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9 
Mesto Prešov 

Prerokovanie majetkového prevodu- stanovisko ku 
krytiu rozpočtom mesta Prešov na rok 2015 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

Vydanie: 

dňa:20.4.2015 číslo: ... /2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

konštatuje, že 

majetkový prevod nie je aktuálne krytý finančnými prostriedkami v rozpočte mesta Prešov na 
rok 2015. 

F- MsÚ/SP-01/22/1 Strana 1/1 
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1;·;1 Vydanie: 

Prerokovanie majetkového prevodu -stanovisko ku 
krytiu rozpočtom mesta Prešov na rok 2015 Strana 

Mesto Prešov 
1/1 

Dôvodová správa 

Komisia MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na svojom zasadnutí dňa 23. 7. 2014 
prerokovala majetkový prevod- Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 14302/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 270m2

, 

- parc. č. KNC 14302135, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 345m2 

a stavieb: 
- rozostavanej stavby podzemného parkoviska, umiestnenú na pozemkoch parc. č. KNC 
14302/34, KNC 143021335, KNC 14302/337, KNC 14302/338 a KNC 14302/339, 
- rozostavanej stavby dvojúčelového zariadenia CO, umiestnenú na pozemkoch parc. č. KNC 
14302/35 a KNC 14302/336, 
všetko zapísané na LV č. 13134, k ú. Prešov, lokalita Ul. Sibírska, 
od Mgr. Matúša Mihálika, Mičurinova JO, 080 OJ Prešov 
-za cenu 350 000 €, s podmienkou uhradenia kúpnej ceny jednorázovo do 31. 8. 2014 

alebo 
400 000 €, s podmienkou uhradenia kúpnej ceny v 2 splátkach vo výške 200 000 e so 
splatnosťou 31. 8. 2014 a 31. 8. 2015 
(v prílohe tohto materiálu). 

Po prerokovani odporučila oddeleniu mestského majetku MsÚ v Prešove vyžiadať 
stanovisko Komisie MsZ finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií ku krytiu tohto 
majetkového prevodu rozpočtom mesta Prešov na rok 2014. 

Dňa 17. 10. 2014 bola podpísaná Zmluva o výpožičke, kde požičiavateľ Mgr. Matúš 
Mihálik, Mičurinova l O, Prešov prenechal nehnuteľnosti do užívania vypožičiavateľovi Mestu 
Prešov na dobu neurčitú, za účelom vybudovania verejne prístupných parkovacích miest pre 
obyvateľov. Stavba bola zrealizovaná a odovzdaná do užívania v novembri 2014. 
Vypožičiavateľovi bola doručená dňa 9. 3. 2015 výpoveď zo Zmluvy o výpožičke s tým, že 
zanikne dňom 30. 6. 2015 a požičiavateľ žiada po tomto termíne vrátiť predmet výpožičky. 

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladáme tento materiál Komisii MsZ 
mesta Prešov, finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií, pričom po preverení 
aktuálneho stavu príslušných výdavkových položiek bolo zistené, že predmetný majetkový prevod 
nie je v súčasnosti krytý rozpočtom mesta Prešov na rok 2015. 

F- MsÚ/SP-O 1/23/1 Strana 1/1 
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Al Mesto Prešov kupuje: 
- pozemky- parc. č. KNC 14302134, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 270m2

, 

-parc. č. KNC 14302135, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1345 m2
, 

- stavby - rozostavanú stavbu podzemného parkoviska, umiestnenú na pozemkoch parc. č. KNC 
14302134, KNC 143021335, KNC 143021337, KNC 143021338 a KNC 143021339, 

-rozostavanú stavbu dvojúčelového zariadenia CO, umiestnenú na pozemkoch parc. 
č. KNC 14302135 a KNC 143021336, 

všetko zapísané na LV č. 13134, k. ú. Prešov, lokalita UL Sibírska, 
od Mgr. Matúša Mihálika, Mičurinova 10, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ ponúka mestu Prešov rozostavanú stavbu viacúrovňového parkoviska a CO krytu 
nachádzajúcu sa na UL Sibírskej v Prešove. 

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

Dl Stanovisko oddelenia investičnej výstavby zo dňa 22. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 21. 5. 2014: 
VMČ č. 7 odporúča so žiadateľom rokovať o zníženi ceny so zámerom kúpy. Zároveň odporúča 
rokovať s vlastnikom, aby do času prípadného odpredaja, resp. dohody o vecnom bremene 
udržiaval predmetnú plochu pri bytových domoch na uliciach Sibírska 2-4 a Ďumbierska 30-32, 
resp. navrhuje, aby túto plochu prenajal mestu Prešov za l €. 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Na základe stanoviska VMČ č. 7 OSMM uskutočnil rokovanie so žiadateľom (záznam z rokovania 
tvorí prílohu tohto materiálu), pričom závery týkajúce sa najmä ceny ponúkaných nehnuteľností, 
sú obsiahnuté v tomto materiáli. 

GI Cena: 
Na predmetné nehnuteľnosti bol spracovaný znalecký posudok č. 0812014 zo dňa 31. l. 2014 
Ing. Michalom Malinom vo výške 904 000 €. 
Navrhovaná cena žiadateľom: 
a) 350 000 € .za podmienky uhradenia kúpnej ceny jednorázovo do 31. 8. 2014 
alebo 
b) 400 000 € za podmienky uhradenia kúpriej ceny v 2 splátkach vo výške 200 000 € so 

splatnosťou 31. 8. 2014 a 31. 8. 2015. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 14.3.2014 
Stanovisko oddelenia investičnej výstavby zo dňa 22. 4. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa l. 4. 2014 
LV č. 13134 
Kópia mapy z GIS 
Záznam z rokovania zo dňa 27. 5. 2014 
Zmluva o výpožičke 

Strana 1/1 
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Mgr. Matúš MIHÁLIK 
Prešov, ul. Mičurinova č. 3440/10, PSČ: 080 Ol 

V Prešov, dňa 12.03.2014 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad mesta.Prešov 
ul. Hlavná č. 73 
080 Ol PREŠOV 

VEC: 

·--- ;_.........,....:.-.... 

-MESTO ~~EŠQV Meslt<ký Úrad v P>ešc•1e l 9 - ' -- ., .. 

er,ro '~!'U: t, 9 :r t,.l.{i.)~r,gli~:.'.".~l.ka: 
Zr:?.1! a lehota 

Oo~ID! 14 -03- 2014 ~luiania: 

Prnohy: --·-r vv~a~LJje: 
Evidenčné číslo došlej pošty: !lJTJJO /1!J/'r 

l 

PONUKA na odkúpenie rozostavanej stavby viacúrovňového parkoviska- Sibírska ulica 

Ako výlučný vlastník rozostavanej stavby podzemného /viacúrovňového/ parkoviska 
na ulici Sibírskej v Prešove na parcele registra C, parcelné č. 14302 v katastrálnom území 
Prešov a dvojúčelového zariadenia CO na parcele č. 14302/35 a pozemkov, na ktorých vyššie 
uvedené rozostavané stavby stoja, parcely registra C parcelné č. 14302/34 zastavané plochy 
a nádvoria o výmere !.270m2 a parcely č. 14302/35 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
l. 345m2, zapísané na L V č. 13134 pre katastrálne územie Prešov /podrobný opis ponúkaných 
nehnuteľnosti je obsahom Znaleckého posudku č. 08/2014 znalca Ing. Michala MALINU zo 
dňa 31.01.2014/ 

ponúkam na predaj 

vyššie uvedené nehnuteľnosti /rozostavané stavby a pozemky na ktorých stoja/ Mestu 
Prešov za kúpnu cenu, ktorú navrhujem vo výške 400.000,- EUR, 

V prílohe predkladám pre posúdenie tejto žiadosti technický nákres - situáciu 
v mierke l :500 zachytávajúcu plánovaný počet parkovacích miest na úrovni terénu v počte 79 
a v podzemí, pod úrovňou terénu 41 parkovacích miest, s možnosťou rozšírenia o 12 
parkovacích miest pri zásahoch do CO zariadenia. 

Dovoľujem si požiadať mesto Prešov o písomné vyjadrenie k tejto 
v primeranej lehote. ~·~lh 
s úctou 

i 
. l 

l 

Mgr. Matúš MIH ·(u 

Prílohy: 
a) 2 x Znalecký posudok č. 08/2014 
b) 2 x Výkres č. l Situácia v M 1:500 Vlastný objekt 
c) 2 x Výkres č.2 Pôdorys parkoviska na l. podzemnom podlaží v M 1:200 
d) 2 x Výkres č.3 Pôdorys parkoviska na l.nadzernnom podlaží v M l :200 
e) 2 x Výkres č.4 Situácia v M 1:500 so zákresom možnosti realizácie úrovňových 

parkovísk oproti základnej škole 

• 



1; 0 J MESTOPRE.OV 

Váä list čfslo l zo dňa: 

M/2014/4954 

VEC 
Stanovisko 

MESTS,KÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej výstavby 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. MM 
Jarkova24 

Na!e čfslo: Vybavuje /linka Prešov: · .. -
R- 571112014 Mgr. Grešová /3100206 22.04.2014 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k ponuke p. Matúša Mihálika, 
týkajúcej sa odkúpenia rozostavanej stavby viacúrovňového parkoviska na Sibírskej ul. 
v Prešove uvádzame nasledovné: 

Sekcia strategického rozvoja - oddelenie investičnej výstavby nemá v rozpočte mesta 
Prešov na rok 2014 s výhl'adom na roky 2015 a 2016 schválené žiadne finančné prostriedky 
týkajúce sa predmetnej stavby. K prípadnému zámeru budúceho využitia stavby nemáme 
žiadne informácie. 

S pozdravom 

Mestský úrad v Pre!ove l Hlavná 73 l 080 01 Preiov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

VáMľ:28~~~~9~4 
20.03.2014 

Naše čislo: 

8/5281/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenje mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100276 

Prešov: 

01.04.2014 

Vec: Rozostavaná stavba viacúrovňového parkoviska na pozemkoch parc. č. 14302134 
a 14302/35 k.ú. Prešov, Sibírska ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie stavby a k jej funkčnému využitiu 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50176 Zb. v zneni neskorších predpisov. § 4 
ods. 3, pfsm. d/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v znen/ neskorš/ch predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupiteľstvom 
v Prešove uznesením č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, v zneni Zmien a doplnkov, schválených 
uznesením MsZ v Prešove č. 468/2013 zo dňa 25. 11.2013, sú pozemky parc. č. KN-C 14302/34 
a 14302/35 k.ú. Prešov súčast'ou funkčnej plochy určenej pre polyfunkčné plochy bývanie/ 
občianska vybavenost', pre ktorú plati regulatív Rl A.3: 

a) hlavná funkcia: 

bývanie v polyfunkčných a bytových domoch, občianska vybavenost' základná a vyššia 
mestská okrem lôžkových zdravotníckych zariadeni 

b) prípustná funkcia: 

areály verejnej zelene, športové a relaxačné zariadenia, strešné fotovoltické elektrárne 
c) neprípustné funkcie: 

priemyselná výroba, pol'nohospodárska výroba, dopravné a skladové areály, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov 

d) ostatné podmienky: 

- zastavanost' pozemkov budovami minimálne 25%. Podlažnost' minimálne 2 nadzemné 
podlažia pri dodržaní normy na osvetlenie budov na bývanie 

- parkovanie musi byt' riešené na pozemku jednotlivých objektov, počet odstavných miest 
musi byt' dostatočný pre ich zamestnancov aj návštevníkov a pre daný počet bytov. 

- výstavba na týchto plochách je podmienená kladným stanoviskom Banského úradu. 

Stavba bola pôvodne navrhovaná ako objekt občianskej vybavenosti s podzemným 
parkoviskom, realizovaná bola hrubá stavba podzemného podlažia. Vzhl'adom na akútny nedostatok 
parkovacích miest na sídlisku Sekčov je aj po dobudovani objektu jeho najvhodnejším využitím 
parkovanie alebo garážovanie vozidiel v podzemnom podlaží, na nadzemnom podlaží je možná 
dostavba zariadeni občianskej vybavenosti. 

+421151 )310011l 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres~v.sk l www.presov.sk Mestský úrad v Pre~ove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l TeL 
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Oddeleniu hlavného architekta mesta a územného plánovania nie je v súčasnosti známy zámer 
mesta Prešov ako investora na výstavb~ garážových domov alebo zariadení občianskej vybavenosti 
na sídlisku Sekčov. · 

S pozdravom 

Ing. M rián Harčarík 
) riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 



úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.04.2015 

čas vyhotovenia: 13:58:37 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13134 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné čisto 
14302/34 

Výmera v m2 Druh pozemku 
1270 Zastavané plochy a 

nádvoria 

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

14302/35 

Legenda: 

1345 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob vyutlvania pozemku: 
26 - Pozemok, na ktorom je rozostavaná stavba 

Umiestnenie pozemku: 
1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce 

26 1 

26 1 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

14302/34 21 rozostavaná stavba podzemného 
parkoviska 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

2 

14302/35 
14302/335 

21 rozostavaná stavba dvojúčel.zarlad.CO 
21 rozostavaná stavba podzemného 

parkoviska 
Právny vzťah k parcele na ktorej Jež! stavba je evidovaný na liste vlastnfctva člslo 6492. 

143021336 21 rozostavaná stavba dvojúčel.zarlad.CO 
Právny vzťah k parcele na ktorej ležf stavba je evidovaný na liste vlastnfctva číslo 6492. 

14302/337 21 rozostavaná stavba podzemného 
parkoviska 

Právny vzťah k parcele na ktorej Ježf stavba je evidovaný na liste vlastnfctva čfslo 6492. 
14302/338 21 rozostavaná stavba podzemného 

parkoviska 
Právny vzťah k parcele na ktorej ležf stavba je evidovaný na liste vlastnfctva čfslo 6492. 

14302/339 21 rozostavaná stavba podzemného 
parkoviska 

Právny vzťah k parcele na ktorej Ježf stavba je evidovaný na liste vlastnfctva čfslo 6492. 
Legenda: 
Druh stavby: 

21 - Rozostavaná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

2 - Podzemná stavba 

CASt B: VLASTN/Ci A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 
Por. čisto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel 

miesto trvalého pobytu (sfdfo) vlastnfka 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastnlk 
1 Mihálik Matúš r. Mihálik, Mgr., Mlčurinova 10, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 09.09.1976 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 10841201 o 

ČASte: tARCHY 
Bez zápisu. 

1 l 1 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 08.04.2015 
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9 - Vydanie: l 

Mestský úrad -oddelenie mestského majetku 

Mesto Prešov 

ZÁZNAM 

z pracovného rokovania vo veci odkúpenia rozostavanej stavby viacúrovňového 
parkoviska na Ul. Sibírskej v Prešove 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Strana 

1/l 

Rokovanie bolo zvolané telefonicky za účelom dosialmutia dohody s p. Mihálikom, 
majiteľom stavby viacúrovňového parkoviska. 

Mesto Prešov obdržalo dňa 14.3.2014 ponuku Mgr. Matúša Mihálika na odkúpenie 
rozostavanej stavby viacúrovňového parkoviska nachádzajúceho sa na UL Sibírskej 
v Prešove. Po vyžiadaní stanovísk sa k ponuke vyjadrili dotknuté orgány mesta a VMČ č. 7, 
ktorý svojím stanoviskom zo dňa 3.4.2014 odporúčal so žiadateľom rokovať o zníženi ceny so 
zámerom kúpy, do času prípadného odpredaja, resp. dohody o vecnom bremene, aby 
udržiaval predmetnú plochu pri bytových domoch na Ul. Sibírska 2, 4 a Ďumbierska 30, 32, 
resp. navrhol, aby túto plochu prenajal mestu za l €. 

JUDr. Juricová, vedúca oddelenia mestského majetku oboznámila p. Mihálika so 
stanoviskom VMČ, ako aj so zámerom mesta Prešov ku kúpe nehnuteľností, pričom prítomní 
sa dohodli na nasledovnom závere: 

l. Vlastník nehnuteľností p. Matúš Mihálik doručí znalecký posudok na predmetnú 
stavbu z roku 2014 na oddelenie mestského majetku. Súhlasí so znížením navrhovanej 
ceny za odpredaj zo 400 000 € na 350 000 € za podmienky, že kúpna cena v zmysle 
uzavretej kúpnej zmluvy bude uhradená jednorázovo v termíne najneskôr do konca 
augusta 2014. 

2. V prípade ak mesto Prešov schváli odkúpenie nehnuteľností na splátky, trvá na cene 
400 000 € a navrhuje, aby l. splátka vo výške 200 000 € bola uhradená v termíne do 
konca augusta 2014 a 2. splátka vo výške 200 000 € najneskôr do konca augusta 
2015. 

3. Majetkový prevod bude predložený na rokovanie Komisie pre disponovanie 
s majetkom mesta v mesiaci jún 2014 a následne v prípade, ak tak rozhodne vedenie 
mesta, bude predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prešove v mesiaci 
jún 2014. 

V Prešove 27.5.2014 

Zapísala: PhDr. Sirotňáková Eva 

-

l 
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Mesto Prešov 

1.1 Požičiavatel': 

a 

1.2 Vypožičiavate!': 

Zmluva o výpožičke 
'· 

uzatvorená v zmysle ust. 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

I. 
Zmluvné strany 

Mgr. Matúš Mihálik 
nar. 9.9.1976, r.č.760909/9190 
bytom Mičurinova l O, 080 O l Prešov 
(ďalej len "požičiavateln') 

Mesto Prešov 
zastúpené JUDr. Pavlom Hagyarim, primátorom mesta 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
(ďalej Jen "vypožičiavate!"') 

Vydanie: 

Strana 

1/3 

uzavreli v súlade s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení túto zmluvu 
o výpožičke. 

II. 
Predmet zmluvy 

l. Požičiavateľ je vlastníkom pozemkov parc. č. KNC 14302/34, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 1270 m2 a parc. č. KNC 14302/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1345 m2, 

zapísaných na LV č. 13134, k. ú. Prešov, lokalita ul. Sibírska. 
2. Predmetom tejto zmluvy je dočasné a bezodplatné prenechanie pozemkov parc. č. KNC 

14302134, zastavaná plocha a nádvorie o vjmere 1270 m2 a parc. č. KNC 14302/35, 
zastavaná P.iocha a nádvorie o výmere 1345 m , zapísaných na LV .č. 13134, k. ú. Prešov, 
lokalita ul. Sibírska do užívania vypožičiavatel'ovi za účelom vytvorenia verejne 
prístupných parkovacích miest pre obyvatel'ov v danej lokalite (d'alej Jen predmet 
výpožičky). 

3. Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave mu dobre známom 
a vypožičiavateľ ho v tomto stave bez výhrad prijíma. 

m. 
Doba výpožičky 

l. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú odo dňa jej účinnosti. 
2. Zmluva zanikne: 

a) dohodou zmluvných stráo, 
b) výpoveďou bez udania dôvodu, výpovedná lehota je 3 - mesačná a začne plynúť od 

prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po doručení výpovede, 
c) odstúpením od zmluvy. 

3. Požičiavateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky 
v rozpore s účelom uvedeným v čl. n bod 2 tejto zmluvy . . . 

4. Vypožičiavateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa celý predmet výpožičky alebo jeho 
podstatná časť stane nespôsobilým na dohodnutý účel zmluvy. 

' 
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2. Pre potreby doručovania sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikácii zmluvných 
strán v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou pripadov, ked' jedna zo zmluvných strán písonme 
oznámila druhej zmluvnej strane novú adresu trvalého bydliska, miesta, podnikania, sídla či ínú 
adresu určenú na doručovanie písomnosti, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca táto 
nová adresa riadne oznámená odosielajúcej zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

3. Pri zaslaní písomnosti poštou na adresu určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť 
považuje za riadne doručenú dňom jej riadneho previl!tia'~ôrésil.tom; ďňôfri o'ô.iniétn4Íi~ pŕev:iáti~ . 
adresátom alebo písomnosť sa považuje za doručenú ·po troch dňoch od vrátenia ·nedoručenej" 
zásielky v prípade, ak zásielku nebolo možné doručiť. Vypožil\iaváteľ. berie ·ha vedomie; Že 
odberná lehota na prevzatie písomnosti je 7 pracovných dní. ' · 

VI . 
Záverečné ustiuióvenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcruhl'bboch Zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych 
predpisov. 

2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou. 
3. Túto zmluvu možno meniť a doplňať len na základe písomných dodatkov schválených 

a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana prevezme po 
dva rovnopisy. · .~fll"' . · . :\::;· .. \ 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom 
z nej vyplývajúcich. Zl)lluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok schválili a podpísali . 

1 7. O KT. 201~ . 17. O KI 2014 

V Prešove dňa ............. . 

l 
·························· ..... .(. ........... . 

požičiavateľ , 
l 
i 

V Prešove dňa ............. . 

~=--. ..... ;?. ........................ . 
vypožičiavateľ 

l 
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Mesto PREŠOV 
Zastúpené primátorom mesta 
IČO: 327 646 
Mestský úrad mesta Prešov 
Prešov, ul. IDavnáč. 73, PSČ; 080 Ol_" ... 
ako vypožičiavateľ 

MESTO PRf.ŠOV Mealaký drad v:P,iji~Ye a 
Číalo SJ!Itu: 

Dol lo: 

Prfiohy: 

Evlden~né ~íslo dollej polly: 

.. - .. · .. -. 

luvy o vyp·óžitMgr: Matúš "MIHÁLIK, akô účastník Zmluvy o vypôžičke zo dňa 17.10.2014 v postaveni 
požičiavateľa týmto 

dávam pisomnú výpoveď bez udania dôvodu a 

\'POVE.DÁI;i VYPOVEDÁM 

Výpoveď je 1yZmluvriu vypôžičke.zo dňa 17.10.2014. Výpoveď je týmto podan!m daná s odkazom na 
uvy o vynoz:custanovenié čl.•III; Dobavypôžičky, Zmluvy o vypôžičke zo dňa 17.10.2014, v rozsaliu 

ktorého táto zmluva zanikne 

Výpoved'ou bez udania dôvodu 

za:~ín;:r'• , .. ·. Výpovedná doba /lehota! je 3-mesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
-po doručení výpovede. -- - - - · · 

. . ,!,, ... Na tomto základe týmto dávam výpoveď; výpovedná doba začne plynúť od 01.03.2015 
a uplynie posledným dňom mesiaca máj 2015; týmto dňom zmluva zanikne. Po zániku 

. žiadam o vydanie predmetu vypožičania neskôr preukázateľným spôsobom. 

V Prešove, dňa 27.02. 2015. !/(l 
. ! 

Mgr. Matúš MlHALIK _- l 

Nar.: 09.09.1976, rod. č.: 760909/9190 lv 
Bytom Prešov, ul. Mičurinova č. Iq, PSI:':: 080 Ol 

, 

l 


