 

r-~~------------~ PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovensk<i 40, 080 01 PREŠOV 
IČO: 317228'14, DIČ: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 1:7732084 
č.ú .. )19764005/1111 Á 

..r/ 
Mgr. Peter BobKo..; ----konatel' 

/ 
Ing. Juraj Hu~------~ 
konatel' ~-

.._.~ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú: 1019764005/1111 



Ivan Kopčák- DAJ Sl, Sabinovská 7, 08001, IČO 41 54 38 31 Prešov 

Materiál 

Elektroinštalačný materiál- prúdové chrániče, istiše, káble, krabičky- €122,33 

Materiál pre pokládku dlažby 45m2 /dlažba, lepidlo, špár.hmota/- €247,50 

Materiál pre pokládku dlažby 35 m2 /dlažba, lepidlo, špár.hmota/- €192,50 

Materiál na sadrokartón 100 m2 : 

l zárubňa 2x, sadrokartónové priečky, skrutky, pásky l- €380,-

spojovací materiál €420,-

Materiál na výrobu mreží: 

Profil kovový 25x25 60,20 eur 

Spolu materiál: 1422,53 EUR 

Práca : Výroba mreží 502,-

Stavebné práce : 1500 ,-

Spolu práca: 2002,-EUR 

Celkom: 3424,53-EUR 



·-

Vec 

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 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje: 
TÚ/He 

V Prešove dňa: 
20.01.2015 

NS Družba, nájomca Ivan Kopčák-DAJSI - stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti a predložených dokladov nájomcu Ivana Kopčáka -
DAJSI, Sabinovská 7, 080 01 Prešov poskytujeme následné stanovisko: 

Uvedený nebytový priestor v NS Družba, Námestie Kráľovnej pokoja 3 , Prešov, 
l. nadzemné podlažie po predchádzajúcom nájomcovi ALLMEDIA s.r.o., ktorý 
ukončil nájom 31.01.2013, bol odovzdaný Mestu Prešov, správa nebytových 
priestorov, v užívania schopnom stave. Nájomca využíval priestory na obchodnú 
činnosť- skladovanie a predaj materiálu a náradia. 

Dňa 26.05.2014 bol uvedený nebytový priestor na základe súhlasu mesta 
odovzdaný nájomcovi Ivanovi Kopčákovi- DAJSI, Sabinovská 7, 080 01 Prešov, za 
účelom využitia - výroba cukrárenských výrobkov, v užívania schopnom stave 
s tým, že je potrebné v nebytových priestoroch urobiť vysprávky stien, opraviť 

sociálne zariadenia a vykonať hygienickú mal'bu. 
Po jednaní nájomcu s konatel'om spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. boli 

dohodnuté stavebné práce a vystavené objednávky číslo 82/M/2014 a číslo 
84/M/2014, ktoré boli aj vykonané viď faktúry číslo 20140622 - 14169 a číslo 
2014005 -14144. 

Ďalšie práce, ktoré sú súčasťou žiadosti si nájomca Ivan Kopčák - DAJSI 
vykonal sám na vlastné náklady- bez odpočtu z nájmu. 

Tieto práce si manažoval a zabezpečoval nájomca sám a súviseli s ďalšou 
činnosťou prevádzky. Také práce Mesto Prešov, správa nebytových priestorov 
žiadnemu nájomcovi neposkytuje ani neprepláca. 

Preto preinvestované náklady v nebytových priestoroch v hodnote 3.424,53 Eur 

n e u z n á v a m e. 

PREŠOV REAL, s.r.o. nemá výhrady, pokial' vlastník nehnutel'nosti uzná náklady 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú.: 1019764005/1111 



na sprevádzkovanie predmetu činnosti obchodnej spoločnosti Ivan Kopčák -
DAJSI. V súčasnosti nedisponujeme písomným súhlasom vlastníka Mesto Prešov, 
preto nemôžeme predmetné náklady uznať. 

S pozdravom 

Prílohy: Faktúry 2x 
Fotodokumentácia 

Mgr. Peter Bobko -; 
konatel' // 

Ing. Juraj Hudáč.d 
konateľ //:-/ 

c 

',_,; - --~ 
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Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č. 3152 

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

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA 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 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 3152 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. Ivan Kopčák 
Miesto podnikania: 080 Ol Prešov, Sabinovská 7 
Registrácia: Obvodný úrad v Prešove 
sp. č.: Žo-2004/11513/2/FUN reg.č. 707-14996 
Obchodné meno: Ivan Kopčák- DAJSI 
IČO: 41543831 DIČ: 1032678295 IČ DPH: SK10326578295 
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s. 
Číslo účtu: 2923913376/1100 

ako nájomca 
Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

l/ Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, č. M/6690/2014 zo dňa 

16.04.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 

súpisné 4791, k. ú. Prešov. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Námestie Král'ovnej pokoja č.3 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 146.30 m1 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
výroba cukrárenských výrobkov. 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 
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Čl. III 
DOBA NÁJMU 

11 Nájomný vzťah vzniká dňom 10.05.2014, nadobúda účinnosť dňom 1.7.2014 a uzatvára 
sa na dobu určitú l rok, t.j. do 30.6.2015. 

2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvodov uvedených v § 9 ods. 2 a 3 Zák. 116/1990 Zb. v znení neskorších 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: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP - 22, ktorou sa určujú pravidlá pre 
prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov do nájmu" bolo dohodnuté ročné 
nájomné za užívanie nebytových priestorov vo výške 3657,60 EUR podľa výpočtového listu. 

Zo Zápisu zo zasadnutia nebytovej komisie, ktoré sa konalo dňa 16.4.2014 na MsÚ 
v Prešove vyplýva, že ide o 50% zníženie z ceny nájomného. 

2/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti. 

31 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). 

Čl. 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 05.07.2014- 304.80 EUR (depozit) 
dňa 05.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške - 304.80 EUR 
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. 

21 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 ST A V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Il 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. 

31 Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

ll 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. 87/1995 Z.z .. 

31 Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonat' iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

41 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 nesplnením 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 l O 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.). 

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. 314/01 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

III 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. 
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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. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka priľahlého k nebytovému priestoru, 
verejného priestranstva prislúchajúce k objektu, resp. spoločného 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 dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 
Na odber elektrickej energie a na vývoz domového odpadu uzavrie nájomca samostatný zmluvný 
vzťah a doklady o tom predloží prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

17/ 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 a nadobúda platnosť 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. 

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

V Prešove dňa 10.05.2014 

Nájomca: 

f\ 
'' 
~''" 

Ivan Kopčák 
l 

\ 

Prenajímateľ: . PBESO'\'' 
MESTO 'h. t správa bytov a nebytovyc pr~es oroll 

Hlavná č. 73 CP 
080 01 PREéOV •. 

IČO: 0032764§.A'>IČ: 202122567~ 
Mgr. Peter Bob.kQ,.--
konatel' 

/ 
Ing. JuraJ.j Hu~ 
konatel' ./ / 



VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 3152 

l. 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, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 661991105911111 VS 3152 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímateľ 

a 

2. Ivan Kopčák • DAJSI 
Miesto podnikania: 080 Ol Prešov Sabinovská 7 
Registrácia: Obvodný úrad v Prešove 
Sp.č.: Žo-2004/11513/2/FUN reg.č.: 707-14996 
Obchodné meno: Ivan Kopčák - DAJSI 
IČO: 41543831 DIČ: 1032678295 
DIČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

SK10326578295 
Tatrabanka a.s. 
292391337611100 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

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

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

Námestie Kráľovnej pokoja č.3 
I.nadzemné podlažie 
večierka 

výroba cukrárenských výrobkov 
3 

ÚK 

centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: počet: 

al kúpel'ní: 
bi sprchovacích kútov: 
cl umývamí: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
il spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o el splachovacích WC: 

o ff iných soc. zaradeni: 
o g/umývadiel: 
o h/ kuchynská linka: 
o j/ spoločné sprchy: 
o ll drezy 

bi nákladné 

počet: 

l 
o 
2 
o 
o 
o 
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4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 
samostatný zmluvný vzťah na vývoz komunálneho odpadu 
samostatný zmluvný vzťah na odber elektrickej energie 

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

V Prešove dňa 10.05.2014 

Nájomca: 
rf\ 

Ivan Kopčák l\ • • 

/; 
\ 

MESTO PREiov 
správa bytov a nebytových priestorov 

Prenajímatel': Hlavná č. 73 m 
080 O 1 PREéOV aJ, 

IČO: 00327R~ nrt:: 2021~19 
/ -

Mgr. Peter Bobko.P' 
konatel' / 

/ 
Ing. Juraj HÚdáč ~ 
konateľ ./ ' ·c 



9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 2 (JUDr. Vargová) 
Komisia 18. 3. 2015- bod č. 7 

Al Mesto Prešov kupuje: 
inžinierske siete, a to:- kanalizáciu na odvod dažďovej vody, 

- odtokový kanál, 
- rozvod plynu, 
- vodovodnú prípojku, 
-kanalizáciu na odvod splaškovej vody, 

Vydanie: 

Strana 
2112 

nachádzajúce sa na pozemkoch parc. č. KNC 3166/1 a parc. č. KNC 3166/3, LV č. 2065 a LV č. 3888, 
k. ú. Solivar, lokalita Delňa, 

od spoločnosti ŠOVAR, s.r.o., Keratsínske námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 31711669. 

B/ Predmet žiadosti a účel /majetkového prevodu/: 
Uvedené investície boli realizované žiadateľom v súvislosti s výstavbou Aquaparku Delňa. Žiadate!' 
ponúka predmetné inžinierske siete na odkúpenie mestu Prešov z dôvodu, že sa nachádzajú na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré má žiadate!' v nájme na základe Nájomnej zmluvy zo 
dňa 2.7.2008. Zároveň poukazuje vo svojej žiadosti na skutočnosť, že tieto investície bezprostredne 
súvisia aj so zámerom mesta Prešov na výstavbu plaveckého bazénu v tej istej lokalite. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Z uzatvorených zmluvných vzťahov medzi mestom Prešov ako prenajímatel'om a spol. ŠOV AR, 
s. r. o. ako nájomcom nevyplýva žiaden záväzok mesta Prešov podiel'ať sa akoukol'vek formou na 
vybudovaní infraštruktúry v súvislosti s Aquaparkom Delňa a ani Mestské zastupitel'stvo v Prešove 
v danom období neschválilo záväzok mesta Prešov investovať finančné prostriedky do príslušného 
majetku mesta Prešov. 
Vzhl'adom na to, že v prípade pozemkov nemôže dôjsť k ich technickému zhodnoteniu v zmysle 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/20 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov, keďže investície ako inžinierske siete sú samostatnou stavbou, 
jedinou formou majetkovoprávneho usporiadania v prípade záujmu mesta Prešov je odkúpenie 
predmetných inžinierskych sietí. Je teda len na rozhodnutí mesta Prešov, či tieto inžinierske siete 
odkúpi alebo nie. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj zo dňa 12.4.2012: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií zo dňa 13.8.2012: 
(V prílohe.) 

Tl'J c•~-~"~ .. lrn "..'r .. hn.ln .. tnv~>n<i!il'Pi vnrl9rP.n~kei snoločnosti. a. s .. zo dňa 14.3.2013: 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 3/12 

(V súčasnosti je areál Delňa v správe PREŠOV REAL, s. r.o.) 

Il Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom je nasledovná: 
- kanalizácia na odvod dažďovej vody .................... 151 000,- € 
- odtokový kanál ...................................................... 82 000,- € 
- rozvod plynu ........................................................ 32 218,- € 
- vodovodná prípoj ka . .............................................. 35 000,- € 
- kanalizácia na odvod splaškovej vody ................... 31 500.- € 
SpolubezDPH ....................................................... 331718,-€ 
DPH 20 % ........................................................... 66 343,60 € 
C e l k o m ........................................................... 398 061,60 € 

J/ Prílohy: 
Žiadosť 
Stanovisko komisie MsZ pre podnikateľskú činnosť zo dňa 12.4.2012 
Stanovisko komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií zo dňa 13.8.2012 
Stanovisko VVS, a. s. zo dňa 14.3.2013 
Stanovisko SSR zo dňa 7.6.2012 
Faktúry 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie inžinierskych sietí, a to: 
- kanalizácie na odvod dažďovej vody, 
- odtokového kanála, 
- rozvodu plynu, 
- vodovodnej prípojky, 
- kanalizácie na odvod splaškovej vody, 
nachádzajúcich sa na pozemkoch parc. č. KNC 316611 a parc. č. KNC 3166/3, LV č. 2065 a LV 
č. 3888, k. ú. Solivar, lokalita Delňa, a to v rozsahu podľa porealizačného zamerania stavby" Prešov -

Aquapark Delňa", od spoločnosti ŠOVAR, s.r.o., Keratsínske námestie l, 080 OJ Prešov, IČO: 
3171166 

-za cenu 398 061,60 €. 
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SOVAR, s.r.o., Keratstnske namestie l, 080 01 Presov 

r---- --.. ---~,--;·~~~T,~,~:~;~ :~<(),::·- .. ~ --~--~~-l 
. ~- - ·- ~-~ --~--' ____ :._:_. ~-. . . - . . . ____ j_ ---~ ! ,~- -~-- -~' . . . -. ~ ; 

}---- ------------ -- --- -··· ··------ -- --·- ----~ 
l 'n,::. .: . ' .: l l 

; ' 

1 ~ 

1-- -·- - . ··- -·--- .. ·-·- ------------- ·- .. ---··· ... ---- --- ... 

l ~:_j::.·-----~:.-·: --- ... --~-~-~, ~- ~ ~ if1J.V k{)/!? 
/ 

v 

VEC: Ziadosť o odpredaj majetku 

Mesto Prešov 
Komisia MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta 
MUDr. Karol Kyslan, PhD. 
predseda 
Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

Prešov 28.8.2012 

ŕf l 

Nadväzujúc na našu žiadosť o refundáciu nákladov na výstavbu infraštruktúry 
v súvislosti s realizáciou stavby Aquapark Delňa z 19. marca 2012 (príloha č-.1 ), si Vás 
dovoľujeme požiadať o odkúpenie majetku - investícií, ktoré boli realizované na pozemku 
mesta Prešov. 

Ide o nasledujúci majetok: 
• Kanalizácia na odvod dažďovej vody ................................... 151.000,- eur 
• Odtokový kanál ........................... -.......................................... 82.000,- eur 
• Rozvod plynu ........................................................................ 32.218,- eur 
• Vodovodná prípoj ka .......... ..................... .... ... ...... .................. 35.000,- eur 
• Kanalizácia na odvod splaškovej vody .................................. 31.,500,- eur 
• Spolu bez DPH .................................................................... 331 718,- eur 
• DPH 20% ... , ...................................................................... 66 343,60,- eur 
• Celkom ............................................................................ 398 061 ,60,- eur 

Dovol'ujeme si poznamenať, že vyššie uvedené investície malo pôvodne realizovať 
mesto Pre_šov. Z dôvodu ukončenia a kolaudácie stavby Aquaparku ich však realizoval 
investor stavby- ŠOVAR, s.r.o. Prešov. ' 

Keďže ide o majetok, ktorý sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta, zdá sa 
nám logické, že aj vyššie uvedený majetok by malo vlastniť mesto Prešov. 

Chceme ešte uviesť, že celkové investičné náklady spojené s výstavbou Aquaparku 
dosiahli cca 11 mil. eur. Aquapark od spustenia prevádzky navštívilo viac než 40 tis. ľudí, 
a to v prevažnej väčšine obyvatelia mesta Prešov. 

Vyššie uvedené investície navyše bezprostredne súvisia aj so zámerom mesta Prešov 
na výstavbu plaveckého bazénu v tej istej lokalite. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

Kontakt: +421 51 758 1163 

,/ 

IČO: 31 711669, DIČ: 2020547144, IČ DPH: SK2020547144 
Bankové spojenie: 1778074451/0200, VÚB, a.s. 

Zapísané v Obch. reg. OS Prešov, Odd. Sro, vl. č. 2454/P 



9 
Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre podnikatel'skú činnosť a strategický rozvoj 

UZNESENIE 

zo 4. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove 

pre podnikateľskú činnosť a strategick)' rozvoj 

v. L 

Strana 
111 

dňa: 12.4.2012 číslo: 13/2012 
Žiadost' spoločnosti ŠOVAR, s.r.o. so sídlom Keratsínske nám. l, Prešov o refundáciu 
nákladov na výstavbu infraštruktúry v súvislosti s realizáciou stavby Aquapark Delňa 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú 
a strategický rozvoj 

po prerokovaní "Žiadosti spoločnosti ŠOVAR, s.r.o. so sídlom Keratsínske nám. l,Prešov, ktorou 
žiada mesto Prešov o refundáciu nákladov na výstavbu infraštruktúry v súvislosti s realizáciou 
stavby Aquapark Delňa" 

dňa: 12.4.2012 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 
STANOVISKO 

číslo: 13/2012 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove pre podnikateľskú 

a strategický rozvoj 
berie na vedomie 

žiadosť spoločnosti ŠOV AR, s.r.o. so sídlom Keratsínske nám. l ,Prešov, ktorou žiada mesto Prešov 
o refundáciu nákladov na výstavbu infraštruktúry v súvislosti s realizáciou stavby Aquapark Delňa 

a odporúča: 
ll spolufinancovanie mesta Prešov do infraštruktúry stavby Aquapark Deh'ia vo výške 320 tis. € 

s podmienkou bezplatného využívanie parkoviska návštevníkmi areálu Deh'ia; 

2/ žiadosť spoločnosti ŠOV AR, s.r.o., Prešov prerokova!' v Komisii finančnej, plánovacej a správy 
mestských organizácií MsZ v Prešove. 

1/. . J 

......... /~.~~~.~~~··· 
Mgr. Katarína Kireta 
sekretár komisie 

F -Ms U/Sp-O I /2911 

"' 

~i?(4 
....... · .......... /.. ........... .. 

nislav Grega 
verovateľ zápisnice 
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9 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, 
Strana plánovacia a správy mestských organizácií 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 
zo 7. riadneho zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove finančnej, plánovacej a správy 
mestských organizácií 

dňa: 13.8.2012 číslo: 42/2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

po prerokovaní materiálu Refundácia nákladov na výstavbu infraštruktúry Aquapark Delňa 
prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 
dňa: 13.8.2012 číslo: 42/2012 

Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove finančná, plánovacia a správy mestských 
organizácií 

b e r i e na v e d o m i e 

1/1 

žiadost' spol. ŠOV AR, s.r.o. o refundáciu nákladov na výstavbu infraštruktúry Aquapark Delňa 

a 

ž i ad a Ms Ú: 

- pokračovat' v rokovaniach so spol. ŠOV AR, s.r.o. s cieľom zosúladit' je,i požiadavku 
s platnou legislatívou , 

- rokovat' so spol. VVS, a.s. ohi'adom možnosti odkúpenia predmetnej vodárenskej 
infraštruktúry touto spoločnost'ou 

- výsledky uvedených rokovaní predložit' na prerokovanie Komisii MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta a následne s jej stanoviskom znovu na zasadnutie 
Komist\ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácii. 

\ ,, Y' 

... '\ \ 
.... \ \ 

\ 

Ing. Svetlana Pavlovičová 
preds;d níčka;komisie ---.....,. 

.. 

,J01i;~;;~·~·i1~~ 
se1<:retár komisie 

F- MsÚ/SP-01/29/1 

:-·· 



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1., oddiel: Sa, vložka č.: 1243N 
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Váš list číslo/zo dňa 
ev.č.8614/20 13/4-
Dr/04.02.2013 

Vec 
Aguapark Delňa 

Naša značka 
23030/20 13/IU/MP 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje/telefón 
Bc.Macáková/055/7924 492 
petra.macakova@vodarne.eu 

odpoveď na ponuku odkúpenia vodárenskej infraštruktúry 

Košice 
14.03.2013 

Vašim listom zo dňa 04.02.2013 ste našej spoločnosti ponúkli na odpredaj vodárenskú 
infraštruktúru, ktorá bola vybudovaná v rámci stavby "Aquapark Delňa", a to kanalizáciu na 
odvod dažďovej a splaškovej vody v hodnote 182.500,- € bez DPH. 

K~nalizácia na odvod dažďovej vody je kanalizačnou prípojkou dažďových vôd do 
potoka Delňa a nemá žiadny súvis s nami prevádzkovanými verejnými kanalizáCiami. 
Kanalizácia na odvod splaškovej vody je kanalizačnou prípojkou pre splaškové vody, ktorá 
vedie do kanalizácie v majetku IPZ Prešov- Záborské, ktorú naša spoločnosť neprevádzkuje. 

Za daných okolností naša spoločnosť nateraz nemá záujem odkúpiť Vami ponúkaný 
majetok. :· 

· S pozdravom 

Kópia- e-mail-om 
VVS, a.s. Závod Prešov 
Ing. Martin Dunčko- vedúci UPRI V 

Útvar PRIV/EB-20/5 

Výcnc,.dosl:>venská 
vodárenská spoločnosť, a.s. 

Komenského 50, 042 48 Kolice 
ICO: 36570460 IC DPH: 81<2020063518 

-19-

Ing. Róbert Hézsely 
investičný riaditeľ 

\ ,\ t1 

l\) 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Generálne riaditeľstvo • Komenského 50 • 042 48 Košice 
Tel.: 055/79 24 III • fax: 055/792 40 60 • IČO: 3ô 570 460 • IČ DPH: SK2020063518 • DIČ: 20.20063518 • Bankové 

spojenie: Dexia hanka Slovensko, a.s., pob. MI• č.ú.: 4232478001/5600 • OR Okres. súdu KE 1., v Odd. Sa, vl. č. 124:)/V 

UIAaKM-009-2011 



MESTO PREŠOV 
-. , .. -

SEKCIA STRATEGICKÉHO ROZVOJA 
oddelenie podnikateľskej činnosti, cestovného ruchu a Mestského informačného centra 

Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 
JUDr. Katarína JURICOVÁ- vedúca oddelenia 
Jarkova 24 
080 01 PREŠOV 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka 

M/2012/8808 č.spisu: R/1732/2012 Dráč Peter, Mgr. 
ev.č.: 68773/2012/19- Dr 051/3100203 

Vec: 
Žiadost' o vyjadrenie- o d p o v e d' 

Vážená pani vedúca, 

Prešov: 

07.06.2012 

SSR Msú v Prešove na základe prijatého uznesenia Komisie MsZ v Prešove pre 
podnikatel'skú činnosť a strategický rozvoj č. 13/2012 zo dňa 12.4.2012 n a v r h u j e 
spolufinancovanie mesta Prešov v týchto položkách: 

Kanalizácia na odvod dažďovej vody ......................................................... 121 000,00 € 
Kanalizácia na odvod splaškovej vody .......................................................... 31 500,00 € 
Úprava parkovacích plôch, min.3000 m2 

.................................................... 114 000,00 € 
Spolu bez DPH ........................................... ·;;-.............................................. 266 500,00 € 
DPH 20% ......................................................... :.;....................................... 53 300,00 € 
Celkom ....................................................................................................... 319 800,00 € . ::-

Skutočnosť, či mesto Prešov po refundácii nákladov za jednotlivé položky v rámci 
realizácie inžinierskych sietí k stavbe Aquaparku Delňa nadobudne vlastnícke právo, je 
predmetom rokovaní so spoločnosťou ŠOVAR, s.r.o., ktoré je nevyhnutné absolvovať pred 
úhradou požadovanej sumy a samotným podpisom zmluvy o odstúpení vlastníckych práv. 

S pozdravom 

Ú-/'--<--·r~ 
Mgr. Peter Drá v 

vedúci oddel a 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



Číslo FA 

20120103 
2012004 
212007 
212008 
212009 
212010 
212011 
2300000014 
2012070 
08/03112 
212014 
212015 
212016 
212017 
212019 
212018 
1224015 

:·f!:t'"~~';·,~~ 

Bardejovská 27, 087 01 U ll eu .. _ -

Bankové spojenie; DEXIA BANKA, a. s. č. ú. 8851110001/5600, IČO: 36463191 IČ DPH: SK2020UL.u • .,~ 

Zoznam príloh k faktúre 20120515 

Dodávateľ 

. Milan Kriško - Fikoma 
Ján Čemický- ELAZ 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY· 
Peter Jalč -HOBBY 
GREMI GK KLIMA 
Marek Matej- PL YNOMA 
rt wellness technik 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč -HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
POZEMNÉ STAVBY 

Bez DPH 

17 448,00 € 
41 228,34 € 

150,00 € 
150,00 € 
432;00 € 
253,00 € 
330,00 € 

~ 39 070,00 € t/ 
26 661,45 € 
42 500,00 € t./J ~ ~~ ~ ~~4 

253,00 € 
92,00 € 

200,00 € 
540,00€ 
220,00€ 
200,00 € 

15 280,19 € 

ŠOV AR, s.r.o. 
Keratsínske námestie l 
080 Ol Prešov 

G ·Oo& ... -· 

11 ľ \Pt!~..--
.( ,/) ;\ i') l" 
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-~a15 _ 
12016 
20120212 
20120213 
20120314 
20120108 
20120107 
212022 
212023 
20120501 
20120502 
20120503 
20120504 
20120505 
20120506 
20120507 
1222006 
201209 
1200007 
12027 
2012011 
20120519 
111200832 
201210 ' 

~.1 {~ 

1
·'. l l J; 

~""rf ;,/) /"7 ! l í! r t/--v l-L f '' ~ 

SPOLU bez DPH: 
Prevádzkové ·vplyvy 
Prirážka 

SPOLU BEZ DPH: 
DPH 

SPOLU S DPH: 

'~ ; -:: ,' 

Art-Term 
PLYNOMA 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 

[, ·--ú 

Peter Jalč- HOBBY 
Peter Jalč- HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
HOBBY 
POZEMNÉ STAVBY 
B1izman Michal 
BEKOP-Peter Berík 
Art-Term 
Ján Čemický- ELAZ 
HOBBY 
COFELY 
SSIA 
GIRA-B.G.H. - elektrocentrála 
GIRA-B.G.H.- infraštruktúra --01 tr! t. 

1,50% 
6,00% 

20% 

6 192,26 € 
25 182,19 € ti 

2 486,47 € 
7 618,29 € 
6 755,95 € 

939,22 € 
5 103,99 € 

299,00 € 
150,00 € 
619,65 € 
387,98 € 

l 296,00 € 
3 565,35 € 

13 392,29 € 
l 303,57 € 
3 615,08 € 

969,51 € 

( 

3 166,67 € ")' D Jav ,_t 
63 227,54 € "" 'j <í "'-"L-rt.:>'f 

' 
738,93 € _/", ,-:; '<;/ <'\:'-) '7/ 

77 769 21_€_ ~V} f" · 'f'i.í.t""' .· 

~-3999~9iť_ ___ ~2 :b • ~ ~-g ~~~ ;1 
~- r6 T1 (.o_o e. __ _y - i 

ll 900,00 € 
3 551,80 € 

. """"-'l8.C\,;-::J.t::t;l;,::7.íf. Dť• . · 

'·'::~~s
1

lt2;~?··, 
4 

4J\ 39 ô rô~ 
670 773,65 € 
10 061,60 € , 
40 246,42 € 

721 081,67 € 
144 216,33 € 

865 298,00 € 

ŕf. o . ..-. (,'") ,.,-o ·'J 
V 4J. rifj f@ ~ 

l;:r DV •;; ./)",..,... 
~ i ' o .tŕ ~ ft./·J. 

"3 .. -a r 1./} ·.·/ ' ~~. r' 
,-:;; . ' q/f".,;;j l [/" 
n >J l'áOt áô 
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---

..~· ' Krycí list splátky v za obdobie 

Objekt :Kanalizácia splaškova -splaškova tlakova-dažďová-vodovodné potrubie 
i -- --- --- -----·- ------------- ----------------------------------------------------+----------

------------------------- ·-----------·-----------------------'----
Miesto: Prešov Zmluva č. 

Odberater: IČO: 

-----------~~-- ~---~--~~~-----------------------------

Dodávate!': GI RA B.G.H.spol.s.r.o. IČO : 

----- -- -- ------------------------------------------------------------------- ------------------
Projektant : IČO: 

1 M3 OP 227 233 EUR za M3 OP 
---------------------------- ---- -----------------------------

1 M2 ZP 227 233 EUR za M2 ZP 
-------------------------- ------------------------------11 

1 M2 UP 227 233 EUR za M2 UP --

A j_ ZRN J konštrukcie, práce l špecif.materiál spolu ·ZRN IN - individuálne náklady 
----- -- ·- -- ---t-- ---- - -----------1------------------------ ----+---------------,---------: tt~~~ZL::_~s~:~:i~J ... ---' ___ !'~81:i:~: ·+ -:-~-rc_á:-s:-:d-~;-;o-m_o_c_e ______ r--------------- __ 

~-~~-=EJ=~~:~562~+------_------ 18-6--56-2-,3--1-IJ---1-:---+;-__ e_z_~P_e~v-n_e-j~:-:-. :~:-t-~-:-ad=k=ov--6=a=ť-:-~~:=======~-------------

8 

C l NUS- náklady umiestnenia staby O ON -ostatné náklady : 

--~1~ Za~l~denie~~~;~~k;---- 16 Ostatné náklady uvedené v-ro_z_p_o_čt-e-----.------------
-------1----------~--------------- -------------------------------------- f-----+-----------------t--------------

12 l Prevádzkové vplyvy 1,50% t!'/':'2.798;43; ;i 'ftc :.Inžinierska činnosť 
---13 ·~&·~Že-;;é;;;;~lenk;--- ----- --- -------·---- --------------- -18--r-P-r-oj-ek-to_v_é -pr-ác-e----------+------------

-::-~~-L-~~=-~~~=~--~-=-=~~-~~=------_---~----·-__ -_----_--·_---il--1_9-+----------_-_--_-_-_--_ ---==-~::========--~=~-~-~ 
~JI~1=5d!===========S=úč=e=tr=ia=dk=o=v=1=1=až=1=4=:==~~~~2~7~9~8,~43~~=2=0~===========S=ú=če=t=ria=d=ko=v=1=6=az=·1=9=:~~~~~~~~l 

projektant, rozpočtár, cenár: E Celkové náklady : 
H-----1-----------------------,-------------

Dátum : Podpis : 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: ~'.' 1~~390,7-A,: .1 
11----t-------- ------- -------------- -

22 DPH 20 %z: 189 360,74 37 872,15 
1-- ------------------------------+------------

23 
Pečiatka: 

l~========================================~r----- --------------------4-------------~~ 

odberateľ, obstarávateľ: 24 Súčet riadkov 21 až 23 : 227 232,89 

Dátum : Podpis : F Odpočet -pri počet 

Pečiatka: Celkové náklady v SKK 
---- r---------------------------,----------

Celkom bez DPH 5 704 681,65 
~-- ---- ------------------------------1------------.::_ _______ _ 

dodávateľ, zhotovíte/': Cena s DPH 6 845 618,04 
Dátum : Podpis : --------- 1------------------------------------ -------------------

Konverzný kurz 30,1260 SKK= 1 EUR 

Pečiatka: 

l 
Tlačivo: OD/S A10 



!ľatef: Pr'·t-tant: 

ivatef: GIRA B.G.H.spol.s.r.o. S(L,;Jval: 

ba :Prešov Aquapark Delňa-infraštruktúra· JKSO: Dátum: 15.06.2012 

l kt :Kanalizácia splašková -splašková tlaková-dažďová-vodovodné potrubie· 

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 

r. 
Kód položky 

Popis položky, stavebného dielu, remesla Množstvo Merná Jednotková J. cena 
lo výkaz výmer Výmera jednotka cena SKK 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 

PRACE A DODÁVKY HSV 

1 -ZEMNE PRÁCE 

115101200 Čerpanie vody do 1Om do 1 OO I/min 10,000 hod 5,53 166,60 

2 120001101 Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 1 870,914 m3 11,50 346,45 

3 131301102 HÍbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 330,000 m3 6,50 195,82 

4 131301109 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 165,000 m3 1,32 39,77 

5 132301202 HÍbénie rýh šírka do 2m v horn. tr. 4 1 555.116 m3 15,70 472,98 

6 132301209 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm 777,602 m3 1,74 52,42 

7 132401201 Hibenie rýh šírka do 2 mv horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo 399,800 m3 47,00 1 415,92 

8 133301101 HÍbenie šachiet v horn. tr. 4 do 1 OO m3 54,490 m3 42,50 1 280,36 

9 133301109 Príplatok za lepivosť horniny tr.4 27,250 m3 3,06 92,19 

10 151101101 Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m 820,260 m2 3,11 93,69 

11 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m 820,260 m2 0,58 17,47 

12 151701112 Paženie do oceľ. zápor s odstran paženia hl. výkopu do 1 O m 394,500 m2 33,00 994,16 

13 151731111 . Previazanie ocerové zdvojené pre kotvenie záporového 78,900 m 78,00 2 349,83 

paženia 

14 161101101 
' 

Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m 2255,406 m3 2,35 70,80 

15 162207111 Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 50 m 346,830 m3 1,49 44,89 

16 167101102 Nakladanie výkopku nad 100m3 v horn. tr. 1-4 346,830 m3 2,17 65,37 

17 174101002 Zásyp zhutQený jám, šachiet. rýh, zárezov alebo okolo 1 909,163 m3 2,45 73,81 

objektov nad 100 do 1000m3 

18 175101101 Obsyp potrubia pieskom 231,094 m3 40,00 1205,04 . 
19 182101102 Svahovanie v zárezoch v horn. 126,000 m2 2,17 65,37 

Tlačivo : ODIS 020 

(ť 

Konverzný kurz: 30,1260 SKK= 1 EUR 
GIRA - B .. G.H. ,spol. s r.o. 

Montáž Dodávky Cena spolu 
v obdobi v obdobi SKK 

8. 9. 10. 

55,30 1 665,97 

21 515,51 648176,25 

2145,00 64 620,27 

217,80 6 561,44 

24415,32 735 535,93 

1 353,03 40 761,38 

18 790,60 566 085,62 

2 315,83 69 766,69 

83,39 2 512,21 

2 551,01 76 851,73 

475,75 14 332,44 

13 018,50 392195,33 

6154,20 185 401,43 

5 300,20 159 673,83 

516,78 15 568,51 

752,62 22 673,43 

4677,45 140 912,86 

9243,76 278477,51 

273,42 8 237,05 

Strana 1 
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,,,.,J~rl-

:~,_v·"·~ ... > 

.vá položky 

.~~r. l 2. 

20 273321116 

21 273351110 

22 273351216 

23 273361315 

24 273361411 

25 451573111 

26 584121111 

27 831263195 

28 871313121 . 

29 871353121 '.' 

:n·.: .. J .121: 

30 871373121 

31 871393121 

l2 877313123 

13 8n373123 

-~.1 
~9nB..lt1:1l[~ 

Tlačivo : OD/S 020 

. -

Súpis vykonaných prác a dof'"ok v EUR za obdobie 
·-=-··· 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 
výkaz výmer 

3. 

1 -ZEMNE PRÁCE spolu : 

2-ZÁKLADY 

Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20 cement portl. 

Debnenie zák!. dosák plochy rovinné 

Debnenie základových dosiek odstránenie 

Výstuž dosiek, ocer 10 425 nad 12mm 

Výstuž dosiek zo zvarovaných sieti 

2 -ZÁKLADY spolu : 

4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

Lôžko pod potrubie, stoky v o tv. výk. z piesku a štrKopiesku 

4- VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 

5 · KOMUNIKÁCIE 

Osadenie cest: panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva 

hr. do4 cm 

. 5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 

8- RÚROVÉ VEDENIA 

Príp': za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300-

Montáž potrubia z kanaliz!: rúr tvr. PVC otv. výk. DN150 . 

Montáž potrubiaZ kanaliz:1 rúr tvr. PVC otv. výk. DN200-DN 

250 ck:.~:~: 

Montáž potru~ia z kan~lit-:f\Ír tvr. PVC otv. výk. DN300 

Montáž potruqia z kanaliZ. .rúr tvr. PVC otv. výk. DN400 

Montáž tvar. 1-osých na kanaliZ. potr. z PVC otv. výk. DN150 

Montáž tvar. 1-osých né! kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300 
• l ! . -·~~ ľ: 

Dodávka mat~liál~,~nalizácie a vodovodná plipojka 
l).;J ,:,.;c .• , ,_,. 

Montážné práce pli realizácii kanalizácie a vodovodnej 

prípojky 

Množstvo Me má Jednotková 
Výmera jednotka cena 

4. 5. 6. 
~-··· ·-

~3855~ ._ __ :.,._, _____ .~.).____ ~-h·--

5,500 m3 

7,200 m2 

7,200 m2 

0,034 t 

0,059 t 

842,59 EUR 

78,215 m3 
_........~--..... 

(~ 31Í~~~~R~·~) ____ _ 

90,000 m2 

508,50 EUR 

8,000 kus 

67,000 m 

230,000 in 

125,000 m 

1,000 m 

34,000 kus 

26,000 kus 

1,000 kpl. 

1,000 kpt. 

116,00 

8,05 

2,60 

1 350,00 

1 390,00 

40,00 

5,65 

17,90 

0,52 

0,60 

0,82 

1,38 

1,33 

2,03 

51822,68 

10 213,24 

J. cena 

SKK 

7. 

{ ·verzný kurz: 30,1260 SKK= 1 EUR 
GIRA- B.G.H. ,spol. s r.o. 

Montáž Dodávky Cena sp_olu 
v obdobi v obdobi SKK 

8. 9. 10. 

113 855,47 3 430 009,89 
---·----···----

3 494,62 638,00 19 220,39 

242,51 57,96 1 746,10 

78,33 18,72 563,96 

40 670,10 45,90 1382,78 

41875,14 82,01 2470,63 

842,59 25383,87 
-

1205,04 3128,60 94252,20 

3128,60 94 252,20 
-~-

170,21 508,50 15 319,07 

508,50 15 319,07 
---

539,26 143,20 4 314,04 

15,67 34,84 1 049,59 

18,08 138,00 4157,39 

24,70 102,50 3087,92 

41,57 1,38 41,57 

40,07 45,22 1362,30 

61,16 52,78 1 590,05 

1561210,06 51822,68 1561210,06 

307684,07 10 213,24 307684,07 

... , 
··,·~-~ 

'· ...... 

DPH 

., 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 



Kód položky 

l 2. 

891311221 

892101111 

892101112 

894401111 

894402211 

894412411 

899103111 

919535557 

971033351 

5 998271101 

46 772507340 

Tlačivo: OO/S 020 

Súpis vykonaných prác a do<f':;"K v cun.. Lc> vuuvu•v 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 

výkaz výmer 

3. 

Elektroinštaläcia k čerpadlám 

Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou 

Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou 

Osadenie bet dielcov šachiet prstence 

Osadenie bet dielcov šachiet skruže 

Osadenie želbet. dielcov šachiet šachtové dno 

Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg 

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : 

9 ·OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým 

tr.C16/20,vr. debnenia 

Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo !ehl. MV, MVC hr. do 45 cm 

Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonk. vodovod. a kanaliz. 

potrubia 

9- OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 

PRÁCE A DODÁ Vl<:'( HSV spolu : 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

n-PODLAHY 

772 • Podlahy z prírodného kameňa 

. Kladenie dlažby z kameňa nerovnakej hr. 30-150mm bez 

úpravy 

772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu : 

77 - PODlAHY spolu : 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 

Za rozpočet celkom : 

... ~.·r 
~-----------------------

Množstvo Me ma 
Výmera jednotka 

4. 

1,000 kpl. 

307,000 m 

126,000 m 

22,000 kus 

26,000 kus 

5. 

9,000 kus 

13,000 kus 

_r~~·:::~........._ 

(_,.. 67 j91,66 EUR) 

'--------'···----·' 

0,500 m3 

1,000 kus 

203,153 l 

652,49 EUR 

·~;s~i~9~a1:Eefi'R"$~·;?::;;/ 

6,000 m2 

Yitii3;ôÔ :;EtlR:t 

183,00 EUR 

183,00 EUR 

186 562,31 EUR 

Jednotkovä 
cena 

6. 

2 004,24 

1,92 

2,14 

19,20 

26,60 

66,00 

20,50 

174,00 

8,85 

2,74 

30,50 

J.cena 

SKK 

7. 

60 379,73 

57,84 

64,47 

578,42 

801,35 

1 988,32 

617,58 

- 5 241,92 

266,62 

82,55 

918,84 

Montäž 
v období 

8. 

2 004,24 

589,44 

269,64 

422,40 

691,60 

594,00 

266,50 

.'t 

67 391,66 ~~ 

87,00 ··~ 

8,85 

556,64 

652,49 

186 379,31 

183,00 

183,00 

183,00 

183,00 . 

186 562,31 .· 

Strana 3 

Dodávky 
v obdobi 

9. 

GIKA • t:l.u.n .• ~IN'·" o.v . 

Cena spolu 

i SKK 

10. ! DPH 

60 379,73 20 

17 757,47 20 

8123,17 20 

12 725,22 20 

20 835,14 20 ~; 

17 894,84 20 

8 028,58 .. 20 

. <::r: 
2 030 241,15 

-

2 620,96 ď 20 

266,62 20 

16 769,34 20 

19 656,91 
-

5 614 863,09 

5 513,06 20 

5 513,06 

5513,06 

5 513,06 

5 620376,15 
; 

'6' 

', ~>-:q."~,~~" 
~~~ 

.o}/··~ 

í 

! -(, 



•dberatrJ? ŠO VAR, s.r.o. 

oodávatef: GIRA " B.G.H., spol. s r.o. 

itavt_ : Oelňa Prešov 

P~f-~.)nt: 

Spi-~~-oval: 

JKSO: Dátum: 

Súpis vykonaných prác a dodávok v EUR za obdobie 

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla Množstvo Me ma Jednotkovä 

číslo 
Kód položky 

výkaz výmer Vy mera jednotka cena 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

OSTATNÉ 

1 S-13106201 Elektrocentrala 150,500 hod 23,60 

OSTATNÉ spolu: 3 551,80 EUR 

15.06.2012 

J.cena 

SKK 

7. 

710,97 

f 

Konverzný kurz: 30, 1260 SKK= 1 EUR 
GIRA- B.G.H. ,spol. s r.o. 

Montáž Dodávky Cena spolu 
v obdobi v období SKK 

8. 9. 10. DPH 

3 551,80 107 001,53 20 

3 551,80 107 001,53 
----··--·---------------------------------------------,-

Za rozpočet celkom : 3 551,80 EUR 3 551,80 107 001,53 

\ 

-! 

;;.~ ::..::i,,, .. l · e. , 

~:.:.._..:....:_ = -:.;. __;.;; ___ :_-_=..-::-:;:--..;:·...:-====- :_ 

,::od f.'· oio~i-v 
Popis polozky, s j·icu:o: ,,,_ : '·'' 

/. i: 

·/:;: ' 'J.-i!~\ 

;> 
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t<aktura sovqr 

1 ? 1 

Dodavater: Marek MATEJ • PL YNOMA 
Petrovanská 34/A 
08005 Prešov' 
Slovensko 

IČO: 14369184 

č. ŽR: 707-4752 
DIČ: 1020743163 IČ DPH:. SK1020743163 

Tel.: OS 'ti 7732466 E-mail: plynoma@plynoma.sk 
Fax: 051/7734969 WWW: 

Účet: 6783606005/1111 
!BAN: SK25 1111 0000 0067 8360 6005 
Banka: UniCredit Bank 

VS: 2012014 
KS: D308 
SWIFT UNCRSKBX 

Dátum dodania/pzp: 23.01 .2012 

Dátum vyhotovenia: 23.01.2012 

Dátum splatnosti: 06.02.2012 

Či s lo dod. listu: 

Spôsob dopravy: osobne 
Spôsob úhrady: platobný prlkaz 

Objednávka: 

Zákazka: 

Stredisko: 

Faktúra F 2012014 

Odberateľ: IČO: 31711669 DIČ: 2020547144 IČ DPH: SK2020547144 

Tel.: 
E-mail: 

ŠOVAR, s.r.o. 
Keratsínske námestie č.1 
08001 Prešov 1 
Slovensko 

Fax: 

i 
l 
l 

l 

~ 
l 
l 

Fo· ... urujeme Vám za vykonané práce podl'a položkovitého vyúčtovania takto: 

E~: ___ .:i~~~~----·---·---- --·----·- -· 
1. STL rozvod plynu PZ - Aquapark Delňa 

Tovar zostáva majetkom dodávatel'a až do jeho úplného zaplatenia. 

DPH 
Cena bez DPH [%] 

Zl'ava 

Cena s DPH J'(oJ. 
3 338,55 20 4 006,26 

Bez DPH DPH S DPH ---··-- ---·- -----------.-----------
DPH 20% 3 338,55 667,71 4 006,26 
DPH10% 
DPH 0% 

K úhrade 4 006,26 EUR 

Slovom: Štyritislcšesť 26/100 EUR 

V pri pa de neuhradenia daňového dokladu Vás budeme penalizovať 0,05% za každý omeškaný deň. 
S _vyfakturovanou čiastkou súhlaslm. 

... 
! -

l: (/ . ~· .-

_.·· 

,_,. 
;.'_~~··€ .. "· .. :·, ['· .,}''j"{--

,-}, . ·,·:..'?' 

i·:(/. il;:::!\~-:..; (; (' l 

! .. : ';~, l •. <: () \' 
~-(i ) ;: -~-;· ~~i<:-L:;~(;~)'.;li,f.d 

Faktúru vyhotovil: Alena Hamborská 

Faktúru vytlačil: Alena Hamborská 

Faktúru prevzal (podpis a dátum): 

Tovar prevzal (podpis a dátum): 

:tJ'i'~rt:~:rs?~~;;; , 
- -·-·------ ---::/~~~·---·- -----·----·-----··-· 

Pečiatka a podpis 



tan.a 1 

.:.;· 

POLOŽKOVITÉ VYÚČTOVANIE- Plynová prípojka- PZ čast' 

StaY~a: Aqua park Celila, Pfdov 

Objekt: SO 44- STL Rozvod plynu- PZ 

Objednávate!': $avar s.r.o. 

2hotoviter: Marek MA TEJ- PL YNOMA, Petrovanská 34/A, 080 05 Pre$ov 

Skrátený popis 

Zemné práce 

1 130001101 Priplatok k cenäm za st'aženie vY kopu pri IS pre v!etky triedy 

2 115101201 Čerpanie vody do 1 O~ s priemernYm pritokom litrov za minU lu do 500 1 

3 115101301 
Poholovos(záložnej čerpacej stiPraVy pre yYŠku do 10m. s pnemerným 
pritokom do 500 llmin 

4 131301201 VYkop zapatenej jamy v ho mine 3 do 1 OO m3 

5 131201209 Priplatok k cenám za lepivo sr horniny 3 

6 151101101 Pe! enie a rozop1etie stien jém pre podzemné veden1e do 4m 

7 151101111 Odstránenie paiema Jém pre podzemné vedenie 

8 1611011101 Zvislé premiestnenie výkopu z horniny tr. 1 - -4 do 2000 m 

9 162501101 Vodorovné premiestnenie v)'kop\1 tr. 1 - 4 do 2500 m 

10 167101101 Nakladanie neufahnutého 1/)'kopu z hornin Ir. 1 -4 do 100m3 

.... u( 171201201 Uloienie sypaniny na sklédku 

12 174101101 Zásyp sypeninĎu so zhutnenim jám. šachiet, rýh. zárezov alebo okolo 
objektov v týchlo vykopávkach 

M3 

Hod 

De ri 

M3 

M3 

M2 

M2 

M3 

M3 

M3 

M3 

M3 

13 175101101 Obsyp potrubie sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenie sypanin 1M3 

14 175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny 

. ··-·~ ·-~·. 
Vodorovné konštrukcie 

1 15 1451572111 l;ožko ~od potrubie, stoky~ drobné objekty, v otvorenom výkope z 
kamemva drobného ľaženeho O - 4 mm 

j16 !MAT 

17 113107131 

18 567111113 

19 577131111 

120 961055111 

979084216 

j22 919735112 

23 ;9982761 01 

24 286112020 

25 230202006 

26 230120046 

27 230203365 

28 288612495 

29 286615605 

30 230203746 

31 288612667 

32 230203005 

33 230220006 

. (r echnický piesok 

Komunikácie 

Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého hr. Vrstvy 
do 150 mm 0,225 t 

Podklad z prostého betónu Ir. 8 7,5 hr. 100 mm 

Betón asfatlový po zhutneni l. Ir. Slrednozmný ( ABS) hr. 40 mm 

Ostatné konStrukcle a präce- b~ranle 

BUranle zäkladov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch 
železobetónovych- 2,400 t 

Vodorovné doprava vybUraných hmôt a kameniva hrubého · 

Rezanie existujúceho asla11ového krytu alebo podkladu hibky nS d 50 do 
100mm 

Presun hmOt HSV 

!Presun hmOt pre rúrové vedenie hlbené z Nr z plastických hm6t alebo 
'sklolemln. V otvorenom v)'kope 

MontUe potrubia 

Tlakové potrubie HD- PE 100. pre plyn O 90x5,2 SDR 17 

Monlái plynovodu z polyetyléno..,Ych nir z vé raných e\ektrotvarovkami O 90 
mm 

Cistenie potrubia prefUkavanim alebo preptachovanim DN 100 

Montáž. kohúta KH gulového z f'E s·dlhYml ramenami. uzatvorenie 
otočenim o 90' PE 1 OO SDR 11 O 90- plnopritokový 

Frialen GufovY kohút z PE KH O 90- plnoprietokovY 

Frialen Elektrolvarovkovä hrdlovä odbočka SA PE 100 SciR 11 D 160/90 

Montái hrdlovej odbočky elektrotvarovkovej SA PE 1 OO SDR D 160/90 

Frialen Elektrolvarovkové objimke MB PE 100 SDR 11 O 90 

Montá! objimky MB PE 1 OO SOR 11 O 90 

:MontiÍ! zemnej supravy pre posuvaée ON 13 6580 

34 2666153325 .Súprave zemná teleskopická pre KHP o,a- 1,2 

M3 

JM3 l 
!M3 ! 

M2 

M3 

M2 

M3 

M3 

m 

!r 

m 

m 

m 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

Ks 

2,3 

24 

1 

3,2 

3,2 

8,8 

8,8 

3,2 

1,3 

1,3 

1.3 

1,9 

0,9 

0,9 

0.4 l 
1,2 ! 

3,6 

3,6 

3,6 

0,6 

'· 0,6 

11,4 

2.1 

1,5 1.,: 

1,5 

1,5 

1 

l 
' 

1 ; 

1 

l l 
./ 

1 

1 

1 ., 

8604,04 285,60 

354,70 11,77 815,81 27.0E 

88,60 2,04 2126,40 70.5E 

54,60 1,81 54,60 1,81 

682.~0 22,65 2184,00 72.5 

24,50 0,81 78,40 2.6 

182,50 6,06 1606,00 53,31 

78.50 2.61 690,80 22,9 

64,80 2,15 207,36 6.8 

91,50 3,04 118,95 3,C 

127,30 4,23 165,49 5,4 

22,50 0,75 29,25 0,9 

83,10 2,76 157,89 5,24 

257,50 8,55 231,75 7,6 

152,60 5,07 137,34 4,56 

1036,48 34,40 

941,201 31,24 376,48 12,50 

sso.oo! 18.26 660,00 21,91 

4693,32 155,79 

562.50 18,67 2025,00 G7,,. 

425,60 14,13 1532.16 50,8€ 

315,60 10,48 1136,16 37.71 

4523,70 150,16 

2785,00 92,45 1671,00 55,4 

660,00 21,91 396,00 13,1 

215,50 7,15 245G,70 81,5 

7.18,60 

21010,60 697,42 

148,00 4,91 222.00 7,3 

82.50 2,74 123.75 4,11 

44,50 1.48 66,75 2,2 

285,50 9,48 285,50 9,4€ 

10235,60 339.75 10235,50 339,7€ 

2311,50 76,73 2311,50 76,7' 

285,50 9,48 285,50 9,4 

392,00 13,01 392,00 13,01 

265,50 8,81 265,50 8,81 

314,50 10,44 314,50 10,44 

1315,00 43,65 1315,00 43,1\ó 
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ll ... ········ dJ 
IČO: 31710115 DIČ:2020520425 IČDPH:SK2020520425 ·'' · IČO: 31711669 DIČ:2020547144 IČDPH:SK2020547144'1 

l DODÁVATEĽ l ODBERATEĽ l 
ll EKOPRIM s.r.o. l J 

;3!~11··· 131711669 . l' 

: ll ~~~o~~í~~:i~v---·-----·--- ---~--- / j 
) I'C''II' Slovenská republika l Adresát SOV AR s r.o. ll 

ll Tel. 051/7480700 Fax 051/7480701 l l 

1
,
1

1 ~~~~:·Poprad · ·· "'' · Mail ekoprim@ekoprim sk l ~:~a~~í~~::0~ám. 1 l 
Účet 661998701 O /1111 l Slovenská republika ll 

ll Splatnost' 16.04.2010 va,;ab. 2010039005 l ll 
ll Deň vyhotovenia26.03.201 O Špecif. l 1/ 

1/ Deň dodávky 26.03.201 O Kon št. 0308 l 

1

1
1

1 

l
lll Spôsob úhrady P) Prev.príkaz 1

1 
ll 

Str. 511 Zák. 354 

~ll ll 
ll Fakturujeme Vám na základe priložených súpisov vykonaných prác na stavbe JJ 

ll "Rekreačno-športový areál Delňa" čiastku: ll 

ll - Kúpel'ný dom- práce naviac 45 249,08 Eur ll 
ll ll 
ll ll 

ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll 111 '-l 
~~~--~~~~~----~~=-~------------r-----~----------~~----------~ 

DPH Základ (EUR) Daň (EUR) l Rekapitulácia EUR 

11
19

~:
0

~~ or;if/!~~ 
8597

•

33 

l é;2;dzélohy ·~~:~:~ 
. _____ " ___ 'j_ _____ lf:. ... '2-~··· ~ l Zaokrúhlenie 

D<1 t ŕJ.(_ /1"1-tJ-;; ! j K u· H E 53 ------t;r:=yr:;;/IJ:_ .. fl.---'iľtr·J-·J \ RAD .846,41 
~ /f<l • lf. '(v t. l Konverzn ·kurz 30,1260 Duálna cena 1.622.176,95 SKK 

Slovom päťdesiattritisícosemstoštyridsaťšesf 41/1 OO EUR 

ll -



/, l l l 

·ti PROTOKOL O VYKONANYCH STAVEBNYCH PRACACH 

b) ostatné potreby .. · .. · · ('2) číslo: ..................... 2 ............... . 

mesiac.::: ........ marec .......... :-......... rok ..... 2010 ................... . Počet príloh: ..................... 3 .............. .. 
_J-

Nadriadený ústredný orgán ................................... .. 

·; Názov a sídlo (podl'a JČOrg) EKOPRIM, s.r.o. Prešovi Strojnícka 17, 080 01.. ................................................. , ............ .. 

'" 
Vykonávajúci závod (správa)····'·''···'·'····'·'·········· .. ···''···''·'······: ......................................................................................... .. 

OBJEDNÁ VA TEĽ: '-l _3__,__1__,__7__,__1 __.__1__.___6__.___6-'l'-----9 __...J 
(IČO) Nadriadený ústredný orgán ................................... .. 

Názov a sídlo (podl'a JČOrg) ŠOVAR, s.r.o., Prešov, Keratsínske nám. 1.. ...................................... . 

Hos odárska zmluva číslo 1/2008 ...................................................................................................................... .. 

r--.---=--;----,---,----.--..,----, - ------~---r--...:.c· -'-' '-y---, 

s __ TAVBA L _ _J_ _ _,___.____.J'----'----'----...J eta pa l 1• _ stavby ____ '---'---'----' 

---
kategória o 
stavby 

kód agregácie 
štátneho plánu 

Názov stavby Rekreačno športový areál Delňa ..................................................................... .. 
Názov faktu- - -- -- - -
račného celku :Kúpel'ný dom- Práce naviac .............................................................................. číslo 

Miesto stavb Prešov- Delň 

ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE 

R.l Rozpočtové náklady fakturačného celku podl'a úvodného stí. l 
(jednostupňového) projektu (hl. III a VI) 

od začatia 
do konca v sledovanom 

-'>ť. Názov predchádzajúceho mesiaci o 
"Cl mesiaca co 
C2 

"3 b 2 3 
'-"2 Stavebné práce - dokončené 41758,80 € 45 249,08 € 

merné jednotky l 258 025 6 Sk l 363 173,7 Sk 
3 Vystavené splátkové listy 41758,80 € 45 249,08 € 

l 258 025 6 Sk l 363 173 7 Sk 
4 

VYHLÁSENIE 

Za dodávatel'a: 

Za investora 
( odberatel'a 

OBRATE! 
*) Čo sa nehodí, prečiarknlte! 
l) Ide o vykonané práce zahrňované do plánu investičnej výstavby 

od začatia 
do konca 

predchádzajúceho 
mesiaca 

(stÍ. 2 + 3) 
4 

87 007,88 € 
2 621 199,3 Sk 

87 007,88€ 
2 621199 3 Sk 

um ....... 26.03.2010 ................. . 

átum ...... 26.03.2010 ................. . 

2) Ide o vykonané práce nezahrňované do plánu investičnej výstavby, napr. opravy, obnova kultúrnych pamiatok a pod. 
ŠEVT- DS 229 O III/90/19 Dp. 03-3546-90 



i:"f'J. 

Krycí list súpisu vyl<onaných prác 
l 

Strana: l 

Stavba: Rekreačno športový areál Deh'ía ,.------------'---'----. KS: 

Objekt: Kúpeľný dom - práce naviac JKSO: 801 2 

Projektant: Ing. arch. Ján Katuščák IČO a DIČ: 

Objednávate!': ŠOV AR s.r.o. 

Zhotovíte!': EKOPRIM, s.r.o. 

IČO a DIČ: 3 1711669 

IČO a DIČ: 3171 0 115 

2020547144 l ; l í 

2020520425 ... 
l . l ' ' ,. ' Miesto: 

1 --, < ·:~ ·-~ ' l 1 
Zákazka: 

Počet Mj: 0,00 Náklad l Mj: 0,00 Spracoval: 

Rozpočtové náklady v EUR - ··- 1 

Základné rozpočtové náklady Vedľajšie rozpočtové náklady 
.,--;- -- ~ ,;-----,-------:- .. - _,J !V:.U y~.:;-:;-.:_1 

:celkové naklady 

·-----............... --------- -------------------~----------···--· ....... ..-···-·-·~-~----~·-···-------···------·--·-·--·--t-

1 Montáž 16 40 l ,60 Zariadenie staveniska l ,50% z [HSV+PSV+MJ 559,40 l Cena bez DPH 
l ' l 

HSV !Dodávky 20891,56 Uzemiesosťaž.podmienk 1,50%z[HSV+PSV) 559,40 l DPH 19%z 
l ! 
~Celkom 37 293,16 Prevádzkové vplyvy 0,00% z [HSV+PSV+M) 0,00 ! DPH 19 %z 

~~----4-·-··-•-•-••••~----~----··--· -••·-------~·--·--·-•••-•••••••••·--•··-·•-•<<<<'-<WMW'"''"''_ .. ,.,,,.,_._.,,,,,,",I~-m<<<•-••--•·••••-•-••••••-·•--·--·-·--·-••~••••••«-•'""_" ______ _ 

l Montáž 0,00 Mimoriadne sťaž. podmienky 0,00% z [HSV+PSV+MJ 0,00 
i ' 

PSV l Dodávky O OO Horské oblasti O OO% z [HSV+PSV+MJ O OO l Cena celkom 
' ' ' ' l l Celkom 0,00 Mimostavenisková doprava 1,50% z [HSV+PSV) 559,40 l 
í l -··--·····--.. ----t-----··--· .. ·-··--·--·----·---.. ---·-----............. ··--·-···----·-------·-----------------·--·-· "_ .............................................. - .............. _ ............... -+_ .. __ .. _____________ ··-- .----------.--·-.. -----.. ·----·--·"'"""""'--··---... -.. ________ ......... --
i Montáž O,OO VRN cellwm l 678•20 ! Celkové náklady v SKK (l EUR=30,1260 SKK) 

MNT l Materiál 0,00 Ostatné náklady 0,00 l l 
l Dodávky 0,00 HZS 0,00 l Cena bez DPH 
l. l 
l Celkom 0,00 Komplet. činnosť I 520,41 l Cena celkom l 451 627,6 

,,............,.~--~-~~-·~no.~.·~'"""""""'-"""----·-w=·...........-.. w ... ..-.-~--'"""""'''"""' -A~-''''''''"'"""'______ __""..........,.",_".,..._,._.~-----.-~. 

4049I,77 j 

40 491,77 7 693,44 
- .. ~ -···-------~--··- . ···---·· --

0,00 f o,oo ' 

48 185,21 

I 219 855,0 

~ZRN 37 293,16 

Pečiatka a podpis projektanta l rozpočtára Pečiatka a podpis objednávatel'a Pečiatka a podpis zhotoviteľa 

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: OSI 77 IO 585 F Ol- 12 
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Súpis vykonaných prác 
Stavba : Rekreačno športový areál Delňa 

Objekt: Kúpeľný dom- práce naviac 

l Položka "l Popis položky Množstvo j 
l l 

Mj l Cena/Mj 
EUR 

--~--·-··-~------·'------~---·~------------

r Cena/Mj [ Montáž l SKK EUR 
Dodávky 

EUR 

'~~~~':c::, 
Strana: ''··· 

-~--------,.-----·--·---.. -
. :1 Cena celkom 1 · Hmotnost', ,j 
L SKK l l 

_.,._ ----·--·-·----~-·-·---~-------····· 

l !Práce HSV · · · • \ · •, . 1 . ·· • • . . 
f ~ ' ' l ' .. ( 

r-·-·-·- ·-,-.- - - F E . -·--·-r-----'---:-.. ·---· 

r-·----~~~~~=~~-:=E.~~E-ma--, ___ ~~---- ·==---~-- -... ---~-~------·=~-==----·-----= ___ j __ -=L_ -::f-=_~,J 
[21011~ __ J:::;~:,::u;:~:h <rom odo pd=em JOO , 15,00L KSL 5,481 !6l, ll , 82,20l___ O,OJ 2 4761 ___ _n·:l 
1112101102 ~ ~~:~~~~~~~~~~~~!~1:t~o~~~~~ ~~v5e~~e;í; a odprataním do 31,000~ KUS l 9,85~ 296,71 305,351 0,001 9 199,0' b,OO~ 

l·---~--------_ J-----~----------------------·-·-------------~ ____ _L __________ J ________ L _____ !_·----------·-·-~---- _" ____________ j_ ____________ ... ! 
! 112101103 ~~úbanie listnatých_ stromov s odvetvením a odprataním do 9,000! KUSL 15,891 478,7! 143,011 · 0,001 4 308,31' O; OO! 
j l )Om, pnemer kmena nad SOO do 700 mm l 1 L 1 l 
:. í ' l ll ! ! 
L_.-----~---,-..,""1"""'------ . ..-. .... -------· F--- -----L-.«·-~· ..... --".-- ··--··------~ ........................................ --. ....... " __ L_.__. . .,...,...,.._"""""""-··-&><--~t---..,-.,.-~-~~-·-... -~ !J 121 O 1104 l Rúbame hstnatých stromov s odvetvením a odprataním do 2,000j KUS l 22,611 681, ll 45,221 0,001 l 362,31 0,00! 
! !SOm, priemer kmel'ia nad 700 do 900 mm j , l j F (ll .. l '! 
. i __________________________ _~ ___ _. ; __________ L_ _________ l, _________ .. ____ L _____________ .. _________ .... L--~----··---·-·----1 
ll210líos""' __ ...... Tc)dstr'!t-;:;;.;·iistnatéhostromuspriemeromnad900 l,OOOi KUSI' 22,281' 671,2! 22,28\ O,OOÍ 671,2! o,ool 

• l l l ' l i 
l mm, motorovou pílou i i l 1· ! ! \ 

l ' ! ! ! i ! ' 
[_. -----·-----·-~ ... J----·--·---------·----·--------·--·------·--·--L------L---··--·-----~·-··-- .. ----------···- -·-------·---L------------··--!··----·----------.. -····-----1·--·--·-------···--···------... \ 
i112201!01 !Odstráneniep1'iovnavzdial.50mpriemerunadl00do300 15,000t KS! 7,641 230,2 1!· 114,601 O,OOí 3452,4! 0,00! 
. ' l l l ! l l l 

!mm l l l i l ! - i 
l· ________________ L__________ -------------------·--L_ .. J_ .. _. _____________ ~---·---·-----·----·l ___________ L ______ ... _ ............ _ ........ I ............. ----·---------·-·---~-------- .............. ..! 
i 112201102 !Odstránenie pl'íOV s presekanim korel'íOV a odprataním do 50 31 ,oool KUS! 16,731 504,01 51 8,63! o,ooj 15 624,21 0,001 

\m priemeru nad 300 do 500 mm j l j l ! Í ! 
' l ' í ! l l ' •· , L , . 1 1 

!unoiYó3··-~-~--~lcJdstránenie pl'iov s presekaním koreňov a odprataním do so · 9,0001 KUS! ·----~~,._ 747,4L' 223,29~---·· O,OO! 6 726,8~-----o~ooj 
,. Im pnemeru nad SOO do 700 mm l ! l l , ~ 
l -"" ·-·------·---•--L ____ L_________ ---~----------- --·-----~----·~--------·....l 
"1122olí"o4-- ·-·----- (Odsť;:äne;;T;pl'í~presekaním korel'íOV a odprataním do 50 2,0001 KUSII 41,911 l 262;6! 83,82! o,ool 2 525,21 O,OO!. 

!m priemeru nad 700 do 900 mm ! l 'l l l l l . l ' l l ' l ! j l f t ' ._L ~~--------------- "'---- l.... ___________ .,.,;.._. ____ ,.. .. " .. ----~-------~~--~ 

'11220 ll 05 ,·----- jOdstráne;l~ pl'io~~a vzd ia!. 50 m,priemer nad 900 mm l ,0001 KUSL' 50,24L l 513,5l. 50,241 O,OOI l 513,5! O,OO! 

~ L l l ' ' ~ t • ' l 
_l .. ·--·------- - -------- ------- ----- L----------·-L---~--....... .1 

m1::' -=:::::::''''":""===---387,sol~l __ l,SOL 54,2~L~_o,ool _ 21 o12,9L "j 
(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: OSI 77 IO 585 F Ol - 12 
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Stavba: 
Objekt: 

Položka 

Rekreačno šp01·tový areál Delňa 
Kúpel'ný dom -práce naviac 

Popis položky 

··, 
-<:-· 

1:1.' .Y:;-. '''h-, ''""' 
Súpis vykonaných prác Strai1ä::'T,_ 

·•!té"'-:""~· 

'!l 
.,, .· 

Prevodný kurz: 1 EUR=30, 1260 SKI<>· 
Mn~·žstv;T'M:jjcena/Mj ' r Cena/Mj IM~ntáž"T--Dodá~l~y~-~,r-Ce;~; ceii~~-~-H~~~t;~~t' ~--~ 

l i EUR l SKK L EUR l EUR 1 SKK l J 
----------d·--·----~·-·"~-----~----'--·------ ......,...._ _________ _l ___ ~_" ____ l,....".".,.. L--.....,_ ______ _ 

r···-----··--·-·-----T~--:-·------·-----·- . . ·-·----·--·-·-r--.. -·-·----r i .. f l -~ 

i !PraceHSV 1 . i ... 1,, ·.ír <t ,., 1.; ; ! < l l ·'! .. l .. í 
!-----·---··--------: -·,..-..,-............,...-------·· ---------------------- ..... ----!------·-------1-.--..-·---·-r 1·----·-----+-----------' 
i !ZEMNE PRA CE l L ; l l ll i l ' ! l . l ~-··-·--.,·-~----·-·'·-··--·-.. ·-~---···-~---·-···----~·-------.. -----·------L·------ ----·-··--.,.!---·-"·---"-·--· -· ·-· ~·-·---·-1.....--.,....,. ___ " ___ J 
jl2220 ll 09 l. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 387,500j M3j 0,881 26,5L 341 ,OO! o,ooll l o 273,0! o,ooj 

i l l l l l 
l ______ ,_.-........... -~-L-........ -~------· L ____ L _L ______ ,. =----~L ___ . ___ . L--:.-· ______ L_. __ ... _,....___ .. 
11162301!01 .. iVodorovnépremiestnenievy'kopkutr.l--4do500m 6475001 M3!i !OO! 30ll 64750,. 0001 195066! OOOi 
f l ' ; ! ' { ' ' ' l ~ i , l 
l \ l ' ! ' f ,. l ' l l '-~·---·----···· .. , .. ~ ... - ...... L ........................................ ~~·-·--·-----·-·--·--··~·.--.·-·-----------~-·---· l-... --L .. ___ I__ _ __ . ____ L;;.;" __ . ·--· .. _ ... ~:~=--;.";;., ..... _J....:_· ·-·-;";"....;;;.,.....;;;:.;;;_; .. ·_· .. .1 

! 1623011 o 1 l Vodorovné premiestnenie výkop ku tr.1-4 do 500 m 387 5001 M3j 1 001 30 ll' 387 50! \ ó o'ci ll 6738! O,otH 
f ~ ' $ ' ' ' ' , ~ l 
: 1 l l ,. < ! ' 
\ ; ~ i ' i 

~--~·-·--·- ... -..L.·---------------------------~------!~---1 .._ ....... _. _____ l_. ----· --· ---L--~~----~--.-:... .. :..." ..... -.. -;;...,.L:.......:..:..... .. _____ .. J 
!162301401 !Vodorovnépremiestneniekonárovdo5000mlistnatých !5,000LKUS! 0,89! 26,8L 13,351 0,001 402,2! • 0,00\ 

L--·~-.. --~--- --~~~.:::~:~ner kmeiía nad l OO do 300 nun - -~L---··-~----~-----·--------- ------~.L .. ---------·--·--·--·-1-......... ______ L~--:~----' 
\162301402 iVodorovnépremiestneniekonárovdo5000mlistnatých 31,000! KUSI 4,901 147,61 151,90j 0,001 4576,1! 0,001 . l stromov priemer kme1'ía nad 300 do 500 mm j l ! 1 l 1 
\._. __ ,~_" ___ ..... ~~· ........ J~---~, .......... .,-... ~ .. ---····---~~ ...... ~ ......... - ..... , _______ ,~,·~---·---· .. ~·~----·--L-................. _t~.~·--·-·---~" .... L ................... ~ .. ~~-··-·--,l ..... - ...................... ,." .......... _L ___ " ...... __ ._ ......... ,_.t. _________ ........................ - ... ,L-.............. , ... " ... _ ..... ,) 
!16230 1403 i Vodorovné premiestnenie konárov do 5000 mlistnatých 9,000! KUSj 13,20f 397, 7j 118,80! O, OO! 3 579,01 0,00\ 
i ! stromov priemer kmeňa nad 500 do 700 mm l i i i \ ! l i 
. i í i \ ' ' l ' . ; . . ' l l l \ - i 
L---~-----~~L, ............... ______ ,, __ ~_,,." ___ "__...._,_~,,,. """'" __ ......,.._~---~~~--L.,_,,~---L,_,~,...,,.........".........,,.,.,.,., __ "'"""""l~,......._-,........,..""'"'"'"""""""-""..........,.·""-""""-'"'"~'....._'~"'--·-<"L_v............__. ....... ...._,..,_...__.._..,~~"·-,.-·L~,,.,....,...._,...w~-~'"~"-'"'""'".........,.......,_....,.,.,.L.._~,........,..v.,,_;-,_........., __ ~,-",.J 
i l 62301404 ) Vodorovné premiestne .. nie konárov do 5000 m listnatých 2,000! KUS~ 20, 74j 624,81' 41 .48j 0.001 l 249,61 O,OOj 

! stromov pnemer kmena nad 700 do 900 111111 ! \ , 1 ! 1 1 
!· i i f l f l } l ; 
l-_..,~..,.,..._.,..,...,..",..W"'·'"'"">""»~">' -~ • .L--·---='"""'>•-~··~··-·,-..,.,.~,...,._.,, .• -~~-~--·-·~.,,._,~.,,._.,,_",. ____ .._.,.~.,--,••·-~_,."__..-.,...._..",~.., . .,~-,,.,._ . ..,..,._._."."-.,.,.,..,._,.,,_....,.,.,..,..",....,~.,~-... :;.",_.,..,~~· ... """""_. \>."->»~•,...,-~,.,._.._.,._.._...,.,_..._"~"*">">•~•••~-.",.._"""'""'""""'' •••"• ,._. __ __",,_,,..._,{.....,_,..,.,.,,.,_~,...,•">."»>.<•-·-~··,.~~-- L-.. ~..,....._..,,,".,...,....,.,...,~..,.. ~'"""'""'"""'._~,~=~w,..,• ),,,,....~., ..... ,w"....,~.....,."_._...,...,_,.~,~." • .....,....."..,,...,.,......l."""_~".;.""><-.-~~,_,...,.,~vJ 
'16230 14 l l :Vodorovné prem1estne;11e kmeiíov do 5000111 l1stnatých 15,00oll KUS) 13,501' 406,71 202.50f 0,001 6 100,5f O,OO! 

stromov pnemer km ena nad l OO do 300 mm , j . 1 t j ) 

l . l l ' ' 
• 1 l ~ ! ~ ~ ~ --------,~~--~-~~-~--~--------·---.. ~--~·---------·-------- -- ---'----------~---- ,_________ . .· ........ __ . ...J 
j 16230 [412 ! Vodorovné premiestnenie kmeriov do 5000 mlistnatých 31,0001 KUS!!: 25,00!! 753, IL775,00! o,ooL·· 23 347,61' 0,001 

jstromov priemer kmer'ía nad 300 do 500 mm 1 
1 

·· , 

L __ .. ________ ..l_____ l L ___ .. L______ ·---L ' J J 
) 162301413, )Vodo=oé prem;,"",;, kmo6o" do 5000 m r;,mot;oli 9,00~ K USli 71 ,96! 2 167,91 647,641 0,00! . 19 51 0,8! O,OO! 
(. ~stromov priemerkmeiíanad500do700mm l l l ! L l 
_, _____ .. ,_ ...... ..,.L_. ______ .. _. __ .,.._______ - L_ l L ______ . _______ .............. 
ji 62301414 ,.; Vodorovné premiestm:nie kmeňov do 5000 111 listnatých 2,000

1

! KUSj 127,201 3 832,0L 254,401 O,OOL' . 7 664, ll 0,001 
l 1 stromov pnemer km ena nad 700 do 900 mm 1 . ! , 1 
,. l l l l L_ l 
:--~···-·-----~----.L, .... -u--""---·-~------ L--·--1 .... _ L------ - ------- -----' 

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 l O 585 F O l - 12 



Stavba: 

Objekt: 

Rekreačno športový areál Delňa 

Kúpel'ný dom - práce naviac 

!l' 

Súpis vykonaných prác 

-~,~.~~ 

(: .1/"J .." 

"""·~ 

Prevodný kurz: I EUR=30,1260 SKK 

Položka Popis položl{y Množstvo r-·NiT'I Cena/Mj -~ Cena/Mj 
··r-·-----

1... Montáž ~- Dodávky, 1 '·, Cena cellwm \ H. motnost',, l 
__ [: ______ ", ___ , 

l l EUR j SKK EUR EUR . SI<l< . j ------ -----
! IPráceHSV ---------- , f , . 51 ( ;~------~--:~r- ~~-:~-~-1 
r----------f.zEMŇEPRACE__________ -- ---- .. ------------r~-------- - ""'1 ---------·------ !------- -----------~-------------~ 

l l l 

L-----~~-------- ___ ;_ -------·--·--·--·-·---· ----------· ------~------- -~---·---t_______ _ _____ l_·------~-----L _____ .. __ .. _ ---•-----·-------·-__! 
~162301421 jVodorovnépremlestnen!epi'íovdo5000mpnemerkmeňanad 15,00q KUS! '3,45j 103,91 51,751 O,OOj l 559,0j ''O,OO! 

' '1 i00do300mm ! l ! ~~ l L ' t ~ ~ L ________ l_________________ _________ ! ____ L _______________ l ________________ -_______________________ L_~ __ --~----·-- ----------~-1 

1:~142~--J;g::;~;~m'"~::' do5::dom~ kmoň> o.d ----l I,OOLUS --~·"l ____ J68,:Ľ·44L 0,001 ll 4] I,OL_' 0,001 

\"''o~~~- i;;g::";~=:""='m pd=:m"' .,, ___ •. oolK"t_ 2J,o'l___:l __ .. ,~,o1.•'j_ _ ____:~~~~·-=L~~.ooj 
l 62301424 1 Vodorovné premiestnenie pňov do 5000 m priemer kmeiía nad 2,0001 KUS[' 29, l Ol 876,71 58,20j 0,00\ l 753,3!! O,OO! 

! 700 do 900 mm L 
1 

l 1 . • n i .. 1 ' l l . l l . ' .. l 
--------·-""-· l _______________ _ ____________ L___________ -~----------~-l ___________________ L __________ " __ J 
162401415 ; Vodorovné prem1estneme konárov stromov nad 900 mm do l ,OOĽUS! 23,061 694,71 23,061 O,OOI 694,71 O,OO! 

j3000 111 ! l l ""' l l ! 
·-·- _'"'. --·----··-.. J·-·--~------ _______________ __j ______ --... - ........ J _____ ----·---'------- ___ L_~--------------~----.. ----w---.. -·-------............ 1 __ ~----·-·-·--J 

I624oi425 . ! Príplatok za každých d'alších 1000 m premiet.konárov 2,0oo!LKUSj l ,991' 60,0L 3,98! O,OO! l 19,91 O, OO l 
l stromov nad 900 mm l ! 1 l 1 

-- l ·---· -L------------L L _________ L_____ ! __ j 
162501415 l Vodorovné premiestnenie kmeiíov nad 900 mm do 3000 m l ,000! KS! 35,95! , l 083,01 35,951 0,001 l 083,0~ 0,001 

! ! l l ' i l í l ,.,.".,.,.,. .... '"'" .,...,., ~ "'""'"""""""~~""=""""'"'"'"'""'""-~~----------~·-----~-- -----~ .... --__,,,...."___, ............ , ....... ,~,~·-""--.-.-.. ..... -L......".. ..... _. ___ ~, ..... .."__. ..... ...,_~....,.".,....,.,.~""""' ____ _,.....,.._t.~---~-...,__--~-..," ....... .,..,..."...."_.....".. .... ."..\........-_~ __ _..._"....,.,., ____ _.......,_~_..,t.,....,._",...,..,._".,_~,..,.., ..• __ ..,....,... __ ~,,. .... ~ 

I62Š.ol42s , ~ ! Príplatok za každých d'alších l 000 m prem1estkmeiíov 2,000!' KS! l ,56

1
1 4 7,0

1
1 3,121 . O,OOi 94.01 0,00! 

l stromov nad 900 mm po spevneneJ ceste l : l l j 
l l l l : ! l í 

---........ ...-.~~~~-~v~"'"'""""'=l____.~~-----~~--N-•v"'"'"''"'"""_""_' ___ ~---~-------·---~~:._-_,_ ____ L,.""""~---~ .. ......., ...... ,._..ft,k._ ___ .......,-.,,.N.,~""""'"'-.-LN---....-N~.-.-..,."....'"""""..._.~-.-,,..,.~- .._..,__"..".,._.,._, ~ ,...,_, ~"-'"'"'""'"'' ---~,..,..,.....,N,~~~~-.,......._J 
162601415 l Vodorovné premiestnenie p11ov nad 900 mm do 3000 m l ,000~ KUS! 3 l ,25j 941 ,41~ 31,251 O,OO! 941,41 O,OOj 

~ L , 1 . i , 1 ~ 
--·~-----~-......... h .......... __ j___ . ---~L _____ L_ __ ,......._............_ ......... _ l_~M---.......... --------". ....... L ........................ ,_R ..... -·--------- i ~---J 

62601425 l;:,~'''""' kotdýoh d''"''" 1000 m premi"IPň"' """ 900 2,00~ KS/ 3,501 10 5,41 7, OO/ 0,001 21 O, 91 O, 001 
~---·-~-~·, ..... _._______ ± L 1 . 1 

~ZEMNÉ PRÁCE l 6 668,41 0,00! 200 892,51 O,OOÍ 

-----·--·-------fspEVNENE PLOCHY---------·- - ---- --· -r- ------~---.. -----r---~ 
__ ... ______ .J _____________ ~--·-·· .. - ------------ ___ _~ __ j_ ___ L ___ L_ .. J 
:)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 IO 585 F Ol- 12 



~, 

Súpis vykonaných prác Straná:·. · 

Stavba : Rekreačno športový areál Delňa , , " 

Objekt: Kúpeľný dom - práce naviac Prevodný kurz: l EUR=30, 1260 SKK 

r··-· Položka --~~r----·---···-"-·--p~-Pis položky-----··--- Množstvo TMj! Cena/MJl- Ce~a/Mj --~Montáž -f- Dodávlcy~--f--c~na celk-;;;;--·~H~oť~ost-;-! 
! L _____ _l EUR l SKK l EUR l EUR í SKK l ! 
-,._,,~---~--~-~---·~---------»'·-~·-····~-.--~~----~~------·~---------~------·---·~····------~-~- ----------~--------·· 1-.-..-------~---------~'----·~-- ~~~-............. --~------_,..,.--~---\ 
r··------------.. -----Tp·--;----HSV --------------·----------------·------------~ --r~--·------1 --------~-. --------~----.. ---·-·-----~ 
l 1 race ! l ... l . ·.' '. l •.. . . : , •l f 
' ' ' l ' l '' ' } '' l r·----·-··----··-tsrE:YNENI PLOC~----------· ' .. -·----·-·-·-·---.. .f,.-----·--·--j-------.. ·~--·--r--···--·-------~------: --~--~ 

L--~-.. --.-·-.. --·-··"-.... l.._ .................. - ... - ........... ---~ .. ·-----~--····------·--~·---·-~---·~·--·--_: ___ ," l __ , ____ j_. --·-~---L---·---·~--·--t--··--~--.-... -·-·-J 
14625121620 !Záhádzaniejámpokoreiíochstromovzlomovéhokame!'ía 96,8501 m3i 9,00j 271,1l O,OOj ... 871,651 26259,3J .... O.OOi 
i l_ vel'kostí do 200 kg s urovnaním kame1ía 1_• l ! l 1 Í 1 

1
. 1 

t. : i ! i ~ - l ~ ! 
L ..... ~-~-.-.~'-'-""· "''~·-·~~~,\~''""'--'"'""'""'""'"~~....,...,--.,.,.......~"''""'"""--"~~·~.---""""-•-"--.."....~--·-~.......,.........,_".._....."_.,v,_~,""""''""'"'"'""""'~-L,_,._..,~"-"-'"l,....__. __ _,.......,,,..,~---..""'~'"'"'"""'"''"-' L.,,,....._..,~,..,...."._,"""~'"" -~~V.,,.,,_~!.-"_""'"'"''''' """"-_"__.......,_:_""'"~"'"'""""""'"........., __ _.._..,..,_,.L_,.,~_,, __ ., ___ ..........,...,_._~-----""'" " ._.....,__"! 
163157!0010 !Zmiešanýnásyp32/l50,a63-90-prespevneniepodkladuso 724,250i m3l 11,00; 331,4Í O,OOj ,7966,75!! ·; 240006,3! 'll'''O,OO\ 
! jZhutnemm 1 •1 , l l , l < 
i ~ l : í ~ l ~ l 

l' ; l í : l l : l ' l--~-----'"'"·""·''""'''"'~"'"""' ""''-"''""'"'"''"'"""-"'-"'""'"'"~"""'"""'"'-~"-~·-·-""""' ____ ," ____ ._ ____ """' -""_,_._, ___ "'""'"""-- '"" '". ' __ ,",, ____ ""'""'"'""-"-~-----l-.... - ............ , ____ , '"'""' ··--- ---·-··-·---·'··--·-~ -- '""" """'"" ,,..,,_ ·-.. ""' .. , _____ "" 
!6315710030 ; Násyp zo štrkop1esku 0-150 pre vyrovnanie podkladu so 624,430j mJ! 12,00i 361,51 O,OO! 7 493,161 ,! 225 738,9! 0,00! 
i l zhutnenin1 l ! 1 ; ; · i ' : ~ 
i i l l ~ l l i i ~ 
L ...... "_ .. __ ,,, ......... ' ...... J. """ '" "'' ·----·----- ·-~ --·~--------·----~·- --·---·-----~--------·~-·--L-- ---·----------l--·-----·--- ---~l ....... _________ ".,.,,_ ... \. "- "" """""""~--~--;,._ _____ --~·--·-----L _________ j 
1 OOP -004 ! Doprava trakcie o -ISO z lomu /30 km/ cesta tam ~spät'/ l ,OOO! kplj l 900,00! 57 239,4! O,OO! l 900,001 57239,41' • O,OO! 
l jX1,26EUR/km=37,8EURx66/početdoprav-l!azl8t/=2 ! -

1
! í j j , 1~'!'[ .. [' l 

f 1494,80 EUR j l i i l i l l 
~-----~~~-·--·- ··-~·-~--~-----~--.. --.. ·-·-·--.. ---~--"----·--~---------~----~--'-----~----~----·----·'--.. ------.. ---·----L--.. - .... ·-----~· 
!DOP-001 :oopravazáhadzkovéhokameňado200kgzlomu/30km , l,OOOj kplj 310,001 9339,11 O,OO! 3!0,00j .._ 9339,11 O,OO! 
l j/cest~ tam !lJ s pat'/ x l ,26 EUR/km= 37,8 EUR x 9/počet l 1 1 , l ! " l l 
L---------~···---· .. -····-·- ... Ľ~~~~-: .. :~~~~-~: 34~::~~2:---------~------------·---........ ____ ! _____ l. ........ " ... - .............. ____ L ____________ L_ .... ___ .... _____ L ____ ....... _. ____ I __ .. __ .... ________ ....... __ ... L_ .. _____ . ____ ___j 
!DOP-002 i Doprava frakcie 63-90 z lomu/30km /cesta tam aj spät'/x l ,OOO! kp!! 850,001 25 607,1! O,OO! 850,001 25 607, J\ O,OOj 
· ( 1,26 EUR/km= 37,8 EUR x 27/počet dopráv -liaz !8 t/ =l i j l i i i ! . l 

" l ! ' ' ' ' " i 
i !020,60 EUR l i ; l l ! l · 1 
~-.. ----~---~~A-- ,,.,,~J~-...-·~"·.......,.,.,.._.".~..,........_.. .... , ............. ~--"~--·--------·-..-..--........ .,~-""'...._._ __ _..._,, .. _"_..,....~,"""'''""'"'"""'"""""""'-'"L.--.~·-........ ._...f~ ......... .., ..... """'""'~..---.... ..........-•. - .. ".L~-·--·~"""......,...."'"'"~--"""~--··--..--.-.............. ~ ... ...,., .. " ......... _~._, ...... 1~,. .... "'""'"""'"""""'"~"""'""''"""'"'"-~""'''""""t __ .,~~·"'"'~'~'"'.,...'"""-~"·"'""~"~"""""""t ... """"~""''"'-·~'"""w .... ~-, ... _..._....~ 
iDOP-003 l Doprava frakcie 32-150 z lomu/30 km cesta tam aj späť/ x l ,OOO! kpiÍ l 500,00Í 45 189,01 0,00( l 500,00! 45 189,0! O,OOi 
! jl,26EUR/km=37,8EURx47/početdopráv-liaz18t/=l l l ! l ! j l l 

[776.60 EUR ! l l Í Í ! l l 
~----~---- .... " .. -l.šľEvNENfľL'ocuv·~~~. ~.-.............. _ .. _ ...... ~-·---·~-~--··~-.. -~ ....................... .L ............... i-~.--...... ~ .. ---... -·--~---~-~~~·-~-·----ooo1t-----2o89í56!·--·-- 629-3 79j~-0,00j 

~ ~ ! ' ' l ~ ~ .......................................... ---···ro:s:r~\:rl\'if .. rRA.'cír····· ............................. _._ ................................ _ .. _ .. _._ ...... -.-.. ---.. --... -.... --.. ------·--·--· ..... -................ ··l-·--------· .. ~t-----.. -·----~-·-----·---~-.. ----.. ·---·~-----------·r-----------1 
3o9oTin ..... · .. - ... ľsi~;;;i~·k-~~št-~lkcií ;~;~;i~~~-be0-~;;~~~-k"í·;c1;;éí1o kam~-;-;; .. _____ " ___ 44:56~ ·--M3r------·--.. ··-7s:oof" --- ---2· 259, 41 ___ 3 33 =;·,-sor--- .............. --- ·--O,oor ·· ·- .......... "ío6'54"5"jf"·---· -·- · ..... o: ôä! 

'vo vykopávkach i · ' i i ; l j 
........ --·~ .... ~M ... - ...... ~--.. v---~-~--"~' ____ , ..... , ....... ~ .... ·-----........ v-~"' ........ ____ .. ,~----.. ~·---·-.... --~--.. --,------.............. ~ .............. ~ ... - .... -~-~-.. _______ .. 1.. __________ ........ l. .. _ ........... ""----·-.. --~ .......... "i-~~--------,--~-----L ______ .... ,.,.._._ ...... ........_l ........................................... _ ............ _,~ _____ t ................. -----....... ~---..... -........... ~ ....... l.---.... ~-~ ....... ----~·------·---l 
79083513 !Vodorovné premiestnenie sutiny a vybúraní'ch hmôt po suchu, 89,000! Tj 3,66j ll 0,31 325, 74Í O,OOj 9 813,2! O,OOl 

! bez naloženia, so zložen im do l 000 111 l ! l ! l l l l 
l l l l \ i l ! 

-----~~--.. --.. ....... _ .... JL,~·-···-·----~·-----~~--~---------.. ----------~---------·--... --·--"------~·~·-,---·-~-------~-~-L ...... ~---~--~-,------L·--------t------------J:.-----~------~----------,.,~ 
9088212 . Í Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovné 89,000! Tj . 3,29\ 99, I! 292,81!' O,OOj 8 821,21 0,00! 

" l premiestnenie sutiny a vybúraných hmôt ! ! Í l l l 1 
1 ! ! ! i l ' l ! 

------·---·--------1 .............. ~---------~· .. ---------··--·-··-··--------·-·--·-----------~----~ --·--1_. _". _______ " __ L ___ , ______ L---·---.. ___ L ________ L__ _l 

;ystematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 IO 585 F Ol- 12 



,~ .. 

Stavba: Rekreačno špo1·tový areál Delňa 

Kúpel'ný dom - práce naviac 

Súpis vykonaných prác Strana:·,". 

-~. <2'·--~ 
! (\1 ;""'· ..J 

Objekt: Prevodný kurz: l EUR=30,1260 SKK · 1 
Položka Mj ~1·--c~~;fMj l Cena/Mj l Montáž l -Dodávky-- l Cena celkom .

1

1 . Hmotnost' __ . 
EUR SKK EUR · . ' EUR ' !~: SKI<: i ·· !',:'''i ___________________ ___. ___ ._ ______ ,______ '. -----.. .l 

Popis položky Množstvo 

jPráceHSV l l •''·''Í tt.• ,-~ · "_;;,! 

·--~~=~--~~+ ~~RA-CE. ·---- ~---'"~· ~~~ --~~----·----·-l·--~·---c-: -~J ....... ~-==---~~~-t-=-~- , -~=r -----------~::1 
•79084216 j Yodorovr~á d?prava vybúraný~h hmôt po suchu bez na! oženia, ~59,3301 TI 8,20! 24 7,0, 486,5 J! O,OOÍ . 14 656,6j O,OO! 

,alesozlozemmnavzdmlenostdo5km , ! , 1 ! , l , 1 -,,_,.-,.1 ,,_,' 
! i l . - ; i . 'h< ' • ' l ' c ! 

__________ _j _____________ .__.________ . l l - l _________ b __ .. - 1 ••. . . J 
79084219 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 

km 
59,33~ Tj ·1,031 31,0Í 61,111 . O,OO! l 84l,Oj O.OO! 

l i ! l l l l 
""'·'·"'"·-·.w·.w.''''.'WoN.'V"'""'t""'',V.~m.w-uMWV""'"""'""'"""'"'"""'"'""'''·......,...._",,,.,,,.,,,.",.,_.M_V.'~........."_-,~---.---•~---.·..---...,.....--.•.,.~---=-M-L---~~!~~"~""'" ____ L_~..............,_,..,,_,..~~ N"'""""'",.._.,.... __ ! _______ ,_._,..,.~L~ -~~vv~ "'"'' ~"~'~" '"-"'""''L~~v~ "-~" ......,_,."., ~-"'~ """' '''"""~ ';:......., .. ,,. ...... ,".,.A""""""'V' ""~A 

79087213 l Nakladanie na dopravné prostnedky pre vodorovnú dopravu 59,3301 T1 5,60! 168,71 332,25[ . O,OOI I O 009,4j O,OO! 
: vybúraných hmôt l Í íl 1 l ! l l 
l l l l : l 1 ; 

--~--------- ·~-1....._._~----~----~- ·-~~---~------·------------·:.._. ____ L ____ .. ______ L ____________ ·-·-·--··---------·--.. __ ........ ··- -----···--··----~---.. ~·····-~--~ ...... L----.---·-· .. ···-·-··J 
79087214 l Poplatok za uloženie suti na riadenej skládke · 59,3301 tj 15,001 451,9! 889,95! O,OO! 26 81 0,6j . O,OO! 

·----------------'----__! _________ L ______ ~ ___ L __________ l __________________ L ________________ l ____ ~_-_0 ~-----~J 
~ l 5 725,871 0,001 172 497,61 O,OO! 

---·-·-.. ·-·--+.:.=--s-u_N_Y_HMOT-----------------------------------·-·--··---+~ -----r-:--· .. -----~-----.. -·----···----······r--"-··-·--·-···----·----~ ·--~ 

----·····-·--· ···-J-----------···· ----·~ ........ ____________________ , _________ ........ ______ t ____________ L ________ " __ j ______ .. ________________ , ______________ .............. - ............ L. ........ ____________ .• __ , 

=-____r:~:,~~~';,::~:~~:~•'", "''"="':~ __ ':54J_J ___ -~~OL ____ :t ___ 4-00~3t __ - -- -~l ___ ~'~:t_~:oo~ 
!PRESUNY HMÔT ~ ti007,32! 0,001 _120 724,51 0,001 _______ .l____________________ -------r-· -. ·----.. ---.... ------l-- ______ J, 

________ ............ ___", .. ____ _________ ................ __________ .J , 16 401,60l--- 20 89~~-~L---~--~~-~-~-~3·~~-~--~-~~ 
lbjel{t: jKúpel'ný dom- práce naviac l 16 401,601 20 891,56j 1123 493,7t O,OOi 

l
l l . ----·--------f--------·-·-----L-.--.. -·-------------.. ·J 

_________ ;_ -·------------- -----------··---------- 37293,16 --------1 ·------~ --·~ 
Celkom za stavbu: 1=' 16 401,601 20 891,561 l 123 493,71 O,OOí 

r--------~~~~~-----~--------~- . l 37 293,16 

---- ·----·------------

----------- , ___ A_T_N""'É,...P-RJ---:--\C-E 

)Systematic PYRAMIDA WSN, tel.: 051 77 IO 585 F O l - 12 
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,ll l ··-.··. ~. i: ·~~. 

'·, 

Krycí list súpisu vykonaných prác Strana: 

Stavba: Rekreačno športový areál Deliía KS: 

Objekt: Práce naviac - kamenný múr- alt limnobloky JKSO: 801 2 

Projektant: Ing. arch. Ján Katuščák IČO a DIČ: 

Objednávate!': ŠOVAR s.r.o. .:' · lllČOaDIČ: 31711669 '20io547I44 'lil 'i 

Zhotoviteľ: EKOPRIM, s.r.o. IČO a DIČ: 3 171 0 l l 5 2020520425 

L_ _________ __J Miesto: Zákazka: 
., . 

' : l ~ ( . t 

l ----- ------ •. -li 
Počet Mj: 0,00 Náklad/Mj: 0,00 Spracoval: l 

l 

~---------------------------------------------------------------------1'1 
Rozpočtové náklady v EUR -----------·---- · -- --- ---

: 
: • t~J 1' .... , "_, , i1.L l'-'· 

Základné rozpočtové náklady Vedl'ajšie rozpočtové náklady .Celkové náklady 

' 
Zariadenie staveniska 

1 

l 50% z (HSV+PSV+M] 49 86 Cena bez DPH i 
' '! 

3 613,77 
' 

·----·--r•· ......... .",.....,-----~--------
' Montáž I 101,75 

HSV í Dodávky 
l 

2 222,00 Územiesosťaž. 1,50%z(HSV+PSV] 49,86 DPHI9%z 3613,77 686,62 ; 

PSV 

!Celkom 
t 

Montáž 

Dodávky 

Celkom 

3 323,75 

0,00 

0,00 

0,00 

Prevádzkové vplyvy 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 DPH l 9 %z 

Mimoriadne sťaž.podmienky 

Horské oblasti 

Mimostavenisková doprava 

0,00% z [HSV+PSV+M] 

0,00% z [HSV+PSV+M] 

l ,50% z [HSV+PSV] 

0,00 

0,00 Cena celkom 

49,86 

0,00 :.0,00 

4 300,39 

Montáž O,OO VRN celkom 149•58 Celkové náklady v SKK (l EUR=30, 1260 SKK) 

MNT Materiál 0,00 Ostatné náklady 0,00 

Dodávky 0,00 HZS 0,00 Cena bez DPH 108 868,4 

Celkom 0,00 Komplet. činnosť 140,44 Cena celkom 129 553,5 

• ZRN 3 323,75 

Pečiatka a podpis projektanta l rozpočtára Pečiatka a podpis objednávateľa Pečiatka a podpis zhotoviteľa 

(C)Systematic PYRAMTDA WSN, teL: 051 77 IO 585 F Ol- 12 

-... ,."_ 

l 
l 

........____ 



." 

Súpis vykonaných prác 
:t' 

Strana: 
'•-:,, 

Stavba: Rekreačno športový areál Delňa 

Objekt: Práce naviac- kamenný múr- alt. limnobloky Prevodný kurz: 1 EUR=30,1260 SKK 

í Položka j Popis položky _____ M_n_o_ž_s_t-vo--r~-M-J-. -~r-_C_e_n_a-/M-j jcena/Mj ! Montáž l Dodávky , Ľl Cena celkom. l Hmotn os_ ť---~ 

~---j ---- --· _ _ EUR l SKK l EUR, i EUR .. 11r SKK 1 , l · .......JJ.0 

l !Práce HSV E----~-~ l --.--. -. r--------:-! 
t-=~-··---~ZVISLE KONSTRUKCIE - __ ·- c===j----=~-=~-:t-=-~----J-- ~ 
!583-1 IDodávka-kamenoblokiZM I/828-IOOII00/30-170kusov, 29,0001 ml 60,001 I 807,6[ O,OOI . l 740,001 52419,2! o,ooj 
i l kamenoblok IZM 8/828- 50/I 00/30- I 70 kusov l l ! l ! 
l l '' l . • ' ' l l 
. ' -.l L t • '" 'l l 

~83-2··-----iMontážkamennoblokov - 29,ooo!--n;1·---,o.oo
1

-· 301,3L o.ooi , . 29-0 oo1·- . 8 736 sl ___ äääl , , . L 
1

- , ·~ ·~ ·i 
l , . l l l ' 
L.-----····---------J·-·--------------~------~------· -- ·- -- __________ j _________ L__ ____________ ! 

1-----------~::;::N:o::::EuK~~~---·---------------·····--:--· -----------~~~ ---·---~ . o:oof----=~-o,_o~f-.. ---. _____ 61_I~5-,8f-----·-··---~~ool 
! ! ' ! ' i ! • i 
t __..,,,,--.~--~~---~''~'"""""'·~~"~'~-~~~h•-'~'"""'"'""'"__,...."~•~"""''=~·~~-'•~«~~w<''=~-h~'-~·~~""'"""""""''""'"""......._ ____ ~~•'""""""'""'------....,...,.,....-~,,,_...,_.,..._.._.,._~-=---!.o-.o.·~-·----~------...L.....-----::..--..-.,-..~-~- L__.__,.. _..... .... ,._."_._,..._. 

fHZSI. ~Úpravadna 24,0001 HODl 8,001 24l,OL 0,001 192,001 . 5 784,21 .F ~-l 0,00 

! ' l ' l t • ,. l ! . i i 1 
L-----~----~...a.. ----.. ~--· ________ " __ , ___ t--.--............ ~·-·-·---~L------~- -·-·------~--·-----------~~--k. ............. --...... ,·-~~·~-·~·-·--·l ___ ~-... ~.,. ...... ~-

~ ~- ' ' , ' l ' l 1 !OSTATNÉ PRÁCE +-' 'f- 0 OO! 192 OOj 5 784 2! O OO! 

t-·---.. =~==~=- "jr~~suNY HMOT-------------=~---------------·-----· . --~-=--===_1_--=-=-=-=L ... _-_ ------L _______ ~--=~~~~t-~==-===--=~~ --==--·J 
["::_j~~==~~=~~=oo ___ :~o~-35_,_l ____ ď~ol ________ :_so_'l __ __:·~'.L__::[ ____ 3~3~91 ___ 0] 
:-- ... !PRESUNY HMÔT l bl l 101,751 0,00j 33 191,31 0,001 

t_ --.. ----------------·--·--i_·_P~=;;;~~-iis--v--·----------------.. ----------------------------------l-------- . 1rm)sr----- 2 222,ool-----. ioo-13I,3h_· -_·-·--........._----o;oo·_l 
, . , • L•_· 1 

~Objcl~t:"----- .. l;PrÁ~~avi~-;;-::-kamennÝ;-úr ~-;~·t. limnobloky - · -~--·-·-- -· ~--·-_ ttot,75L__2_2_2:~.~L----~~~-I-3~c __ ~:==~~~J 
f l . 3 323,75 l l 
! ! . ; i 

~--- Celkom za stavbu: . -- --....... . 1101~--------z222,ool ____ l00. 13-1,~ i O,oo! 
! ' _______ L __________ L_ ___ · --· . . __ j 

i l - 3 323,75 J. . 
L---·-------~-.. ~-~-"·~·--~~- ---~~-----··-·---~~--·-~--~--------~·h-·~-·~·-· 

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, teL• 051 77 10 585 F Ol- 12 



Stavba: Rekreačno Sportový areál Delila 

Objekt: Práce naviac- pri ep ust+ chodník 

Projektant: Ing. arch. Ján Katuščák 

Objednávate!": ŠOVAR s.r.o. 

Zhotoviteľ: EKOPRIM, s.r.o. 

Zákazka: 

Počet Mj: 0,00 Náklad/Mj: 

-····: l 

Krycí list súpisu vykonaných prác 

r------------, KS: 

0,00 

JKSO: 801 2 

IČO a DIČ: 

,;;~"-IIČOaDIČ: 31711669 

IČO a DIČ: 3 1710 115 

Miesto: 

Sp..Iacoval: 

{' '{ 

~2o2.o.547144F," :;,. :·.' 

2020520425·-· 

,. 

Rozpočtové náklady v EUR --- ------- ·~~--~-... ·---·--.... ····t 

' 
Základné •·ozpočtové náklady Vedľajšie rozpočtové náklady 

1
Celkové náklady 

d . .iL\_, d.l .. 

j 

~- -·~·~·-·"-! ~~~,~~~---·---- .. --~~6 -~ariadeniestavenisk~ . l ,50%' [HSV+PSV+MJ 15,771 Cena bez DPH - --· 

HSV ~Dodávky 0,00 Uzemie so sťaž. podmienk. l ,50% z [HSV+PSV] 15,77 DPH 19% z 
l j 

1 Celkom l 051,66 Prevádzkové vplyvy 0,00% z [HSV+PSV+M] 0,00 l DPI-l 19 %z 

l 143,54 

l 143,54 217,27 
. ----- ·----~- -·· .. ------ .. ·-

0,00 . 0,00 ; 

Montáž 0,00 Mimoriadne sťaž.podmienky O,OO% z [l-ISV+PSV+MJ 0,00 

PSV Dodávky 0,00 Horské oblasti O,OO% z [HSV+PSV+MJ 0,00 Cena cellwm l 360,81 

Celkom 0,00 Mimostavenisková doprava l,50%z [HSV+PSVJ 15,77 

.............. ; .......... . 

Montáž O,OO VRN celkom 47•31 Celkové náklady v SKK (l EUR=30,1260 SKK) 

MNT Materiál 0,00 Ostatné náklady 0,00 

Dodávky 0,00 HZS 0,00 Cena bez DPH 34 450,3 

Celkom 0,00 Komplet činnosť 44,57 40 995,8 

l 'ZRN l 051,66 

Pečiatka a podpis projektanta l rozpočtára Pečiatka a podpis objednávateľa Pečiatka a podpis zhotoviteľa 

(C)Systematic DYRAM!DA WSN, tel.: 05! 77 IO 585 F Ol - 12 

-:., 

-



,,;r \• i ~ ' 

Súpis vykonaných prác ' Strana: ').' 

Stavba: 

Objekt: 

Rekreačno športový areál Delňa 

Práce naviac- priepust +chodník , Prevodný kurz: l EUR=30,1260 SKK 

Í Položka 1 Popis položky ------- Mno. ~t~~ lMJlCena/Mj 
l l J l EUR 
~------------------"--·-·------.. ---·-·---------------- ! 

Cena/Mj 
SKK J M~~~ž 1· Dť~~l~y .. -·[_ Cen~~i~I~~~:=~ Hmotn~~ 

~-----~ráce HSV ------------------ --- -------~--- l l ~-----j l 
;-----;oSTATNE PRACE ··---- . i-------.. -·--1 -~~---·---·----r--.. ·----------------:-----------~ 
. l . l 1 l L_ ___ _,.......,.,.,.,.,..l__,""'.,... , ..,... ' v_.L_c.._.....__,_«u,.,.....,.,..,_._.._._l."..,.., ______ _j 

j919523111 !Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo 8,.oooLI M!l 131 ,39L 3 958,3L' l 051, 12L' o,ooj. 31 666,01 21,041 
! j železobetónových DN l 000 mm l l 11 

!. l l - l ! 1 

~-. -- iosTATNÉrRÁcE .. 1 -·-· 1 ľos1 121 ----o-oor----·-3-166601
1
' --21-o4i 

! l , l , ! , l , l 

[~~~==~~=~~~--~ť~ÉSUNY HMOT -·---·-- .. ~~~~---· ______ c====c== __ j- --~-~--------~t-=~~=- --~~~c-=:=-~] 
!9983120 ll IPr~sun hi~Ôt pre hydromeliorácie-sanácia územia. O, l 0011 TI 5,42 163,3 0,541 . o,ool' 16,31 o,oo!' 
i akehokol vek rozsahu · 1 , , 
l ' i l . 
!· ! ' l ' ' o \ '·-·-·---------·--'--·-------~-~-----·-----------------·--·- ... l ··----'------·--·---....... _ .. l __ ," _____ ,,,_,.,," ... ___ , ____________ , 
! iPRESUNYHMÔT ! ! 0 541 0 OO! 16 3:1· •.• ,0 001 
, 1 1 1 , L '· '1 !'':,' 1 

1----------tPráceHsv · -·--------------Jr---------~ 1 051,66! -----·----·-o,oo~------31 682,3r- 2I,o41 
: l ~ í ! 1 j '-·---------- ---~--------·-"""'"".., --------------·---·• "" ____ , __ "__ --- ------·--t-· -----1 ... -.... ---.. ----·--··-·--"-·---·-.......................... --.--Í--···•·------····-·--·< 
!Objekt: l Práce naviac- priepust +chodník ! l 051,661 0,00[ 31 682,31 21,041 
l ~ ~-···~ ...... ----~~t ____ .~·~--~~WA·-·~-··_;,"M'~..-..m·--'A'"A~~ ~·-~·~ •=•• '~'""W'"""' l~''N'WU.-............................ """'-'V'N~·~·.W.-U "~ .. J 

l ! l 051,66 ! i 
l--... -..... ,~·····-_, _____ t_~···---··-··----~----"--· .. -·-····-·--~-~~._......- ... -....... ·-·--~---·-------..,..._ .. ........, ___ . ____ ... ·-----·-·----~------·-·--·· .. -·---···-·-·-·-·--···-·-·----~·-------·--"·----.. ··-"""T'·~·-·--~-·--··---~·--··~"·~····"-·---..... ~.----"·-~·~-~-~~~.~-· .. ·-···-·~ .. _ ..... ~.~----...----· ... __,·---·-·---·~! l Celkom za stavbu: 1 l 051,661 0,001 31 682,3j ' .. 21,04j 
l .__,_ ______ , _____________ L..,," ____ " ___________ ~--'-----------~' 

L ...... --------·----·.. __ ··----- _______ __L 1 051,66 ____ j 

........., 

(C)Systematic PYRAMIDA WSN, teL: 051 77 IO 585 F Ol - 12 

·-~ 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 4/12 

P. č. 3 (Buzgóová) 
Komisia 18. 3. 2015- bod č. 5 

AJ Mesto Prešov kupuje: 
- stavbu komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KNC 611/13, orná pôda, KNC 3202/9, 

zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/10, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/13, zastavané 
plochy a nádvoria, KNC 3202/8, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/4, zastavané plochy a 
nádvoria KNC 611/12, orná pôda, KNC 611/11, orná pôda, ktorej zodpovedá parc. č. KNE 973/2, 
ostatná plocha, KNC 3044/3, zastavaná plocha a nádvorie, KNC 3043/29, orná pôda, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Jiráskova, 

- stavbu mosta na pozemku parc. č. KNC 3308/1, k. ú.Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 
od NAIL trading, s.r.o., Prešov, Vajanského 33, 080 Ol Prešov, IČO: 36443824. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností stavby komunikácie a mostu, Ul. Jiráskova, k. ú. Solivar. 
Na základe požiadavky VMČ č. 5 ohľadom vybudovania verejného osvetlenia, žiadateľ predložil 
fotodokumentáciu (v prílohe) už existujúceho verejného osvetlenia. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 20. l. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasí a žiada, aby doterajší vlastník dobudoval verejné osvetlenie v danej lokalite. 

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., zo dňa 4. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

F/ Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť odkúpenie nehnuteľností - komunikáciu a most, za cenu l €. 

GI Cena: 
Cena navrhovaná žiadateľom l €. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 2. 12. 2013 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 20. l. 2014 
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014 
Kópia z kat. mapy 
Kolaudačné rozhodnutie 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie: 
- stavby komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch parc. č. KNC 611/13, orná pôda, KNC 320219, 

zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/1 O zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202113, zastavané plochy 
a nádvoria, KNC 3202/8, zastavané plochy a nádvoria, KNC 3202/4, zastavané plochy a nádvoria, KNC 
611112, orná pôda, KNC 611111, orná pôda, ktorej zodpovedá parc. č. KNE 973/2, ostatná plocha, KNC 
3044/3, zastavaná plocha a nádvorie, KNC 3043/29, orná pôda, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jiráskova, 

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

F- MsÚ/SP-01/12/1 



. --~~-~--' ~ . 9 MESTO PREŠOV 
__ --·- Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

- Prílohy: 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 

.-~ .Jarková 24 
_ 080 Ol Prešov 

Žiadost' o predaj /kúpu/ komunikácie a mosta 

Žiadateľ (cesta a most) : 

-~ 1.J·· --~:,: .. :Konateľ spoločnosti: 

NAIL trading s.r.o. Prešov 
Ul. Vajanského 33. 080 Ol Prešov (P.O.Box č.137) 
IČO: 3f A~"{" 

Ing. Jozeff>určák 
,,, Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 

-e-mailová adresa 

Týmto žiadam l o predaj l kúpu komunikácie a mosta 

Stavby sa nachádzajú na ulici : Jiráskova 

Katastrálne územie: 

___ Čísla parciel: 

Účel žiadosti: 

Návrh ceny stavby : 

Solivar 

komunikácie KN-C 611/13,3202/9,3202/10,3202/13,3202/8, 
3202/4, 611/12, 611/11, 304413, 3043/29 

mosta (SVP š.p.) KN-C 3308/1 

predaj Mestu stavby komunikáCie a mosta 

1,00 euro s DPH spolu za obe stavby SO 10 a SO ll 

l>' • . ~ 
f' v 

-- -- ···-···----- ----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 odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 27.11.2013. 
NA l L trading s.r.o. Prešov 
Vajanského 33. 080 O 1 Prešov 
IČO 36 443 824 DIČ 2020005537 

/_,l /Í 

- '/ l 
IČ DPH SK2020005537 podpis navrhovateľa 

Príloha: 
kópia Kolaudačného rozhodnutia č.: B/2013/15060- Mk zo dňa 30.10.2013 
kópiu katastrálnej mapy 
1x Projektová dokumentácia: SO 10- Cesty a úprava terénu 

SO ll -Premostenie Hradného potoka 

F -MsÚ/SP - 52/1/1 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

i\.1~;:·. ~ ,., ' 
se;<,-· .. 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 ,, 

·~",-:. 

Váš list člslo l zo dňa: 

M/18466/2013 
08.01.2014 

· Naše člslo: 

B/941/2014 

Vec: Pozemky v k.ú. Solivar, Jiráskova ul., Prešov 
- stanovisko k žiadosti o predaj pozemkov 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
s 3100 276 

Prešov: 

20.01.2014 

Mesto Prešov - 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, § 4 
ods. 3, písm. dl 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 majetkovému 
prevodu pozemkov KN-C 611/11, 611/12, 611/13, 3043/29, 3044/3, 3202/4, 3202/8, 3202/9, 
3202/10, 3202/13 a 3308/1 na ul. Jiráskovej v Prešove v zmysle návrhu žiadateľa -spoločnosti Nail 
trading s.r.o. Prešov. 

S pozdravom llJlii,[t;;;•g, 
· · ~ll:~·~ o .r.~al€~ 7 

Mesh.•'··' . ~Olt SEKCl" 11 , '';···-~'i u rad 
·· • '· 11 ..,fA~VE8NENO Ú'"'A • 

OBÓ ti ·DU A URBANiSTIKY 01 Prešov · @7 

~-
,,.J~ 

Ing. arián Harčarík 
riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@pre:ov.sk l www.prasov.sk 



' 

Správa a zimná údržba prešovských čiest, s.r.o., ul. Pionierska 24, 
080 05 Prešov 

VEC 

Mestský úrad Prešov ";. t:' 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

V Prešove 4. 7.2014 

. ' 

Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií 
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradný potok 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul. 
··Jiráskovej, Suchoňovej a mostu spájajúceho uL Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam: 

l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Su<;hoňovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení 
technického stavu, nevykazujú žiadne závady. 

2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a 
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a 
nakonzervovaná. 

Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií. 

_s pozdravom 

sti/~ 
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Číslo"spisu: B/2013/15060- Mk 

Vec 
NAIL tradin s.r.o. Prešov Va'anského č. 33 080 Ol Prešov- návrh na 

v , 

KOLAUDACNEROZHODNUTffi 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa§ 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z. 
z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a 
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súbehu s § 3a 
ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len cestný zákon} v znení 
neskorších predpisov posúdil návrh a podľa § 82 ods. l stavebného zákona 

povol'uje užívanie inžinierskej stavby, resp. inžinierskych objektov pod označením: 
"SO lO- Cesty a úprava terénu a SO ll- Premostenie hradného potoka", ktoré boli vyhotovené 

v rámci stavby pod pracovným názvom: "OS IBV Rodinné domy Za Hradným potokom, Prešov
Solivar a príslušné siete technickej infraštruktúry". 

• Stavebníkom predmetných objektov je: spoločnosť "NAIL trading s.r.o., Prešov, Vajanského č. 
33, 080 01 Prešov". 

• Stavba, resp. predmetné objekty sú na pozemkoch parc. č. 3308/1 (mostné teleso cez Sol'ný 
potok), 3043/29, 3044/3, 611111, 611/12, 3202/4, 3202/8, 611113, 3202/9, 3202/10, 3202/13 v kat. 
územi Solivar- ul. Jiráskova. 

• Predmetné kolaudované objekty budú užívané ako súčasť miestnych komunikácií. 

Kolaudované objekty obsahujú, resp. uvedenými objektmi boli nadobudnuté tieto kapacity: 
• ocel'ový most cez Soľný potok s dreveným pojazdným lcrytom dÍžky cca 18m a šírky 5,50m; 

miestnu komunikáciu s krytom z asfaltobetónu o celkovej ploche 3303m2
• Odvádzanie zrážkových 

vôd z povrchu je prostredníctvom priečneho sklonu ku krajnici a následným vsakovaním do terénu. 

Pre užívanie stavby stavebný úrad podl'a § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. určuje tieto podmienky: 

l. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou a rozhodnutím stavebného úradu (stavebným 
povolením a kolaudačným rozhodnutím), v zmysle ustanovenia § 86 stavebného zákona v súbehu 
s ustanovením § 12 Vyhlášky č. 35/1984 Zb. udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo dopravných, požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa čo najviac predÍžilajej užívatel'nosť. 

2. Akékol'vek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení 
stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne.podľa § 85 stavebného zákona 

3. Vlastník je povinný stavbu udržiavať v takom stavebnotechnickom a dopravnotechnickom stave, 
aby bola zabezpečená jej zjazdnosť a schodnosť po celý čas jej trvania. 

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovani~ stavby uchovávať po celý čas 
jej užívania; pri zmene vlastníctva stavpy ju odovzdá novému nadobúdatel'ovi a pri odstráneni 
stavby stavebnému úradu. 
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'·V kolaudačnom konaní neboli zistené také nedostatky, ktoré by bránili vydaniu tohto 
rozhÓ-dnutia pre povolenie užívania stavby. 

Návrh pre vydanie kolaudačného rozhodnutia bol spoplatnený podľa položky 62a písm. g) zákona 
č. 14511995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 60€. Správny poplatok žiadateľ uhradil do pokladne 
Msú v Prešove dňa 03. 10. 2013, o čom stavebnému úradu predložil Príjmový pokladničný doklad č. 
33/1678/2013. 

Odôvodnenie 

Dňa 03. 10. 2013 podal navrhovateľ, ktorým je spoločnosť NAIL trading s.r.o., Prešov, 
Vajanského č. 33, 080 Ol Prešov, na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby, resp. 
inžinierskych objektov povolených a vyhotovených pod označením: "SO l O - Cesty a úprava terénu 
a SO ll- Premostenie hradného potoka". Uvedené objekty spadajú do objektovej skladby stavby pod 
pracovným názvom: "OS IBV Rodinné domy Za Hradným potokom, Prešov- Solivar a príslušné siete 
technickej infraštruktúry". Pre uvedenú stavbu bolo vydané stavebné povolenie pod č. OÚ-OD
B98/11039-006 zo dňa 15. 06. 1998 a OÚ-OD-Bl99!16303-00007 zo dňa 23. ll. 1999. Predmetná 
stavba, resp. objekty boli zrealizované na ul. Jiráskovej v Prešove-Solivare. Stavebný úrad preskúmal 
návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou, ktoré vykonal dňa 30. 10. 2b13 kde 
skonštatoval, že stavba bola vyhotovená 'podľa overenej projektovej dokumentácie. Tunajší stavebný 
úrad na základe vykonaného kolaudačného konania konštatuje, že .užívaním stavby nebude ohrozený 
život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Na základe výsledkov vykonaného kolaudačného konania, 
zhromaždených dokladov a miestnej obhliadky tunajší stavebný úrad rozh~rlol tak, ako je to uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na meste Prešov, 
Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podl'a ustanovenia § 55 ods. l spráVneho poriadku 
odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 

-, -----.. 
~., .... iuiJf.Paven-tagyari 

primátor mesta 

Doručí sa 
l. NAIL trading s.r.o. Vajanského 33 080 Ol Prešov 
Na vedomie 
2. KRPZ,KDI Pionierska 33 080 05 Prešov 
3. ORHaZZ Požiarnická l 080 Ol Prešov 
4. OÚ odbor starostlivosti o ŽP Námestie mieru 2 08192 Prešov 
5. SVP š.p. Jazdecká 7 080 Ol Prešov 
6. SaZÚPC s.r.o. Pionierska 24 080 05 Prešov 

·7. Msú Prešov, SSÚaU, odd.HAaÚP Jarková24 080 Ol Prešov 
8. Msú Prešov, SSÚaU, odd. DEaži> Jarková24 080 Ol Prešov 
9. MsÚ Prešov, S SÚ aU Odd. SP pre spis 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 4 (Buzgóová) 
Komisia 18. 3. 2015- bod č. 6 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky- parc. č. KNC 611113, orná pôda o výmere 8m2

, 

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

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

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

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

od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnou komunikáciou. 

Strana 
5112 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 20. 1. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasí. 

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., zo dňa 4. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť odkúpenie predmetného pozemku za účelom majetkovoprávneho 
sporiadania nehnuteľností pod miestnou komunikáciou za cenu l €. 

GI Cena: 
Cena navrhovaná žiadateľom l €. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 2. 12. 2013 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 20. l. 2014 
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014 
Kópia z kat. mapy 
LV č. 2787 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 611113, orná pôda o výmere 8m2

, 

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

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

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

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

od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov 
- za cenu l €. 

F- MsÚISP-0111211 



':;;1 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v P~eiov~ l t 

Čfslo spisu: J Re_gistr. Inafka: 

Znak a lehota 
Došlo: .. 2 -12- 2013 uloženia: 

Prílohy: l Vybavuje: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 41-r /;ľ /.; h!D!/S 
l 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o predaj /kúpu/ pozemku 

Žiadateľ (vlastník pozemku) : Ing. Jozef Ďurčák 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: mobil ( 

e-mailová adresa 

Týmto žiadam l o predaj l kúpu pozemku 

Pozemok sa nachádza na ulici : Jiráskova 

Katastrálne územie: 

Číslo parcely: 

Účel žiadosti: 

Návrh ceny: 

Solivar 

KN-C 611/13, 3202/9, 3202/10, 3202/13 

prevod pozemkov-pod verejnou komunikáciou 

1,00 euro spolu za všetky parcely 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem 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 osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 27.11.2013 

Príloha: 
kópia LV 
kópia katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚ/SP - 52/111 

~,.",-,.l 

podpis navrhovateľa 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/18457/2013 
08.01.2014 

· Naše číslo: 

B/941/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

20.01.2014 

Vec: Pozemky parc. č. 611/13, 3202/9,3202/10 a 3202/13 k.ú. Solivar, Jiráskova ul., Prešov 
- stanovisko k žiadosti o prevod pozemku 

Mesto Prešov - 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, § 4 
ods. 3, písm. dl 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 prevodu 
uvedených pozemkov pod verejnou komunikáciou na ul. Jiráskovej v Prešove v zmysle návrhu 
žiadatel'a Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, Prešov. 

S pozdravom 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



VEC 

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ul. Pionierska 24, 
, · · 080 05 Prešov · · 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

V Prešove 4.7.2014 

Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií 
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradný potok 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul. 
Jiráskovej, Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam: 

. l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Suchoňovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení 
technického stavu, nevykazujú žiadne závady. 

2) Most cez Hradný potok spaj ajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a 
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a 
nakonzervovaná. 

Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií. 

S pozdravom 

Anton Ro~ 
konatel' ~oločnjsti /// 

" 
# "' tfiŕ:· 

•/ 

\ 
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres 707 Prešov 
Obec 524 140 PREŠOV Dátum vyhotovenia: 27.11.2013 
Katastrálne územie: 857 301 Solivar Čas vyhotovenia 14:05:32 

V Ý P I S Z L I S T U V L A S TN Í C TV A č. 2787 - čiastočný 

ČASŤ A: ~~JETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh 
číslo v m2 pozemku využ.p. chr.n 

611/13 8 Orná pôda l 
3202/9 37 Zastavané plochy a nádvoria 99 
3202/10 12 Zastavané plochy a nádvoria 99 
320'2/13 13 Zastavané plochy a nádvoria 99 

* * * Ostatné PARCELY registra "C" newžiadané * * * 

Legenda: 

Kód spôsobu využívania pozemku 

Umiest. Právny 
pozemku vzťah 

l 
l 
l 
l 

l - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny 
okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 

poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre 
rastlinnú výrobu 

99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

Kód umiestnenia pozemku 
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. 
číslo 

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dá~um narodenia, rodné číslo (IČO) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

l Ďurčák Jozef,.Ing, 

Titul nadobudnutia 
V 1849/2006-Kúpna zmluva 

ČASŤ C: ŤARCHY 

Bez zápisu. 

Iné údaje 

Bez zápisu. 

Dátum narodenia: : 
Spoluvlastnícky podiel: 

Objednávkafg ?o /2013 
Vyhotovil: Eva Fedorčáková 

~fC<._ 
í ľ 

1/1 



l(gl Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 6112 

P. č. 5 (Buzgóová) 
Komisia 18. 3. 2015- bod č. 3 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemok parc. č. KNC 612117, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 053 m2

, LV č. 3399, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Suchoňova, 
od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod verejnou komunikáciou. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 4. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasí. 

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s. r. o., zo dňa 4. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

F/ Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť odkúpenie predmetného pozemku za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania nehnuteľnosti pod miestnou komunikáciou za cenu l €. 

GI Cena: 
Cena navrhovaná žiadateľom l €. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 4. 3. 2014 
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014 
Kópia z kat. mapy 
LV č. 3399 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 612117, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 053 m2

, LV č. 3399, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Suchoňova, 
od Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, 080 Ol Prešov 

- za cenu l €. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



1;;;1 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Mestský úrad v Prešove 

~~~ 

MESTO ľ!EŠO~!~~sts!cý úrad v Prešove l 
Čfslo spi<:u: ~~a: 

7 

sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Došlo: 27 -01- 2014 
l.nak z lehota 
uloženia: 

J Prílohy: 

Ev!dílncmí číslu došlej pn:?iy: 

Žiadatel' (vlastník pozemku) : Ing. Jozef Ďurčák 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: mobil 

e-mailová adresa 

Týmto žiadam l o predaj l tt:iip:u pozemku 

Pozemok sa nachádza na ulici : Suchoňova 

Katastrálne územie: Solivar 

Číslo parcely: KN-C 612/17 

Účel žiadosti: 

Návrh ceny: 

prevod pozemku pod verejnou komunikáciou 

1,00 euro spolu za parcelu 

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 odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 27.01.2014 

Príloha: 
kópia LV 
kópia katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚ/SP - 52/1/1 

podpis navrhovatel'a 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/1795/2014 
24.02.2014 

· Naše číslo: 

8/3880/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

04.03.2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 612/17 k.ú. Solivar, Suchoňova ul., Prešov 
- stanovisko k žiadosti o prevod pozemku 

Mesto Prešov - 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,§ 4 
ods. 3, písm. dl 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 prevodu 
uvedeného pozemku pod verejnou komunikáciou na ul. Suchoňovej v Prešove v zmysle návrhu 
žiadatel'a Ing. Jozefa Ďurčáka, Popradská 5, Prešov. 

S pozdravom 

/! / 
/j ---' . l' / vj/ 

/,' / l 
~ng. Marián Harč/rík 

riaditel' 
Sekcie stavebného úradu 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 



VEC 

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ul. Pionierska 24, 
080 05 Prešov 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

V Prešove 4.7.2014 

Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií 
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradn)' potok 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul. 
Jiráskovej, Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam: 

l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Suchoň ovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení 
technického stavu, nevykazujú žiadne závady. 

2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a 
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a 
nakonzervovaná. 

Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií. 

S pozdravom 

AntonRo~ ) 
konateľ {Poločnpstj .~ 

l 

... ~': 

·l 

\ 



Dňo 

Okresný órad 
Prešov 

katastrólny odbor 

02.10.2013 

Vyhotovil 

Meno 

Obec 

PREŠOV 

Vektorovó mapa 

LNEJ 

Zachardalovó 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Solivar 

Dátum vyhotovenia 24.01.2014 
čas vyhotovenia: 08:23:36 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3399 
ČASf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
612117 

Výmera v m2 Druh pozemku 
1053 Zastavané plochy a 

nádvoria 

Spôsob využ. p. Umíest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

25 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

25 - Pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

ČASf 8: VLASTN! GI A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu: 

1 Durčák Jozef r. l 
Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 
ZAP.108 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vlastník 

V 6507/02, V 1005/03, V 1004/03,V 1003/03, V 1002103,, 
V 1015/03-KUPNE ZMLUVY 
V 3048/2003-KUPNA ZMLUVA-373/03 
V 3049/2003-KUPNA ZMLUVA, V 3050/2003-KUPNA ZMLUVA 
V 3979/2003-KUPNA ZMLUVA 
V 4187/2003-KUPNA ZMLUVA 
V 5893/2003-Zmluva o zlúčení a znovurozdelení pozemkov 

1 l 1 

Z 7453/2013- Žiadosť, Kolaudačné rozhodnutie 812013/15214-Mk, Stanovisko OPÚ Prešov 
2004/771-2/Ka 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 23.01.2014 



1;;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 7112 

P. č. 6 (Buzgóová) 
Komisia 18. 3. 2015- bod č. 4 

Al Mesto Prešov kupuje: 
stavbu komunikácie nachádzajúcu sa na pozemku parc. č. KNC 612117, zastavané plochy a nádvoria, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Suchoňova, 
od NAIL trading, s.r.o., Prešov, Vajanského 33, 080 Ol Prešov, IČO: 36443824. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti stavby komunikácie. Na základe požiadavky VMČ č. 5 
ohľadom vybudovania verejného osvetlenia, žiadateľ predložil fotodokumentáciu (v prílohe) už 
existujúceho verejného osvetlenia. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 4. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 4. 8. 2014: 
VMČ č. 5 súhlasí a žiada, aby doterajší vlastník dobudoval verejné osvetlenie v danej lokalite. 

El Stanovisko Správy a zimnej údržby prešovských ciest, s.r.o., zo dňa 4. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO odporúča schváliť odkúpenie stavby komunikácie. 
za cenu l €. 

GI Cena: 
Cena navrhovaná žiadateľom l €. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 4. 3. 2014 
Stanovisko SaZÚPC zo dňa 4. 7. 2014 
Kópia z kat. mapy 
Kolaudačné rozhodnutie 
Fotodokumentácia 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie stavby komunikácie na pozemku parc. č. KNC 612117, zastavané plochy a nádvoria, 
lokalita Ul. Suchoňova, k. ú. Solivar, 
od NAIL trading s. r. o., Prešov, Vajanského 33, 080 Ol Prešov, IČO: 36443824 
- za cenu l €. 

F- MsÚ/SP-0111211 



1;;;;1 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol 

MESTO ľltEŠOV~ský úrad V Prešove \ 7 
Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

Číslo spisu: \ Regis!r. značka: 
Znak a lehota 

2 7 · -01· Z01!1 uloženia: 
Došlo: 080 O l Prešov 

Prílohy: \ Vybavuje: 

Evidenčnú číslo dn~!rl po~ty: 5~1g ~la~ost'' o predaj /kúpu/ komunikácie 

Žiadate!' (cesta) : 

Konateľ spoločnosti : 

NAIL trading s.r.o. Prešov 
Ul. Vajanského 33,080 Ol Prešov (P.O.Box č.137) 
IČO : 36 443 824 
Ing. Jozef Ďurčák 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 

e-mailová adresa 

Týmto žiadam l o predaj l Mpu komunikácie 

Stavby sa nachádzajú na ulici : Suchoňova 

Katastrálne územie: 

Čísla parciel: 
Účel žiadosti: 

Solivar 

komunikácia na parcele KN-C 612/17 
predaj Mestu stavby komunikácie 

Návrh ceny stavby : 1,00 euro s DPH spolu za stavbu SO 10 -Miestna obslužná komunikácia 

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 žia~osti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia ži~dosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa27.01.2014. 

Príloha: 

NAIL trading s.r.o. Prešov 
Vajanského 33. 080 Ol Prešov 
IČO 36 443 824 DIČ 2020005537 

IČ DPH SK202000553 7 

4--'( 

podpis navrhovateľa 

kópia Kolaudačného rozhodnutia č. : B/20 13/15214 -Mk zo dňa 30.10.2013 
kópiu katastrálnej mapy 

1x Projektová dokumentácia: SO 10- Miestna obslužná komunikácia 

F - MsÚ/SP - 52/111 



MESTO PREäOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a úzer:rmého plánovania .· 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/2369/2014 
24.02.2014 

'"t·' 
l_, l; ·•-w > 

· Naše čfslo: 

B/3880/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
oao·o1 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

04.03.2014 

Vec: Stavba komunikácie na pozemku parc. č. KN-C 612/17 k.ú. Solivar, Suchoňova ul., 
Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odpredaj stavby 

Mesto Prešov - 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, § 4 
ods. 3, písm. d/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v zne11T neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k majetkovému 
prevodu stavby komunikácie na pozemku parc. č. 612/17 k.ú. Solivar na ul. Suchoňovej v Prešove 
v zmysle návrhu žiadateľa -spoločnosti Nail trading s.r.o., Vajanského 33, Prešov. 

S pozdravom 

/1/ f / 

/~'· .;L, /•' /( 

Ing. Marián Harč.Jrík 
riaditel' . "' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



VEC 

Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., ul. Pionierska 24, 
080 05 Prešov 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

V Prešove 4.7.2014 

Stanovisko správcu cestného fondu k odkúpeniu pozemkov a stavieb pozemných komunikácií 
na ul. Suchoňova a Jiráskova a mostu cez Hradný potok 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k technickému stavu komunikácie na ul. 
Jiráskovej, Suchoňovej a mostu spájajúceho ul. Jiráskovu a Chalúpkovu uvádzam: 

l) Komunikácie na ul. Jiráskovej a Suchoň ovej pri osobnom monitorovaní ako aj posúdení 
technického stavu, nevykazujú žiadne závady. 

2) Most cez Hradný potok spajajúci ul. Jiráskovu a Chalúpkovu po osobnom monitorovaní a 
posúdení technického stavu nevykazuje žiadne závady. Drevená mostovka bola vymenená a 
nakonzervovaná. 

Ako správca doporučujeme po schválení zaradiť do siete mestských komunikácií. 

S pozdravom 



Dňo 

Okresný drod 
Pre§ov 

katastrólny odbor 

02.10.2013 

na parcelu: 

Vyhotovil 

Meno 
Zochardalovó 

Obec 

PREŠOV 
Vektorovó mapa 

LNEJ 



' ................. ~ 

. v 

MESTO PRESOV 
Císlo.spisu: B/2013/15214- Mk 

Vec 
NAn. tradin s.r.o. Prešov va·anského č. 33 080 Ol Prešov- návrh na 

" , . KOLAUDACNE ROZHODNUTIE 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy podľa§ 2 písm. a) ods. 3 zákona č. 416/2001 Z. 
z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a 
príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v zneni neskorších predpisov v súbehu s § 3a 
ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej v texte len cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov posúdil návrh a podľa § 82 ods. l stavebného zákona 

povol'uje užívanie inžinierskej stavby, resp. inžinierskeho objektu pod označením: 
"SO 10-Miestna obslužná komunikácia", ktorý bol vyhotovený v rámci stavby pod pracovným 

názvom: ,,Prešov- os mv Jiráskova- verejné dopravné a technické vybavenie územia". 

' 
• Stavebníkom predmetného objektu je: spoločnosť "NAIL trading s.r.o., Prešov, Vajanského č. 

33,080 Ol Prešov". 
• Stavba, resp. predmetný objekt je na pozemku parc. č. 612/17 v kat. území Solivar - ul. 

Suchoňova. 
• Predmetný kolaudovaný objekt bude užívaný ako súčasť miestnych komunikácií. 

Kolaudovaný objekt obsahuje, resp. uvedeným objektom boli nadobudnuté tieto kapacity: 
• miestnu komunikáciu s krytom z asfaltobetónu dÍžky cca 134m a šírky 6,0m o celkovej ploche 

819,70m2
• Vozovka je lemovaná obrubníkmi. Odvádzanie _zrážkových vôd z povrchu cesty je 

zabezpečené prostredníctvom 5-tich uličných ~ustov do verejnej jednotnej kanalizácie. 

Pre užívanie stavby stavebný úrad ... podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 
453/2000 Z. z. určuje tieto podmienky: 

l. Vlastník stavby je povinný v súlade s dokumentáciou a rozhodnutím stavebného úradu (stavebným 
povolením a kolaudačným rozhodnutím) v zmysle ustanovenia § 86 stavebného zákona v súbehu 
s ustanovením§ 12 Vyhlášky č. 35/1984 Zb. udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo dopravných, požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predÍžilajej užívatel'nosť. 

2. Akékoľvek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení 
stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne podľa § 85 stavebného zákona. 

3. Vlastník je povinný stavbu udržiavať v takom stavebnotechnickom a dopravnotechnickom stave, 
aby bola zabezpečená jej zjazdnosť a schodnosť po celý čas jej trvania. 

4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas 
jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení 
stavby stavebnému úradu. 



V kolaudačnom konani neboli zistené také nedostatky, ktoré by bŕánlli "Vydaniu tohto 
rozh,?dnutia pre povolenie užívania stavby. 

Návrh pre vydanie kolaudačného rozhodnutia bol spoplatnený podľa položky 62a písm. g) zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 60€. Správny poplatok žiadateľ uhradil do pokladne 
MsÚ v Prešove, o čom stavebnému úradu predložil Prljmový pokladničný doklad č. 14/2603/2013 zo 
dňa 07. 10.2013 a pod č. 33/1678/2013 zo dňa 03. 10. 2013. 

O-d ô v o d n en i e 

Dfw 07E !0.- 201J :f=.i:Jdal navr:!1ov~t~ľ; ktcr:{-m je spoločnosť }I~AJL trlliiing 3~r~o .. ~ Prcš~r"'{=
Vajamk.~~o č .. 33!t ~)80 (il Preš;:;v> na n~n_jŠt:;~. ~~veb~om ~-:_ade návrh na kt)la1_1dáciu sta'\l'by1 resp .. 
• y. • ~ h •- · • ~ 1 'h h · 'l. ~A " • s· o- 1 o 11. ..r· · b 1 v • "~TlZJn•ers.Ke~o ooje.l:a'-..1 povo ene...10 a vy_movene.uo P'~".t. oznacemm: ,, _ _ - 1v ... 1estna o s_uzna 
komunikácia" Uvedenv ~bickt s-adá -lo ol.~"'k+!Á)''"'l ... L-t-.ril--.. , .,..-,.vl.,., -....nd .... raco~,.,.,~~'m n~..,."n,..,..,. P .. ,..;,..,~.-.., .; V a~ · .f-l U .UJ"-' ll'\..-.,.. ~.1:\..lUY..V .. 'f .,t.Q. VJ yv .fJ V:f.--4.} .r..~ J. (.1.Lot- ....... .L~ ....... ,~...._ .... _."._,.. 

O co mv· 1· • k · ' d , h · , • ,.l.. • , • • • T\ rl , · • • • ~-- ô ~- _ ~ trns_:ova - vereJ1le _opravne a tec~_!-llCKe VJ~..~averu.e uzenna··. rre, uveuenu stavcu oo1o 
·vydané stavebné povolenie mestom Prešov pod č. P-2004/4289-Se dňa 29. 1 L 2001. Predmetná 
stavba, resp. objekt bol zrealizovaný na ul. Suchoňovej v Prešove-Solivare. Stavebný úrad preskúmal 
návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou, ktoré vykonal dňa 30. 10. 2013 kde 
skonštatoval, že stavba bola vyhotovená podľa overenej projektovej dokumentácie. Tunajší stavebný 
úrad na základe vykonaného kolaudačného konania konštatuje, že užívaním stavby nebude ohrozený 
život a zdravie osôb, ani životné prostredie. Na základe výsledkov vykonaného kolaudačného konania, 
zhromaždených dokladov a miestnej obhliadky tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené 
vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Poučenie 

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto 
rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa omámenia rozhodnutia na meste Prešov, 
Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podl'a ustanovenia§ 55 ods. J správneho poriadku 
odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní . riadnych opravných 
prostriedkov. 

Doruči sa 
l. NAIL trading s.r.o. 
Na vedomie 
2. KRPZ,KDI 
3. ORHaZZ 
4. OÚ odbor starostlivosti o ŽP 
5. SVP š.p. 
6. SaZÚPC s.r.o. 
7. MsÚ Prešov, SSÚaU, odd.HAaÚP 
8. MsÚ Prešov, SSÚaU, odd. DEažP 
9. MsÚ Prešov, SSÚaU 

Vajanského 33 

Pionierska 33 
Požiarnická l 
Námestie mieru 2 
Jazdecká 7 
Pionierska 24 
Jarková24 
Jarková24 
Odd. SP 

08001 

08005 
080 Ol 
08192 
080 Ol 
08005 
080 Ol 
080 Ol 
pre spis 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor mesta 

Prešov 

Prešov 
Prešov 
Prešov 
Prešov 
Prešov 
Prešov 
Prešov 
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P. č. 7 (Buzgóová) 
Komisia 18. 3. 2015- bod č. 19 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenaJmU nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu zriadenia záhradky na pril'ahlom pozemku pred rodinným domom, 
a to časti pozemku parc. č. KNC 3242/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 30 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Pod Turňou, na dobu 
neurčitú pre Rút Pajorkovú, Pod Turňou 32, 080 05 Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka žiada o prenájom časti uvedeného pozemku za účelom zriadenia okrasnej plochy slúžiacej 
na ochranu vyplavovania zeminy pred rodinným domom. 

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

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 9. 9. 2014: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s prenájmom pozemku. 

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu časti pozemku špecifikovaného v bode A/ tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

FI Cena: 
Minimálne za cenu v zmysle odborného stanovenia všeobecnej hodnoty výšky nájomného určenej 
znalcom. · 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 18. 7. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 8. 2014 
Kópia z kat. mapy 
Fotodokumentácia 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zriadenia záhradky na pril'ahlom pozemku pred rodinným domom, a to časti pozemku parc. č. KNC 
324215, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 30m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní 
GP), LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Pod Turňou, na dobu neurčitú pre Rút Pajorkovú, Pod 
Turňou 32, 080 05 Prešov 
-za cenu 4,70 €1m2/ročne. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



a 

Rút Pajorková, l 

Vec: Žiadost' o dlhodobý prenájom. 

Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 2907/73 
08001 Prešov 

Žiadam Vás o dlhodobý prenájom mestského pozemku k. ú. Solivar, parcela 3242/5, 
v rozmere 30m2, za účelom zriadenia okrasnej plochy slúžiacej na ochranu vyplavovania 
zeminy a s tým súvisace zaplavenie komunikácie pred rodinným domom Pod Turňou 2, Prešov. 

S pozdravom Rút Pajorková 

V Prešove dňa 18.7.2014 

Príloha: kópia katastrálnej mapy 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbani.stiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/12082/2014 
05.08.2014 

Naše číslo: 

B/13042/2014 

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

Vybavuje l linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

26.08.2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 3242/5 k.ú. Solivar, ul. Pod Turňou, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o prenájom časti pozemku 

Mesto Prešov - 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, § 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 prenájmu časti 
pozemku KN-C 3242/5 k.ú. Solivar pre žiadateľa Rút Pajorkovú, Pod Turňou 2, Prešov v rozsahu 
podl'a priloženej žiadosti, bez oplotenia a so zachovaním vol'ného prístupu k a cez pozemok parc. č. 
3242/3 k.ú. Solivar. 

S pozdravom 
MIDSTt~ )!'IHiJEŠOV 

Mestský úrad 
SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRAOLI A URBANISTIKY 
~~ov@ 

Ing. M::~rián Harčarík 
ŕiaditel' 

Sekcie stavebn~ho úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk .. 
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1982 
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/ Meno 

27.04.2011 Ko mórová 



Pod Turňou - Mapy Google stránka l z l 

Google Adresa Pod Turňou 
~dresa je približná 

1') ~ '){)l.t:; 



Návrh c;l 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 8 (Ing. Šarišský) 
Komisia 25. 3. 2015- bod č. 4 

Vydanie: 

Strana 
9/12 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnost', a to: 

časti pozemku parc. č. KNC 14533/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75 m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 14533119, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 482 m2

, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, 
časti pozemku parc. č. KNC 14533/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 215m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 3501/48, trvalé trávne porasty o výmere 66m2

, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
všetko o výmere cca l 838 m2

, lokalita Ul. Višňová, na dobu 20 rokov pre AUTO EX, s. r. o., 
Hviezdna 16,080 Ol Prešov, IČO: 36465984. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' má zámer na vlastné náklady vybudovat' oplotenie z dôvodu ochrany majetku 
a zabezpečenia bezpečnosti a poriadku. Zároveň oplotenie umožní vytvorenie územia verejnej 
parkovej zelene. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 13. l. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 8. l. 2015: 
VMČ č. 6 súhlasí s prenájmom nehnutel'ností uvedených v žiadosti a odporúča vyhovieť 
žiadate l' ovi. 

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností špecifikovaných v bode Al 
tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s§ 9a ods. 9 

písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnosť. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadate!' om: l 0,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 4. ll. 2014 
Doplnenie žiadosti zo dňa 15. 12. 2014 
Výpis z L V č. 6492 
Čiastočný výpis z L V č. 2065 
Stanovisko OHAaÚP zo dňa 13. l. 2015 
Kópia katastrálnej mapy 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu vytvorenia územia parkovej zelene pre verejnosť, a to: 
- časti pozemku parc. č. KNC 14533/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 75m2 (presná 

výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešo~, 
- pozemku parc. č. KNC 14533/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 482m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, 
časti pozemku parc. č. KNC 14533/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 215m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- pozemku parc. č. KNC 3 5O l l 48, trvalé trávne porasty o výmere 66 m2
, L V č. 2065, k. ú. Solivar, 

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

Hviezdna 16, 080 Ol Prešov, IČO: 36465984 
za cenu l O, OO €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou vytvorenia a udržiavania parkovej 
zelene. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



t•J MESTO PREŠOV 
_ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

. . . . . -4~}to t:-x .s··~: o. i·1st -t:J":t~;(0 /<Jift 4L cet Meno, pnezv1sko/obchodny nazov ........................................... .!."""(· ................................................................ . 
j -- ' \... ' l :; - . --:' /) [~- ' . - 71 / 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ............ !. _ ............ ; ..................... ,. ............................... _ 
v [>--;.·/ _.., ŕ' . 5f['' c:~ . l ? ., / ,.. /~, i 

Císlo telefónneho kontaktu žiadateľa: ........... . ......................... ;.... · 1 
·1 • d . t?.Pv·-1rt;'J)~ /'-;11-f "J,:;c:; t..'L .;:r ?:-/tj_,<./., c::. 2-e-mai ova a resa ................... ; .......................................................... .. 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Jýmto žiadam o nájom pozemku 
Jt.) ' -~ ·~. / A ~ . 

K 'l , . r ·fL.t . .> e... C ff 5t:.'L/?:·/R. atastra ne uzem1e: ......................................................................................................................................... . 
. ;, - ~ .. - ť. .. " "'~'{'S> ... - E..L-.2'-- ? 

Lokalita (ulica a pod.) ···;·: ................ k: .. :f.:!::f::.~:t ........ l::./:.~f .. 'f ... : ...... ;~.~ .. ~ .............. ~ ......... :,:-:.~ .. ~ .......... :···· 
Číslo parcely: ........ . 1..5: .. ~f.:?..:?J. / ~'!.. 'f .... J.t.~~['! ./. .!.~: .. '/" .... ~(1,, I..~.::..(.:!... 'ŕ .... ;?.~f..€:!..1..? ri 
výmera v m2

: ..... :!..f..~rff . .:!:/.í.:i.: ... : .... 1 .. ~.:f?.l!..t:::::_~., .... :1..1. .. f.-?..·} .. /.?.E~ ... :: ... ?.~!.f:.t.~:~ ... f..ŕ.:~.~-Xi.!.! · ? s-1 
'v ,. • {}::;i- 11'<' ~/~([ C?i't}7[~f-t i J>{}t,?--/l. ir8fl"ff._ >vé/L (i L'Cl-(/.~-1"{, { ~{'.y.,;"+/~ 1..· Ucel naJinu ............................................. c.: ....... ·f ....................................................................... , ....................... . 

. i.l%.~:ljP.f~:-..... ?: ..•. B3!.X-:J: .... iľ.(.~: .... !..i ..... f.~~!:.~~:::~:. .... ::·:.~1 .... fit~~.tf:.: ..... f..!.~?.Zf:f..t.ť. ....... f.ť~./~~ ~ 
i/ 'rT~C'f!-ld.r[ (.; -7::[/w;f "1->fJNCé.'LCO !t:-'li--"E" 
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udeľujem 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 osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

"L 0 /ft 
V Prešove dňa .. J./ . .J.L ... -''-C} 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

i, ' '\. '·· .......... , ............... L.: ......... :"'-. 

' podpis navrhovateľa 

pri nájme pozemku za účelom výstavby objektu, parkoviska resp. umiestnenia inej stavby doložiť 

stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, oddelenia hlavného architekta mesta 

a územného plánovania k danému zámeru 

F - MsÚ/SP - 52/411 



Auto Ex. s.r.o., Višňova č. 13,. 080 Ol P re š o v 
IČO : 36465984, zast. Eduard Mihalič- konatel' 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. mestského majetku 
Ul. Jarková č. 24 
080 O l P r e š o v 

Vec: 
Doplnenie žiadosti o nájom pozemku 

V rámci doplnenia žiadosti o nájom pozemku uvádzam, že žiadam o dlhodobý nájom 

(20 rokov) v žiadosti uvedených parciel a plôch za symbolickú cenu, ktorú navrhujem na 

l O €/rok. Predmetné parcely budem udržiavať v absolútnej čistote a poriadku (údržba, 

kosenie). 

Svoju žiadosť odôvodňujem záujmom o vybudovanie oplotenia z dôvodu ochrany 

majetku a zabezpečenia bezpečnosti, poriadku a čistoty na uvedených parcelách. Taktiež 

máme eminentný záujem o zriadenie trvalých plôch zelene. 

Za pochopenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

Prílohy: 

l x kópia kat. mapy s vyznačením oplotenia 

l x kópia stanoviska 

l x žiadosť o nájom pozemku 

/l 

! 

! 
l 
i 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 29.01.2015 
čas vyhotovenia: 09:51:57 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492 
CASŤ A: MAJETKOVÁ 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. 

4/ 2 696 Zastavané plochy a 22 1 
nádvoria 

51/ 1 1339 Zastavané plochy a 16 1 '201 
nádvoria 

52/ 2 574 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

53/ 1 233 Zastavané plochy a 16 1 '201 
nádvoria 

53/ 2 184 Zastavané plochy a 16 1 '201 
nádvoria 

53/ 3 328 Zastavané plochy a 18 1 '201 
nádvoria 

54/ 1 601 Zastavané plochy a 16 1 '201 
nádvoria 

54/ 2 432 Zastavané plochy a 16 1 201 
nádvoria 

55 -138 Zastavané plochy a 18 1 
nádvoria 

56 292 Zastavané plochy a 18 1 
nádvoria 

57 108 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

58 505 Zastavané plochy a 16 
nádvoria 

61/ 1 1014 Zastavané plochy a 99 
nádvoria 

61/ 4 132 Zastavané plochy a 99 
nádvoria 

61/ 5 416 Zastavané plochy a 99 1 
nádvoria 

61/ 6 819 Zastavané plochy a 99 1 
nádvoria 

95 300 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

98 501 Zastavané plochy a 99 
nádvoria 

112 110 Záhrady 4 1 
114 3 Záhrady 4 1 
129/ 1 40 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
1341 1 23 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
141/ 3 330 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
1551 1 189 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
1561 3 6 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
183 647 Ostatné plochy 37 1 
187 915 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
207 248 Zastavané plochy a 16 1 '201 

nádvoria 

Informatívny výpis 1/126 Aktualizácia katastrálneho portálu: 28.01.2015 



PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné Číslo Výmera v m2 Druh pozemku 

145171 1 
145171 2 
145171 3 
14526 

14528 

145361 1 
14544 

14545 

14550 

nádvoria 
4159 Ostatné plochy 
1742 Ostatné plochy 

154 Ostatné plochy 
8240 Zastavané plochy a 

nádvoria 
737 Zastavané plochy a 

nádvoria 
9391 Ostatné plochy 
4003 Zastavané plochy a 

nádvoria 
3847 Zastavané plochy a 

nádvoria 
471 Zastavané plochy a 

nádvoria 

Spôsob využ. p. Um/est. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

29 
29 
29 
22 

22 

29 
22 

22 

17 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 14550 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 10512. 
145511 1 2353 Ostatné plochy 29 1 
145511 2 135 Ostatné plochy 29 1 
145511 3 206 Ostatné plochy 29 1 
14552 2823 Ostatné plochy 29 1 
~ 1634 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
GA5531JY 1482 Zastavané plochy a 
~ nádvoria 
~ 517 Zastavané plochy a 

14554 

145571 1 
145581 1 
145581 2 
14559/ 1 

145601 1 

14566 
14567 

14573/ 1 
14574 

14580/ 1 
14580/ 2 

nádvoria 
762 Zastavané plochy a 

nádvoria 
1475 Ostatné plochy 
2467 Ostatné plochy 

16 Ostatné plochy 
4139 Zastavané plochy a 

nádvoria 
2388 Zastavané plochy a 

nádvoria 
3306 Ostatné plochy 
1401 Zastavané plochy a 

nádvoria 
3975 Ostatné plochy 

911 Zastavané plochy a 
nádvoria 

2907 Ostatné plochy 
435 Ostatné plochy 

99 

99 

22 

29 
29 
29 
22 

22 

29 
99 

29 
99 

29 
29 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 14580/ 2 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 11964. 
14583/ 2 680 Ostatné plochy 29 1 
145831 3 1799 Zastavané plochy a 22 1 

nádvoria 
14584 3114 Ostatné plochy 29 1 
145851 1 21045 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
14585127 1510 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
145851 28 130 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585129 1918 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585/ 30 1005 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14585/ 31 540 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
145851 32 1138 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
145851 33 1837 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
145851 34 4406 Zastavané plochy a 99 1 

nádvoria 
14586 1111 Zastavané plochy a 16 1 

nádvoria 

Informatívny výpis 68/126 Aktualizácia katastrálneho portálu: 28.01.2015 



Úrad geodézie, kartog;~fié a k:a'tastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Solivar 

Dátum vyhotovenia 29.01.2015 

Čas vyhotovenia: 09:59:21 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 2065 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

66 Trvalé trávne porasty 7 1 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

7- Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívan ý pre trvalý trávny porast 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

ČASŤ 8: VLASTN fC/ A IN~ OPRÁVNEN~ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov, SR 
IČO: 

1 l 1 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

Z 721/2014- Rozhodnutie OÚ Prešov, katastrálny odbor, C ROEP 30/2013/Pe, zo dňa 
30.12.2013 
Z 444312006- Žiadosť, GP č. 31312005 
Z 444512006- Žiadosť, GP č. 2912006 
Z 444612006-Žiadost', GP č. 3012006 
R 29912011 -Žiadosť o zápis GP č. 83111 
V 1751109- Kúpna zmluva 
V 238512011 - Kúpna zmluva 
R 40212010- Žiadosť o zápis GP č. 1335/2010 
V 16712004-Kúpna zmluva 
V 239712006-Kúpna zmluva 
Z 2762103-Žiadosť ozápis GP č. 23/2002 
Z 2735/06-Žiadost' o zápis GP č. 19/2006 
V 660/2003-KUPNA ZMLUVA 
Z 4447/2006-Žiadosť, GP č. 1312006 
V 1942109- Zámenná zmluva 
Z 864/2002-ZIADOST, GP C. 117/2001, C. 12012001. 
Z 1173/02002-ZIADOST, GP C. 119/2001. 
R 53912011 -Žiadost' o zápis GP č.- G1- 1208/2011-899/11 
Z 2123/2002-ZIADOST, GP C. 100/2001. 
Z 2014/02-ZIADOST, GP C. 30/2002 
V 183912009- Kúpna zmluva 
Z 3429/02-ZIADOST O ZAP IS, GP C.60/2002. 
V 336912011 - Kúpna zmluva 
Z 444812006-Žiadost', GP č. 1/2006 
Z 3489102-ZIADOST O ZAPIS GP C. 69/2002. 
V 457412011- Kúpna zmluva 
Z 445112006-Žiadosť, GP č. 2812006 
Z 3529102-ZIADOST O ZAPIS GP. C. 40/2002 
Z 166212009- Žiadost' o zápis GP č. 40/09, Protokol č. 121/2009/EO 
V 1550/08, V 2094/08, V 2064/08, V 2095108,V 4682/08, V· Kúpne zmluvy.- 97612009 
V 504612004-Kúpna zmluva 
V 4063/2004-Kúpna zmluva 

1/7 Aktualizácia katastrálneho portálu: 28.01.2015 



' Váš list číslo l zo dňa: 

M/18500/20 14 
24. 11. 2014 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

Naše číslo: 

B/404/2015 

080 01 Prešov 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

13.01.2015 

;.7 

Vec: Pozemky parc. č. KN-C 14553/1, 14553/19, 14553/20 k.ú. Prešov a 3501/48 k.ú. Solivar, 
ul. Višňová, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o prenájom pozemkov 

Mesto Prešov - 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, § 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 dlhodobému 
prenájmu uvedených pozemkov v rozsahu podl'a predloženého nákresu pre spoločnosť Auto Ex 
s.r.o., Višňová 13, Prešov pre účely vybudovania oplotenia a vytvorenia parkovej zelene. 

V zmysle stanoviska Oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania č 

B/14928/2014 zo dňa 3. 10. 2014 pre spoločnosť Auto Ex bude následne spracovaná projektová 
dokumentácia riešenia areálu, spolu s rozsahom a technickým riešením oplotenia, predložená na 
odsúhlasenie. 

S pozdravom 

. ....__ 

\ . 

'tJ;:~= 
l l 

Ing. ~arián Harčarík 
riaditel' 

Sekcie stavebného úradu 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 1 www.presov.sk 
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Dňa 

Okresný úrad 
Preliov 

katastrólny adbar 

04.04.2014 

Okres Obec územie 

Preliov PREŠOV 
Vektorovó mapa 

14 

KATASTR LNEJ 
na parcelu: CKN 14555 

Vyhotovil 

Meno 

Fabianovd 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 9 (Ing. Benčíková) 
MsR- 13. 4. 2015- bod č. 16 

Vydanie: 

Strana 
I 1112 

Al Mesto Prešov má zámer prenaJmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu zriadenia a prevádzkovania CENTRA NA KOMUNITNÉ 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 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 zriadenia a prevádzkovania 
CENTRA NA KOMUNITNÉ AKTIVITY pre občanov mesta. 

El Cena: 
Navrhovaná cena: l €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

FI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 7. 4. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 8. 4. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia 
a prevádzkovania CENTRA NA KOMUNITNÉ 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-01112/1 



SOCIÁLNY PREŠOV 
občianske združenie 

Sibírska 19 
08001 Prešov 
IČ0:42383609 

ME.STO PIU.ŠOV Mestský úrad v Prešove 10 Mesto Prešov 

bor správy majetku mesta 

Hlavná 73 

trslo spisu: /1J IJJIJG ~ 

Dol!o: O 8 -04- 2015 
080 Ol Prešov 

Prno hy: 

Evidenčné ~fs lo došlej pošty: V Prešove, 7.4.2015 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

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 Bobko 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 141,71 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 

zraniteľné cieľové skupiny za symbolické nájomné, t.j. 1,00- eur l m2 /~7Lr ,._. Jt. 
b'V~~:r PRE~ov 

občianske z-1---"--· 
S"b' ka uc~e /) 

S pozdravom 
1 

1r8 ~}~!M~ .. o .. I..aPre&GV // 
'"/ ~(/ . 

Mgr. Inge Doležalová 
• 0905 207 686 
inge@ socialnypresov.sk 

MgJPfngria uun::Laovva 

predsedníčka 

SOCIÁLNY PREŠOV, o. z. 

www.socialnypresov.sk 
Mgr. Renáta Kuková 
• 0908 450 511 
renatka@ socialnypresov.sk 



PREŠOV REAL .. r ••. 

Vúš lisi· Na~a značka: 

/v'! no 15 

Slovenská 40, 080 01 Presov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e·mail: sekret!?riat(ä).pre!?.QYreal?_~ 
www.presovreal.sk 

--------~--· __________ _:__ ___________ ·-~----
t/ ~' .. ( 'J • 'l 

Mcstsk.)' úrad 
Odd. mestského nw.ictku 
lllavnú 73 
080 O l Prešov 

Vybnvujc: 
Mgr. M. Nadzonovä 

V l'n:šnvc dfla 
08.04.20 l) 

Vec: Stanovisko k žiadosti o prenájom nebytových uriestorov 

Občianske združenie SOCIÁLNY PREŠOV, so sídlom na Sibírskej 19, 080 Ol 
P1·cšov- žiadosť o prenájom nehytov~-ch rricstorov. 

Uveden:\ organizácia. zastúpená predsedníčkou Mgr. Ingrid Doležnlovou. žiada 
n prenájom nebytov);ch priestorov na ul. Hlavn!l 69 v Prešove na III. nad/x'll11lOI11 podlaží 
n v)'mere 1.:11,71 m2 za účelom zriadenia n prcvádzkovnnia Centra na lwmunitné 
aktivit~· za symbolick~S nájomné 1.00 E:. 

Správca nemá námietky voči udeleniu súhlasu na prenájom. 
Zálohy za energie a ';lužby spojené s predmetom nájmu sú odhadované cca do 200 (~: 

s DPI I mesačne. ktoré si hradí n~omca. 
Výšku a dobu nájmu poncchávamc na rozhodnutí vlastníl(a, 

S pozdravom 

léO 31722814 
OIC 2020521393 
lé DPH. Sk2020G21393 

Mgr. l<::r Bohko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč 
kona tel' 

Bankové spojenie 
UníCreditBank Slovakia a.s , č l! 1 019764005!1111 



Návrh ':;;1 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. l O (Ing. Dol há) 
MsR-13. 4. 2015- bod č. 4 

AJ Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 

Vydanie: 

Strana 
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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, 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú v prílohe. 

BI 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. 138/1991 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: 
Grafická predloha 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu 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 38m2
, 

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

2
, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m
2

, 

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. 
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MESTO PREŠOV 
Mestsk )1 úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 O l Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

i 

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 460311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2
, 

ÍJozemku 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 46 m2
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

'l 

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 395 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; 

2. súťažiaci prUíma 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. SI.Iťažiaci 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 S osôb- zľava 50%; 
·l 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. súťa/iaci med ie 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: 

- vykmovanie gamatkami nahradí vykurovacou sústavou s osadením termostatických ventilov 
a realizáciou úsporného režimu tak pre reštauráciu ako aj pre predajúu potravín, 
- zabe:t.pcčí pre obe prevádzky prípravu TV podľa nových štandardov a platnej legislatívy, 
- zabe7:pečí zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom s izoláciou min. hr. 

l OO 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; 

l l. 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. súf;úiaci 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 10 000 €, 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 dll.a schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50 % 

2 



' . , 

zábezpeky prepadne ako pokuta v ptbspech 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 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; 

zárove!'í 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 vyh1asovateľ 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 
vít'aznému sút'ažiacemu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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