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114Mestská rada v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

dňa: 13.4.2015 	 číslo: 41/2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie majetkových prevodov s pripomienkami 


a odporúča 


Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 


schváliť 

l. 	Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
Č. 184/2012 zo dňa 28.3.2012 v časti 5a), 5b) a 5c). 

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

, 

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

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

, 

. parc. Č. KNC 9262/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2
, 

ktoré boli vytvorené GP Č. 22/2015 zo dňa 20.3.2015, vyhotoveným GEO PLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc, č. KNC 9262/8, zastavaná 
plocha a nádvorie, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, 
spolu pozemky o výmere 164 m2

, lokalita Ul. Matice slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prost~jovská 38,08001 Prešov, IČO: 37786211 
- za cenu 25 €1m 2

• 
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3. Zámer predaja pozemkov: 

- parc. Č. KNC 6020/14 o výmere 3 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

- parc. Č. KNC 6020/15 o výmere 7 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 

LV Č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenn v zmysle znaleckého posudku. 


4. Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností: 
• 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 395 m2

, 


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


zapísaných na LV Č. 15997, k. ú. Prešov, 

• pozemku parc. Č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2

, 

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


zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

• technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 

osvetleníe a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 

lokalita Ul. Metodova 

• spôsobom 	obchodnej verejnej sút'ue, ktorej podmienky sú stanovené v prfiohe tohto 

uznesenia. 

5. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteJ'a z dôvodu, že 
ide o pozemok, ktorý tvori súčasť objektu vo vlastníctve žiadatel'a, týkajúci sa časti 

pozemku parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611 ml (presná výmera bude 
zoárna po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred 
budovou velitel'stva divízie) 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

6. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 190,45 ml, 
nachádzajúcich sa na L NP v objekte so súp. Č. 11662 na Ul. Martina Benku Č. 7/A, LV 
Č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu l roka s opciou na d'alší rok pre spoločnosť Slovenská 
sporitel'ňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
- za cenu 50 €/ml/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

7. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorovo celkovej výmere 
148,50 m2

, nachádzajúeich sa na I. NP v objekte so súp. Č. 7174 na Ul. Justičnej 14, LV 
Č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnosť MEDIKAL, s. r. o. Čapajevova 23, 
080 Ol Prešov, IČO: 36466344 
- za cenu 65 €/ml/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

8. 	 Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: 1118 Prešov, Levočská -
Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 
. parc. Č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o vlmere 28 ml, 
• parc. Č. KNC 9817/107, vodné ploehy o výmere 86 m , 

F MsÚ/SP-01l2811 
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- parc. č. KNC 98171108, vodné plochy o výmere 74 mZ, 

- parc. č. KNC 9817/110, vodné plochy o výmere 47 m2

, 


- parc. č. KNC 9817/113, vodné plochy o výmere 190 m2
, 


- parc. č. KNC 8524/2, ostatné plochy o výmere 2 411 m2
, 


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


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

vlastníctve mesta Prešov 

za 

parc. č. KNC 9745114, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 mZ, 

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

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

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

, 


parc. č. KNC 9750/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2123 mZ, 

2(celkom o výmere 3 410 m ), všetky na L V č. 70, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská 


a Volgogradská, 

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

IČO: 003328 

- bez finančného vyrovnania. 


9. 	 Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
zriadenia a prevádzkovania CENTRA NA KOMUNITNE AKTIVITY pre obeanov 
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 mZ, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie SOCIALNY 
PREŠOV, Sibírska 19,08001 Prešov, IČO: 42383609 
- za cenu 1 €/m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

neschváliť 

10. Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 56812, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 mZ, LV 
č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 
- prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 01 Košice, 

v podieloch 11/16,11/48 a 1/16, 
- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 111 50 Praha, Česká republika, 

v podiele 1148, 
- za cenu 69,30 €/m2

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

ll. Odkúpenie pozemkov: 

- parc. Č. KNC 626/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2

, 


- parc. č. KNC 628/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 
, 


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


o celkovej výmere 358 ml LV č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s. r. o., Pavlovičovo námestie 35, 080 O I Prešov, IČO: 44555229 
- za cenu 65 000 €. 

F -	 MsÚ/SP-O 1/28/1 
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12. 	Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere cca 20 ml 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
D. 	17. novembra, spôsobom priameho predaja 
• minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

13. Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní, týkajúti sa: 
• pozemku parc. č. KNC 4107, záhrada o výmere 292 mZ, lokalita Ul. Vajanského, 
- časti pozemku parc. č. KNe 16272/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca I 404 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), lokalita Ul. Mirka Nešpora, 
spolu o výmere cca 1 696 m 2, LV Č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, 
za 
• čast' pozemku parc. č. KNe 5332/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168 m2 

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

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), 
- pozemok parc. č. KNe 5332/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 676 m 2, 

spolu o výmere cca 2 064 ml, lokalita Ul. Štúrova, LV č. 6782, k. ú. Prešov, vo vlastníctve 
SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava 

bez finančného vyrovnania. 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

15. 04. 2015 primátorka mesta 

Dostanú: Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Richard Drutarovský, v. r. 

doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, v. r. 

F -	 MsÚ/SP-O 1128/1 



PRÍLOHA K BODU Č. 4 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 0&0 01 Prešov 
vyhlasuje 

podľa §§ 2& l až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚVEREJNÚSÚfAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

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

o pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 mZ, 
pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 mZ, 

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

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

zapísaných na L V Č. 6492, k. ú. Prešov, 
o 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 NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEĽ TRVÁ: 
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, 

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

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

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

, 

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

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

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

3. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že počas celej doby nájmu zabezpečí prístup verejností 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: 
o deti do 10 rokov, dôchodcovia a osoby s preukazom ZŤp· zdarma 
o 	 odeti nad 10 rokov a dospelí maximálne 1 euro 
o skupina nad 5 osôb o zľava 50 %; 
4. 	 súťažiaci prijíma podmienku, že poskytne vyhlasovateľovi predmet nájmu na konkrétne kultúrno

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

záujmov Mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja a vyhradí priestor pre zriadenie oblastnej 
kancelárie cestovného rnchu po vzájomnej dohode; 
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6. 	 súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom minimálna 
výška je 7 000 EUR; 

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

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

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

9. 	 súťažiaci uvedie navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa s vyhlasovateľom vo 
vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, príčom v prípade návrhu vysporiadania 
formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) súťažiaci prijíma podmienkn, 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 
nájonmého, 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; 

10. súťažiaci prijíma podmienku, že bude riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 3 na 
príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; 

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

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

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

14. súťažiaci prijíma podmienku, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie predmetu nájmu počas celej 
doby nájmu, pričom jednu kópiu uzavretej poistnej zmluvy odovzdá vyhlasovateľovi; 

15. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie v prípade porušovania povinností nájomcu a spôsob vzájomného 
vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia zmluvy bude riešený 
samostatnou dohodou; 

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

-	 do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SlO8 0200 0000 3500 
00423572, variabilný symbol "xxxI5", zábezpeku minimálne vo výške IO 000 €, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení nájomnej zmluvy použije na 
úhradu nájomného; ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 
60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50 % 
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zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 

l S 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 výnosov zámeru; 


- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažíaceho aleho úverový 
prísľub banky v prospech súťažíaceho, a to minimálne vo výške SO % z predpokladanej 

výšky ním navrhovaných investícií; 
- v prípade, ak má súťažíaci 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.: OS 1/3100249, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. O., t. č.: 051/7732084; 

18. návrh súťažíaceho na uzavretie zmluvy o dlhodohom 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 01 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 navrhovatel'om a zámer užívania 
predmetu nájmu, v prípade úmyslu investovať aj prípadne rozpis investícií podl'a odseku 7 a pod.; 

19. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do xxxx 20l S do 14.00 hod; 

20. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do l S kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažíacim písomnou 
správou odoslanou najneskôr do IS kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; 
71Íroveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažíacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz najmä na ekonomickú výhodnosť návrhu 
vychádzajúc z výšky navrhovaného nájomného, príp. výšky navrhovaných investícií do predmetu 
nájmu, ale aj na iné aspekty, na ktorých môže mať Mesto Prešov ako vyhlasovateľ záujem (napr. 
propagácia mesta a regiónu, podpora turizmu a pod.; dôvody výberu vyhlasovateľ uvedie v zápise o 
vyhodnotení; 

21. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolatel'ný; 
22. predložené návrhy môže sút'ažiaci meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohl'adu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
23. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení súťaže 

budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do IS 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 aleho 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 zastupitel'stvom mesta Prešov; 
oznámenie o prijati najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťaznému súťažíacemu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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