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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa:27.4.2015 číslo: .. ./2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

schvaľuje 

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

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

, 

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

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

, 

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

ktoré boli vytvorené GP č. 22/2015 zo dňa 20. 3. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9262/8, zastavaná plocha 
a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
spolu pozemky o výmere 164m2

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

• 

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

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

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

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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8 Návrh Vydanie: 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

4. 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 395 mz, 
pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 mz, 

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

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 mz, 
zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 

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

uznesenia. 

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

6. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania vzdelávania detí s poruchami aktivity a pozornosti, a to nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na II. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej č. 21 
a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 644,44 m2

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

7. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 190,45 m2

, 

nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so sú p. č. 11662 na Ul. Martina Benku č. 7 l A, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu l roka s opciou na d'alší rok pre spoločnosť Slovenská sporitel'ňa, a. s., 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
- za cenu 50 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

8. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 
148,50 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej 14, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnost' MEDIKAL, s. r. o. Čapajevova 23, 080 Ol 
Prešov, IČO: 36466344 
-za cenu 65 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

9. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: 1/18 Prešov, 
Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2

, 

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

- parc. č. KNC 9817/108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

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

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

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

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

(celkom o výmere 3 393 m 2
), všetky na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, vo 

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

, 

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

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

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

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

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

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

- bez finančného vyrovnania. 

neschval'uje 

10. Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821m2
, LV 

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

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

v podiele 1/48, 
-za cenu 69,30 €/m2

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

ll. Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 626/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78m2

, 

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

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

o celkovej výmere 358 m 2 LV č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 

-za cenu 65 000 €. 

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

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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PRÍLOHA K BODU Č. 4 
MESTO PREŠOV 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

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

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

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

s týmito podmienkami: 

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

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

, 

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

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

, 

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

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

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

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

spoločenské podujatie resp. iné podujatie či spoločenskú akciu bezodplatne v rozsahu 5 x ročne; 
5. súťažiaci 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 po vzájomnej dohode; 
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6. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom minimálna 
výškaje 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 zatepľovacím systémom s izoláciou min. hr. 

100 mm, 
- pôvodné drevené a oceľ o vé 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, pričom v prípade návrhu vysporiadania 
formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) súťažiaci prijíma podmienku, že si 
s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície vrátane výšky jej predpokladanej 
hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na investovanie do predmetu nájmu, 
uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, 
prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie investícií na kontrolné dni a po ukončení investícií bude 
uskutočnená obhliadka za účasti prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako 
technické zhodnotenie budov a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že 
nájomca v jednom roku preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška 
nájomného, investície mu budú započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej 
celkovú výšku nájomného za celú dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po 
ukončení jednotlivých ucelených častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím 
protokolom v prípade stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

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

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

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

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

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

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

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

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 3500 
0042 3572, variabilný symbol "xxx15", 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 
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60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50% 
zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 

- predloží komplexný zámer využívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán 
v súvislosti s užívaním predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane 
investičného plánu (v zmysle odseku 7) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru, 
spoločenskú analýzu nákladov a výnosov 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 nehnutel'nostiach 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 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 2015 do 14.00 hod; 

20. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou 
správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; 
zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz najmä na ekonomickú výhodnosť návrhu 
vychádzajúc z výšky navrhovaného nájomného, príp. výšky navrhovaných investícií do predmetu 
nájmu, ale aj na iné aspekty, na ktorých môže mať Mesto Prešov ako vyhlasovateľ záujem (napr. 
propagácia mesta a regiónu, podpora turizmu a pod.; dôvody výberu vyhlasovateľ uvedie v zápise o 
vyhodnotení; 

21. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
22. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

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

budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa 
konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu súťaže; 

24. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode 
s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

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

3 
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FR IL O~ A k OODU C. 6 ., 

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S PO 
A POZORNOSTI, BERNOLÁKOVA 21, PREŠOV, www.skola-adhd.sk, 

skola.adhd.po@gmail.com, 0917 984 338 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 110 
erslo spisu: l RegiE!r. značka: 

Znal< n lehota 
Dollo: o 5 -03- 2015 uloženia: 

Prfiohy: [;;uje: j 
Evidenčné cfzlo došlej pošty: =r?ff~iPLL 

Mesto Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

5. marca 2015, Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - doplnenie 

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

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

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

Charakteristiku a plán činnosti školy. 

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

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

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

- činností súvisiacich s prevádzkou uvedenej školy 

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

1.7.2015. 

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

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

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

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

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

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

ntel:rto'r'yen oknách' rftiež :mreži, ako preélell.l priestorov l. a 2. poschodia, ostatné drobné 

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



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

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

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

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

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

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

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

uvedené priestory. 

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

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

ktoré trpia hore spomínanou diagnózou ADHD, resp. ADD. 

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

S úctou 

Ing. Stanislav Harčarík 
zriaďovateľ školy 

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

2, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) 

3, Charakteristika a plán činnosti školy 



8 
Mesto Prešov 

dňa: 13.4.201S 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

zo 4. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na schválenie majetkových prevodov s pripomienkami 

a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Strana 
114 

číslo: 41/201S 

l. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesema MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28.3.2012 v časti Sa), Sb) a Se). 

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

, 

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

L V č. 6492, k. ú. Prešov 
a 
-parc. č. KNC 9262114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO m2

, 

-parc. č. KNC 9262115, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22m2
, 

ktoré boli vytvorené GP č. 22/2015 zo dňa 20.3.2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9262/8, zastavaná 
plocha a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
'spó lu pózemky o výmerejr~ m1; ivkat:tta HL Matiee slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38,080 Ol Prešov, IČO: 37786211 
-za cenu 25 €/m2

• 

F- MsÚ/SP-01/28/1 



s Mestská rada v Prešove 

Mesto Prešov 

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

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

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

4. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 

Strana 
2/4 

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

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

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

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

, 

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

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 súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 

uznesenia. 

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

6. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 190,45 m2

, 

nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so sú p. č. 11662 na Ul. Martina Benku č. 7 l A, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu l roka s opciou na ďalší rok pre spoločnosť Slovenská 
sporitel'ňa, a. s~, Tomášikova 48,832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
- za cenu 50 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

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

, nachádzajúcich sa na I. NP vobjekte so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej 14, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnosť MEDIKAL, s. r. o. Čapajevova 23, 
080 Ol Prešov, IČO: 36466344 
-za cenu 65 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

- - tl, --· ~~ .. .. ·- -

8. Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: I/18 Prešov, Levočská
Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 
-parc. č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o vtmere 28m2

, 

- parc. č. KNC 98171107, vodné plochy o výmere 86 m , 

F- MsÚ/SP-O 112811 
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-parc. č. KNC 98171108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

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

-parc. č. KNC 9817/113, vodné plochy o výmere 190m\ 
-parc. č. KNC 8524/2, ostatné plochy o výmere 2 411m2

, 

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

(celkom o výmere 3 393 m\ 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 199m2

, 

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

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

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

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

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

a Volgogradská, 
vo vlastníctve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 820 09 Bratislava, 
IČO: 003328 
- bez finančného vyrovnania. 

9. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
zriadenia a prevádzkovania CENTRA NA KOMUNITNE AKTIVITY pre občanov 
mesta, a to nebytových priestorov nachádzajúcich sa na III. NP stavby so súp. č. 2905 na 
Ul. Hlavnej č. 69 a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 
141,71 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie SOCIÁLNY 
PREŠOV, Sibírska 19, 080 Ol Prešov, IČO: 42383609 
-za cenu l €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

neschváliť 

10. Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m\ L V 
č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 
- prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, 

v podieloch 11116, 11/48 a 1116, 
- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, 111 50 Praha, Česká republika, 

v podiele 1148, 
- za cenu 69,30 €/ml, 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 78m2

, 

- ~~-· ~· KN(:.628/1' Zii~tayapé P!-9~4Y ll n4c1vori(i Q YÝI}lycr~)~6 ~2, 
- parc. č. KNC 628/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m , 
o celkovej výmere 358 m2 L V č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 
- za cenu 65 000 €. 

F- MsÚ/SP-01/28/1 
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12. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere cca 20 m2 

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

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

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

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

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, 
za 
- časť pozemku parc. č. KNC 5332/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 168 m2 

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

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

, 

spolu o výmere cca 2 064 m2
, lokalita Ul. Štúrova, LV č. 6782, k. ú. Prešov, vo vlastníctve 

SR- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
bez finančného vyrovnania. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-O 112811 

1 5. 04. 2015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 

Ing. Richard Drutarovský, v.r. 

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



PRÍLOHA K BODU Č. 4 
MESTO PREŠOV 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚVEREJNÚSÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 460311 a parc. 
č. KNC 4603/2, 

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

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

zapísaných na 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 46m2
, 

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

s týmito podmienkami: 

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

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

, 

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

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

, 

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

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

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

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

a) vstup bude možný počas pracovných dní aj víkendov, 
b) poplatok za jednorazový vstup bude vo výške: 
-deti do lO rokov, dôchodcovia a osoby s preukazom ZŤP- zdarma 
- deti n(ld l O rokov a dospelí -: maximálne l euro 
- skupina nad 5 osôb - zľava 50 %; 
4. sút'ažiaci 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 vyhlasovateľa poskytovať súčinnosť pri propagácii 

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

. l 
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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 zatepľovacím systémom s izoláciou min. hr. 

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

9. súťažiaci 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; 

lO. 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 SIÍŤAŽNÉ 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 "xxx15", 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 dňa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50 % 
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zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
predloží komplexný zámer využívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán 
v súvislosti s užívaním predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane 
investičného plánu (v zmysle odseku 7) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru, 
spoločenskú analýzu nákladov a výnosov zámeru; 

- preukáže doklad o solventnosti- výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 

výšky ním navrhovaných investícií; 
- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh bude 

zo súťaže vylúčený; 

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

18. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ - OMM - Obchodná 
verejná súťaž č. XX - Prenájom Vodárenskej veže - neotvárat"'. Zalepená obálka bude ďalej 
obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; 
pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a zámer užívania 
predmetu nájmu, v prípade úmyslu investovať aj prípadne rozpis investícií podľa odseku 7 a pod.; 

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

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

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

21. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
22. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

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

budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa 
konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu súťaže; 

24. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode 
s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

25. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov; 
oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťaznému súťažiacemu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupitei'stva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodtrej§ieho návrhu. 
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1:;1 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 1/2 

Mesto Prešov 

Výpis 

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

dňa 18.3.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bodč.9A 
Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ č. 184/2012 
zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5a). 

Bod č. lO A 
Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ č. 184/2012 
zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5b). 

Bod č. ll A 
Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ č. 184/2012 
zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5c). 

Bod č.13 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3m2

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

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

Bod č. 18 
Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu že ide 
o pozemok, ktorý tvori súčast' objektu vo vlastníctve žiadatel'a, týkajúci sa časti pozemku 
parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred budovou veliteľstva 
divízie) 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku 



l;j Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove Strana 

pre disponovanie s majetkom mesta 2/2 

Mesto Prešov 

Dod ~. 22 
Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre lfniovú stavbu: 1/18 Prešov, 
Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 

-parc. č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2
, 

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

- parc. č. KNC 9817/108, vodné plochy o výmere 74m2, 

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

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

- 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 m2
), všetky na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, vo 

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

, 

parc. č. KNC 9750/2 o výmere 371 m2
, 

parc. č. KNC 9750/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m 2, 

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

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

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

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

-bez finančného vyrovnania. 

neschváliť 

Bod č. 2 
Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 626/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2

, 

- parc. č. KNC 62811, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2
, 

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

o celkovej výmere 358 m 2 L V č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 

- za cenu 65 000 €. 

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

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku • 

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

Za správnosť výpisu: 
JUDr. Ľudmila Vargová 
poverená riadením majetkovo-právneho oddelenia 

Mgr. Stanislav Ferenc, v.r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 
Ing. I:udovlt Malaga, v. r. 
štefan Hermanovský, v. r. 



9 Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 1/2 

Mesto Prešov 

Výpis 

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

dňa 25.3.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. 5 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania vzdelávania deti s poruchami aktivity a pozornosti, a to nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na II. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej č. 21 
a prislúchajúcích spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 644,44 m1

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu l O rokov s opciou na d'alšich lO rokov pre Súkromnú základnú školu pre 
žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prešov, IČO: 42385440 
- za cenu l €1m1/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
s podmienkou investovat' do predmetu nájmu v zmysle predloženého návrhu žiadatel'a zo dňa 
5. 3. 2015, ktorý je v prllohe tohto uznesenia. 

Bod č. 8 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 190,45 m1

, 

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

za cenu 50 €1m1/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Bod č. 9 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
OJiakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 148,50 
m2, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej 14, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnosť MEDIKAL, s. r. o. Čapajevova 23, 080 Ol Prešov, 
IČO: 36466344 
-za cenu 65 €/m1/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 



l;j 
Mesto Prešov 

Bod č. ll 

! l 
Komisia Mestského zastupiteľstv~ v Preiove 

pr~ disponovanie s majetkom \mesta 
l ' 

Strana 
2/2 

Predaj nasledujúcich poze~kov pod existujúcou stavbou s. č. 47~6, LV č. 13009, k. ú. Pre§ov, 
vlastníkovi stavby, a to: i 
- parc. č. KNC 9262/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m14, 

- parc. č. KNC 9262/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 07 p1
2

, 

L V č. 6492 k. ú. Prešov 
a l 
- parc. č. KNC 9262/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 2

, 

- parc. č. KNC 9262/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 , ktoré boli vytvorené GP 
č. 22/2015 zo dňa 20. 3. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 

Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9262/8, zastavaná plo ha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, spolu pozemky o výmere 164 ml, lokalita Ul. Matice slove skej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38,080 Ol Pre§ov, IČO: 37786211 
-za cenu 25 €/ml. 

neschválit' 

Bod č. 2 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m2, L V 
č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 

- prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Ko§ice, v podieloch 
11/16, 11/48 a 1/16, 

-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57140, 111 50 Praha, Česká republika, 
v podiele 1/48, 

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

mesta Prešov" na tomto pozemku mestom Pre§ov. 

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

Za správnosť výpisu: 
JUDr. Ľudmila Vargová - V 
poverená riadením majetkovo-právneho oddelenia 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

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

Alexander Nazarej, v. r. 
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pre disponovanie s majetkom mesta ll l 

Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 12/2015, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 6. mimoriadnom zasadnutí 

dňa 15.4.2015 

.. :. 

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

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č.10· 
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 395 m2

, 

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

zäpfsaných 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
, 

zaplsanych 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, na dobu 15 rokov 
-spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prilohe 

tohto uznesenia. 

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

. ~ 
Za správnosť výpisu: 1 1 

•• 

JUDr. Ľudmila Vargová 
poverená riadenlm majetkovo-pr1:1vneno oddelenia 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 
Štefan Hermanovský, v. r. 

Ing. Juraj Basa/a, v. r • -



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh na schválenie majetkových 
prevodov. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 18. 3. 2015, 25. 3. 2015 a 15. 4. 2015 (výpisy z uznesenia sú súčasťou materiálu) a Mestskou 
radou v Prešove dňa 13. 4. 2015 (uznesenie je súčasťou materiálu), ktorá k majetkovému prevodu 
pod por. č. 6 neprijala uznesenie. 
Majetkové prevody uvedené v uznesení Mestskej rady č. 4112015 zo dňa 13. 4. 2015, a to: 

pod por. č. 9 nie je predložený do MsZ z dôvodu, že žiadateľ (občianske združenie 
SOCIÁLNY PREŠOV) vzal späť svoju žiadost' o prenájom nebytových priestorov 
nachádzajú.cich sa na Ul. Hlavnej č. 69 v Prešove, 
pod por. č. 13 nie je predložený do MsZ z dôvodu zmeny výmery, opätovne bude predložený 
na prerokovanie do komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta . 

• ; .Aj ' 

.... 
•. ""ll\. .. 5\:.1 .... ..: 

~ ". . 1\: ···)oM. ·1 
~.,. .. , ,,_~ 

·.·•· 

Strana 1/1 

F- MsÚ/SP-01/23/ 
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na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1/lS 

P. č. l /Bod č. 9A, l OA a ll A - Výpis z uznesenia č. 10/201S - stanovisko komisie MsZ v 
Prešove pre disponovanie s majetkom mesta č. 8/201S zo dňa 18. 3. 201S/ 

Al Mesto Prešov ruší obchodnú verejnú sút'až, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 v časti 5a), 5b) a 5c), v súlade s bodom 9 
podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

B/ Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Obchodná verejná súťaž, špecifikovaná v bode N tohto materiálu, bola v časti Sa), Sb) a Se), vyhlásená 
na predaj 3 bytov v rodinnom dome na Ul. Slovenská č. 48, z ktorých dva sú prenajaté a jeden 
vzhľadom na jeho zlý technický stav neobývaný. Súťažné podmienky zakotvovali prednostné právo 
nájomcov bytov č. l a 2 na ich kúpu, t. j. právo dorovnať najvyššiu kúpnu cenu ponúknutú v rámci 
obchodnej verejnej súťaže. Nájomcovia si uplatnili právo odkúpiť byt, avšak nie za najvyššiu 
ponúknutú cenu. Vzhľadom na zákonnú povinnost' vlastníka predat' byt, ktorého nájomcom je 
fyzická osoba, len tejto osobe (byty č. l a 2) a vo vzťahu k bytu č. 3 z dôvodu potreby komplexného 
riešenia celého rodinného domu je potrebné predmetnú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. 

Cl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zrušenie obchodnej verejnej sút'aže vyhlásenej dňa 20. 4. 2012. 

Dl Prílohy: 
01/1-5 Uznesenie MsZ v Prešove č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 
01/2-11 Zápis z vyhodnotenia ponúk č.3/2012 

F- MsÚ/SP-01112/1 



9 
Mesto Prelov 

d6a: 28.3.2012 

Mestské zastuplterstvo v Preiove 

UZNESENIE 

zo XVII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prelove 

k naivrhu na odpredaj nehnuteľného majetku mesta Prelov 

Mestské zastupitel'stvo v Prelove 

sehval'uje 

zámer odpredaja nehnuteltného majetku vo vlastnfctve mesta Prelov: 

PR\l0l-1A o. 01/1-

strana 
1/5 

~fslo: 184/2012 

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

2. nehnuteľnosti: nebytový priestor - kryt, nachádzajúci sa v bytovom dome na 
Ul. 17. novembra 70-76, s. č. 3736, umiestnený na pozemku pare. č. KNC 5856, 
č. vchodu: 70, č. poschodia: -1, o výmere 83 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu v podiele 83/1441 a spoluvlastnícky podiel na 
pozemku parc. č. KNC 5856 o výmere 674 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 
83/1441, k. ú. Prešov, 

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

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

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

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

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

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

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, 

F- MsÚ/SP-01/2711 

1 
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Mesto Prešov 

® nehnuteľnosti v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48: 
a) byt č. l, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, 

umiestnený na ~zemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: O, 
o výmere 73 m2, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
rodinného domu v po4iele 73/206, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
626/2 o výmere 40 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov 
a spoluvlastnícky podiel na priľahlom pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 m2

, 

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

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

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

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

, 

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

umiestnený na Q<>Zemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: 2, 
o výmere 53m2

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

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

, 

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

a to spôsobom obchodnej verejnej sút'de s týmito podmienkami: 

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

l. predmetom návrhu zmluvy budú nehnuteľnosti identifikované vyššie v bodoch l až 5 (len 
jednotlivo); 

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

vklad do Katastra nehnuteľností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od m1luvy; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od m1luvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného omámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od 
m1.luvy m1luva zaniká; 

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

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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Mesto Pre!ov 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

vyhlasovateľom podľa jednotlivých nehnuteľnosti nasledovne: 
na nehnuteľnosť 

uvedenú pod bodom l 
uvedenú pod bodom 2 
uvedenú pod bodom 3 
uvedenú pod bodom 4a 

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

19 300,- € 
300,- € 

18 400,- € 

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

12 000,- € 
2 200,- € 

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

variabilný symbol 
xxxl2 
xxxl2 
xxxl2 

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

na účet č. 3S-0000423S72/0200, inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka 
sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, 
ktorého ponuka bola prijatá podľa odseku 10, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu 
v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % 
:zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená 
súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej 
zmluvy; 

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

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsU 
vPrešove, Jarková 24, tel.: 051/3100217, 051/3100212, 05113100229 priamo, alebo 
prostredníctvom správcov. Kontakt na správcov poskytne oddelenie mestského majetku 
na vyššie uvedených telefónnych číslach. Obhliadka predmetných nehn~ľnostf bude 
záujemcom umožnená v dňoch xx.xx.xx až xx.xx.xx v čase od xx:xx hod. do xx:xx 
hod; 

F- MsÚ/SP-0112711 
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Mesto Pre!ov 

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

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

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

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

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

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

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

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

F -MsÚ/SP-01/27/1 
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Dňa 10. 5. 2012 komisia v zložení (viď preienčná listina) vyhodnotila návrhy predložené v obchodnej 
verejnej súťaži na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola schválená uznesením MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na WW\V stránke mesta 
Prešov v dňoch 20. 4. 2012 až 7. 5. 2012, a uverejnená v Prešovskom VEČERNÍKU ročník XXIII, číslo 
541 O dň!l24. 4. 2012, Prešovskom ECHU ročm1c 7, číslo 9 dľ1a 4. 5. 2012, a to: 

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

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: žiadny 

Ponúknutá cena: -

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

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

, 

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

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

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: žiadny 

Ponúknutá cena: -

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

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

, k. ú. Prešov; 

Minimálna cena: nebola stanovená 
_.<" 

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

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

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

\ 

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

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

4 a) nebytový priestor č. l nachádzajúci ·sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnen)' na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 179 m2,.spoluvlastnícky podiel na spoločn)rch častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 179/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KŇC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 179/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prishíchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípoj ka, vodovodná šachta) 
y podiele 179/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

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

Ponúknutá cena: 1/101 000 € 
2/33194€ 

·· · ·· · .. · · · · · · Zistenie komisie: Záujemcovia splnili všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuky boli predložené v stanovenom te1:míne na predkla<ianie ponúk, ktorý bol do dňa 
7. 5. 2012. 

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že zauJemca spoločnosť :MILK-AGRO, spol. s r.o., ponúkol 
najvyššiu cenu v časti predmetnej obchodnej verejnej súťaže, komisia odporúča 
plijať jeho návrh na odkúpenie uvedeného nebytovéhq pliestoru, ktorý je momentálne 
neobsadený, za cenu 101 000 €. 

4 b) nebytový priestor č. 2. nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, ·umiestnen)' na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 64m2

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

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

Minimálna cena: nebola stanovená 

... \ .. 
\., __ 

\ 
\. 
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Záujemca: RudolfPalko, Vansovej 12, 080 Ol Prešov, IČO: 14277344 

Ponúknutá cena: 27 000 € 

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

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

· 4 c) nebytový priestor č. 3 nachádzajúci sa v objekte na m. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 27m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 27/1404, spoluvlastních·y podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o rýmere 1072 m2

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

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: žiadny 

Ponúknutá cena: -

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že nebol doručený žiadny návrh, komisia odporúča informáciu 
...... ---- -- -ci Výsledkoch čästi tejťci obchodnej verejriejsúťaže prerokovat' v komisii MsZ pre 

disponovanie s majetkom mesta. 

-~-d) _ )1~~~'!.~~ pri~stor ~: _5 n~~h.ádza.j~ci sa.v ?bj_~l<fi ~a Dl:: J~stiC.JJ.ej _l._~! S.· _C.: -~1~~,y~iestJJ.en)' na 
pozemku- parc. č. KNC 14445/2, o výmere 111 m , spoluvlastnícky podiel na spoločn)rch častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 111/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

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

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: R.E.K., s.r.o., Justičná 15, 080 01 Prešov, IČO: 44065787 

Ponúknutá cena: 38 500 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom tem1íne na predkladanie ponúk, h.iorý bol do dňa 
7. s. 2012. 

------------·----. _____ _:_: ___________ . _________________________________ ·_·. ---------· ----
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Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že návrh záujemcu spoločnosti R.E.K., s.r.o. bol v časti predmetnej 
obchodnej verejnej súťaže jediný a zároveň je nájomcom tohto nebytového priestoru, 
komisia odporúča prijať jeho návrh na odl.rúpenie predmetného nebytového priestoru 
za cenu 38 500 €. 

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

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach · 
a zariadeniach objektu v podiele 102/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 ml, ostatná plocha, v podiele 102/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 102/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

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

Ponúknutá cena: 40 600 € 

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

' 

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

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

4 f) nebytový priestor č. 7 nachádzajúci sa v obfekte na UL Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č, KNC 14445/2, o výmere 78m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a-zariadeniach objektu ·V podiele 7-8/1404,. spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 ml, ostatná plocha, v podiele 78/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, . vodovodná šachta) 
v podiele 78/1404; 

Minimálna cena : nebola stanovená 

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

Ponúknutá cena: 30 l OO € 

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

Rozhodnutie komisie:Vzhl'adom na to, že doterajší nájomca na vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž vyššie 
definovaného nebytového priestoru napriek písomnému oznámeniu zo strany mesta 
riereflektoval, komisia odporúča prijať návrh predložený v obchodnej verejnej súťaži 
inou osobou ako doterajším nájomcom, a teda odporúča prijať návrh záujemcu 

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

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

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 107/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m2

, ostatná plocha, v podiele 107/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 107/1404; · 

Minimálna cena: nebola stanovená 

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

Ponúknutá cena: 46 900 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom termíne na predkladanie ponúk, ktorý bol do dňa 
7.5.2012. . 

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

4 h) nebytový priestor č. 9 nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 95 m2

, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 95/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m\ ostatná plocha, v podiele 95/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 
prislúchajúcich k hlavnej stavbe . (kanalizačná a vodovodná prfpojka, vodovodná šachta) 
v podiele 95/1404; ·· · · · · 

Minimálna cena : nebola stanovená 

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

Ponúknutá cena: 3 7 l OO € 

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

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že návrh záujemcu spoločnosti APAOMA s. r. o., bol v časti 
predmetnej obchodnej verejnej .súťaže jediný a zároveň je nájomcom tohto 
nebytového priestoru, komisia · oäporúča prijať jeho ponul.'U na odkúpenie 
predmetného nebytového priestoru za cenu 37 100 €. 

4 i} nebytový priestor l!. lO nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. 'Č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 113 m\ spoluvlastníclcy podiel na spoločn)rch častiach 
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a zariadeniach objektu v podiele 113/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 o výmere 1072 m1

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

Minimálna cena : nebola stanovená 

Záujemca: 1/ MEDIKAL, s.r.o., Čapajevova 23, 080 -Ol Prešov, IČO: 36466344 
2/ Ing. Andrej Gnap, Jána Béreša 31, 080 Ol Prešov, IČO: 40640221 

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

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

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

4 j) nebytový priestor č. ll nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnený na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 206 m1

, spoluvlastnícky podiel na spoločn)'ch častiach 
a zariadeniach objektu v podiele 206/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 
14445/2 ·o výmere 1072 m1

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

Minimálna cena: nebola stanovená 

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

Ponúknutá cena: 84 000 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil všetky súťažné podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. 
Ponuka bola predložená v stanovenom tem1íne na predkladanie ponúk, ktorý bol db dňa 
7. s. 2012. 

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

4 k) nebytový priestor č. 12 nachádzajúci sa v objekte na Ul. Justičnej 15, s. č. 8105, umiestnen)' na 
pozemku parc. č. KNC 14445/2, o výmere 54 m1

, spoluvlastnícky podiel na.spoloČn)'ch častiach 
a zariädeniach objektu v. podiele 54/1404, spoluvlastnícky podiel na pozemku. parc. č. KNC 

~· 14445/2 o výmere 1072 m2
, ostatná plocha, v podiele 54/1404, k. ú. Prešov, vrátane stavieb 

--------
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prislúchajúcich k hlavnej stavbe (kanalizačná a vodovodná prípojka, vodovodná šachta) 
v podiele 54/1404; 

Minimálna cena: nebola stanovená 

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

Ponúknutá cena: 15 400 € 

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

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

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

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

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

Minimálna cena: nebola stanovená 

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

. Ponúknutá cena: 4 900 € 

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

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

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

, 

zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KNC 14445/6 o Y)'mere 241 mZ, zastavaná plocha a 
nádvorie, k. ú. Prešov; 

Minimálna cena: nebola· stanovená · 

~·. 

____ . _____ :_.__ __ . ____ _ 
----·---

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

Ponúknutá cena: 20 000 € 

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

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že návrh záujemcu spoločnosti KARMEN- veľkoobchod potravín, 
s.r.o., bol v časti predmetnej obchodnej verejnej súťaže jediný a zároveň je nájomcom 
tohto nebytového priestoru, komisia odporúča prijať jeho ponuku na od1.'Úpenie 

. predmetného nebytového priestoru za cenu 20 000 €. . . 

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

, __ _ 

spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach rodinného domu v podiele 73/206, 
spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 mZ, zastavaná plocha 
a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov a spoluvlastnícky podiel na pril'ahlom pozemku parc. 
č. KNC 627 o výmere 207 ml, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 73/206, k. ú. Prešov, 

Minimálna cena: nebola stanovená. 

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

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

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

Rozhodnutie komisie: Komisia odporúča akceptovať návrh záujemcu JUPr. Hildegardy Laclavíkovej, ak si 
doterajší nájomca Alena Horvátová neuplatní právo odkúpiť danú nehnutel;nosť za 
najvyššiu cenu ponúknutú v rámci časti vyššie uvedenej obchodnej verejnej súťaže, 

@b) 
t.j. 42 010 €. . 

byt č. 2, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na 
pozemkoch parc. č. KNC 626/1 a 626/2, č. vchodu: 48, č. poschodia: l, o v)'mere 80 ml, 
spoluvlastnícky podieľ na spoločných častiach a ·zariadeniach rodinného domu ·v podiele 
80/206, spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. č. KNC 626/2 o výmere 40 ml, zastavaná 
plocha. a nádvorie, v podieie 80/206, k. ú. Prešov a spoluvlastnícky podiel na pril'ahlom 

.. - -- ·---·-------------·-··-----·----
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pozemku parc. c. KNC 627 o výmere 207 mz, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 80/206, k. 
ú. Prešov, 

Minimálna cena: nebola stanovená 

Záujemca: ll JUDr. Hildegarda Laclavíková, _ , Francisciho 18, 080 Ol Prešov 
2/ JúliusTaragoš, · a Zlata Taragošová, ·· · ·,Slovenská 48 080 Ol Prešov 
3/NEXTECH, s.r.o. Budovateľská 57, 080 Ol Prešov, IČO: 36510203 
4/ GAMA REÁL, s.r.o. Prešov, Tatranská 32/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36468851 
51 VEKA Sl?väkia s. r. o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229 

Ponúknutá .cena: ll 45 010 € 
21 4 600€ 
31 8 000€ 
41 9·000 € 
5/28 500 €. 

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

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

r5\ c) byt č. 3, nachádzajúci sa v rodinnom dome na Ul. Slovenskej 48, s. č. 3283, umiestnený na 
\:)pozemkoch parc. č. KNC 62611 a 62612, č. vchodu: 48, č. poschodia: 2, o výmere 53 mz, 

. spoluvlastnícky podiel - na · spoločných časti_a~J:t _a ~ariadeniach rodinného domu v podiele 
531206, spoluvlastnícky podiel na· pozemku parc. č. KNC 62612 o výmere 40 m\ zastavaná 
plocha a nádvorie, v podiele 531206, k. ú. Prešov a spoluvlastnícky podiel na priľahlom 
pozemku parc. č. KNC 627 o výmere 207 mz, zastavaná plocha a nádvorie, v podiele 53/206, k. 
ú. Prešov, 

Minimálna cena : nebola stanovená 

Záujemca: 1/Mgr. Martin Dlugolinský,: ·,Široká 1902/38, 058 Ol Poprad- Veľká 
2/ h1g. Miroslav Kollár, .. , Na záhurnní 306/43, 082 16 Fintice 
3/ JUDr. Hildegarda Laclavíková,. · . . . . , Francisciho 18, 080 Ol Prešov 
4/NEXTECH, s.r.o. Budovatel'ská 57, 080 Ol Prešov, IČO: 36510203 
51 GAMA REÁL, s.r.o. Prešov, Tatranská 32/A, 080 Ol Prešov, IČO: 36468851 
61 VEKA Slovakia s. r. o., Pavlovičovo námestie 35, 080 01 Prešov, IČO: 44555229 

Ponúknutá cena: 1/1 O l OO € 
2/ 5 800 € 
31 7.010 € 
4/ 8 000 € 
51 5 000 € 
6115 000 € 

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

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

V Prešove dňa 10. 5. 2012 

Prílohy: Prezenčná listina 

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

· .. 

c::::' l l 

/~Miroslav Hudák 

riaditeľ sekcie majetkovej a ekonomickej 

. ---- ---------------···-·- ----· --. ······ ---···· ... ------- ------ ---·--···-- -------- --- ··-- .. ----· --- ------- ------------------------------·····---- ··-·-------- .. ---
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PREZENCNA LISTINA 

Mesto Prešov Dátum:10.5.2012 

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

P. č. Meno a priezvisko: Status (\ Pod"'is: 
-' . 

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

2. Ing. Ľudovít l\1alaga l člen ·komisie 
/ 

3. Ing. Juraj Basala člen komisie 
\ .;:; _,__ 

;r~ 

,/ ,-1 - -- --=--""" - :::> 
4. _Ing. Miroslav Hudák člen komisie . -

l ........ ,/ l. 

. Ing. František Šarišský 
V 11V l 5 .. člen komisie l 

6. Ing. Martina Benčíková členka komisie '.1 
l~ 

//,,_-

7. JUDr. Katarína Juricová priz\Tan)' nečlen 
\l j/ 

8. Ing. Marta Dolhá prizvaný nečlen l l ŕl /_"/ /' 
l 

~ 

9. Ing. Július Adam prizvaný nečlen 
./7 .//.~ 

(. 
__.,., ~ ·/i__..... 

10. 
/' 

ll. 

12. 

13. 
.. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

"-:'. l 1 ---- -------=::::> 

~)<{; · .. ng. Miroslav Hudák 
riadi el' sekcie 1mijetkovej a ekononiickej 

F- MsÚ/SP-16/7/1 

. ··-· -·······-------- . ----- ..... ····- -------- ------------------·····-- -- -----···· .. ···-------- ····- --------- ----------········--·-------····--. --------------·· -··- -· -------- -····-··-·--·----- ---- ·-·-·- --------··------------------·-····--------·-··- -----------~--------·. 
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P. č. 2 /Bod č. ll- Výpis z uznesenia č. 1112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 912015 zo dňa 25. 3. 20151 

Al Mesto Prešov predáva nasledujúce pozemky pod existujúcou stavbou s. č. 4766, L V č. 13009, 
k. ú. Prešov: 
-parc. č. KNC 9262112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2

, 

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

L V č. 6492, k. ú. Prešov 
a 

-parc. č. KNC 9262114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO m2
, 

-parc. č. KNC 9262115, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22m2
, 

ktoré boli vytvorené GP č. 2212015 zo dňa 20. 3. 2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 926218, zastavaná plocha 
a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
spolu pozemky o výmere 164m2

, lokalita Ul. Matice slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostejovská 38,080 Ol Prešov, IČO: 37786211. 

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

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

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

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

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

. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 25 €1m2

• 

Navrhovaná cena komisiou: 25 €1m2
• 

Hl Prílohy: 
0211-3 Žiadosť zo dňa 23. 7. 2014 s prílohami 
0212 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 22. 8. 2014 
0213 Geometrický plán č. 2212015 

F- MsÚISP-0111211 
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02/4 L V č. 13009 
02/5 Žiadosť zo dňa 19. 3. 2015 
02/6 Vyjadrenie k odpredaju zo dňa 30. 3. 2015 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 01 Prešov 

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

Denné centrum Radosť - DSS 

Centrum mládeže RADOSŤ, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov 
) W\JI": _l vzbar/ir>v~(r'i)nrn:::>. NH'Yj 

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

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku. 

Pri porealizačnom zameraní stavby sup. č. 4766 postavenej na pozemku par. 
KNC č. 9262/2 a č. 9262/8 v máji 2014 bolo geodetom zistené, že vstupná hala do 
zariadenia OZ Barlička postavená v roku 2005 so súhlasom mesta Prešov stojí na 
pozemku par. KNC č5'2.62/12 o výmere 25 m2 ako aj pozemok pod terasou postavenej 
v roku 2012 stojÍ na pozemku par. KNC č. 9262/13 o výmere 107m2

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

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

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

V Prešove, 20. júla 2014 

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



' 

PR\lOHA ~. 02 }1'-'l, 

Hlavná ul. č. 73, Prešov 

Číslo: B 2815/2012- Lú 

I\1esto Prešov 
stavebn}· úrad 

PSČ 080 Ol 

Prešove dňa: 10.2.2012 

Občianske združenie BARUČ:KA 
predsedl{yňa a štatutár 
.MUDr. lVIgr. Anna Kvokačlwvá 
Prostejovská 38 
080 Ol Prešov 

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 

Dňa 27.1.2012 ste na tunajšom stavebnom úrade ohlásili uskutočnenie stavebnej úpravy 
bezbariérovej nájazdovej rampy k objektu Centra mládeže Radosť na Ul. Matice slovenskej č. 
13, Prešov. Stavebné úpravy sa budú uskutočňovať na pozemku parc. č. 9262/8, katastrálne 
územie Prešov a to v súlade tunajším stavebným úradom overenou zjednodušenou 
projektovou dokumentáciou, ktorú vyhotovil Ing. Martin Ratkoš, ktorá tvori neoddelitel'nú 
súčasť tohto oznámenia. 

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len ,.stavebný zákon") v znení 
neskorších predpisov posúdilo Vami predložené podklady a podľa § 57 ods. 2 stavebného 
zákona Vám o zn a m u j e, že proti uskutočneniu stavebnej úpravy v rozsahu uvedenom v 
ohlásení 

nemá námietky. 

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

.,OZNÁMENIE K OHLL\SF.NTTT ~TA 'iEBNEJ ÚPRA VY" na viditel'nom mieste. 

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

2. Skladovanie stavebného materiálu počas v)1stavb:y' na verejných priestranstních t.j. 
na uliciach, chodníkoch a podohne sa zakazuje. 

3. Odpad, ktor)' vznikne stavebn}·rni prácami počas realizácie prác, je stavebník 

povinn~' likvidovať v súlade so zái<Onom NR SR č. 223/2001 Z.7_. o odpadoch a zmene , 

a doplneuí niektorých zákonov a v súlade so V~eobecne záv~izn}·m nariadením mesta 
Prešov. 



Hlavná ul. č. 73, Prešov 
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Č:íslo . P 2006/36- Čj/11 

fVIesto Prešov 
primátor mesta 

PR\LOHA ~.O~} 1-?> 

PS<~ 080 68 

V Prešove dľía • 27.4.200Cí 

V cc : Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - Občianske zdnt:ž.enie BARU ČK/\ 
zastúpené l\-1UDr. /\nna Kvokačková, bytom Prostejovská 38, Prešov. 

OB EC .... : !ť'é?0... . . .. .. .. . l 
Stav( .. !,,--•'· ,',~~c: ' 

- ..._.. • l / "-.,-] j (..l ~ 

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

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) 
·zákona NR SR č. 416/200 l Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50í 1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel 
posúdil návrh postupom podľa § 80 až § 81 b stavebného zákona a na základe ·výsledkov 
kolaudačného konania podľa § 82 ods. l stavebného zákona 

povoľuje užívanie stavby 

obnova, prístavba a nadstavba "Centra mládeže RADOSŤ" v arcúli ZŠ Matice 
slovenskej č. 13 v meste Prešov- pavilón [,na pozemku parc. č. 9262/2, katastrálne územie 
l'rcšuv. 

Pre užívanie stavby stavebný úrad určuje podľa§ 82 ods. 2 stavebného zákona tieto 

podmienl<y : 

l. Vlastník stavby, resp. správca je v súlade s dokumentáciou overenou slavebn)'m úradom 
a rozhodnutím povinný udržiavať stavbu v takom stave, aby nevzniklo nebezpečenstvo 
požiarnych a hygienických závad, aby r!edochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu 
jej vzhľadu a aby sa čo najviac predlžila jej užívateľnosľ v zmysle § 86 stavebného 

zákona. 
2. Zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné Jen po predchádzajúcom ohlf1se-ní 

stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne podľa § 85 stavebného zákona. 

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



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/11986/2014 B/2014/12929 

Vec 

MsÚ Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /linka Prešov: 

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

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

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

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

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

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

Ing. arián Harčarík 
riaditel' Sekcie stavebnéhO 

úra u a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres,?v.sk 1 www.presov.sk 



Výkaz výmer 

Doterajši stav Zmeny Nový.stav 

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

Vlastník 
Pk_ vl. Parcely m2 parcely m2 Qná opráv.osoba) 

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

Stav právny je totožný s registrom C KN 

6492 9262/! 4396 ZOSUN. DiOdlo 9262/l 4364 ZOStllV. DlOCI\o doterajši 

lB 

9262/14 lD zostav. olocho Ubčionské združenie 

lB HARLIČKI 
ProstéjovsKri 38, Prešov 

!Čll ' 37i81i211 

9292/15 22 zostav. olocho detto 

lB 

------ --------- --------- --- ---- --------------- --- --------- -------- --------- -------- ---------- ---- --- ---------------- ------------------------· 
Soo lu 4396 ms 

Le9€1\d0o 

Kód soôsabu vYilŽÍ'IIlnío lB - POZBIOI< no I<!Droa je dwr 

Geometricky plán je podkladom na právne llkony,lceď 'Čdl!ie dote«išieho stavu výlcazu výmer sú zhodné s úcbjmi platných výpiso\' z katastr" nehnutefnosli. 

Vyhotovitef Kr'!i Okres 
Pre~ ov 

Obec 
Prdov 

I•I<Ht?LANI 
Prešovskj' 

Kat. 
Prešov 

tislo 
2212015 :tfai'ový PREŠOV 5-3/34 úz- pllim .list č. 

GEOPLAN Preiov, -.r:.o. 
Kaolmntúuna l. 3, oao Ol.J'Jldov GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie pozemk-ov KN-C 

Jl:o: J6.lll5lltiS, Il: DPB: Bl0208153!Q parceloé č. !1Uí2/l4 a !12!12115 

VyhotDvil Autorizačne overil úradne overi! 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: l Meno: Dňa: IMeoo: Dňa: lčislo: 
20.3.2015 Ľubomír Skirka 2ll.3.l015 Ing. Ľudo\it Bakoň 

NO\'é hranice boli v prirode ozoač~ Náležitosfanú.a presnosťou zodpovedá predpisom Úradne ovmn< podl'a §9 zákona NR SR č.ll511995 
obrubliÍkom Z.z. o geodézii a kartografii 

Záznam podrobného merania (mer.ačský náčrt) č. 
512687 

Síuadnice bodov o:mačen}'"cll číslami a ostatné meračské 

údaje sú uložené vo vie obecnej d~-um.entácii :Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis 

$ 

5 ·~f 
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PR\LOHA 6. oz.J~' 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TAS'rRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.09.2014 

Čas vyhotovenia: 10:43:41 

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

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

9262/ 2 354 Zastavané plochy a 16 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

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

1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

4766 9262/ 2 
4766 9262112 

12 Centrum mládeže Radosť 
12 Centrum mládeže Radosť 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 
1 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4766 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
4766 9262113 12 Centrum mládeže Radosť 

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

12 - Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

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

1 

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

Nebytový priestor 

Vchod: 13 , l?..rízemie Priestor č. 9- 1 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník . 

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

509 l 751 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 5817/2006-pol.585912006 
Kúpna zmluva V 404412013-pol.385412013 

Titul nadobudnutia R 19312014· kolaudačné rozhodnutie BI1481412013-Čj a zápis G.P. č. 111/2014 

Titul nadobudnutia Z 189012014· zápis nebytových priestorov podl'a znaleckého posudku č. 3412014 

Vchod: 13 2. p. Priestor č. 9 • 2 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

242 l 751 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 04.09.2014 



. l PR\LoHA ~ · O ~f 5 

Oi':Barlička. 080 Ol Prešov, Prostejovská č. ~8 

· Vec: ·Vyjadrenie a 

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

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

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

imobilných občanov . 

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

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

porealizačnom zameraní pred zápisom do katastra nehnuteľnosti ostali tieto časti budovy 

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

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

ktoré majú základy pevne spojené so zemou. 

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

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

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

Obidva prístrešky boli dodatočne do kreslené a tiež zamerané geodetom. 

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

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

Prístrešok v prednej č asti : 22 m2 

Výmera spolu: 164m2 

/tJ 
/1 -·t ~·a..·r.t--7'2.,_ 



Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 01 Prešov 

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

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

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

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

ul. Jarková 24 
Prešov 

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

Po oznámení výsledku rokovania komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 

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

Barlička na Ul. Matice slovenskej č, 13 o celkovej výmere 164 m2 za kúpnu cenu 25 €/m2 si . . 

Vám dovol'ujem oznámiť, že s navrhovanou kúpnou cenou súhlasím. 

S pozdravom, 

V Prešove dňa 30. 03. 2015 

l/ ' .. -? 
-~-v c..-t~~(-

MUDr. Mgr. Anna Kvokačková 
predsedkyňa OZ a štatutárny zástupca 



':;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 4/15 

P. č. 3 /Bod č. 13- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemkov - parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

Hl Prílohy: 
03/1 Žiadosť zo dňa 13. 10. 2014 
03/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 24. 10.2014 
03/3 Kópia mapy z GIS 
0314 L V č. 6492 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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ď~11E3ťŕ;~i:ii~~i~l.· :Pavel Krempaskfa máiižéika t~~ď;;ii~":K;.~riipas-ít( .'"-
G~ _:·~, ~. · r , ~-- .~.,-:•!·----- -~'"- , 1 

- ~:--· ' ' ~--;:...~:-·lf . .::. :-:~ 

MESl~~~Jii.J:sb\Pr~1eFPtsky úľ~~ v. ~reše}v€{ 8 . 1 '" 
l\1esto Prešov 
Sl\1aE 

; ... 

.._-. _,,._:, 

číslo tiliu~;:::..,;:;. ~.. .. . . j .R&gistr. ~1a~:-~- .. . ·~ 
- · ·· . :• f';i((}:;o:n"\Z.nak a lehota l J:lrkova 26.~ ""· "'r.:-,l<r;rnn:~~i--;:"" 

080 Ol Prešov. · .. . Došlo: O ;-JU \Ú o', "f'!f·-cm.:.:'tt\iíf>:~; ulo~G~la~ .. 

l v·,·navuje: Prílohy: 

Evidenčné ~fslo došlej put'ty: j ;JOOcff /r_/'0/1 

.Vec :Žiadost' o odkúpenie poze~u..;;; 1 ., 

::~=:.~mkn'žllikictu2;:;DoleJ..lodp1~arií;;;:Paybí ~·emp~ský.s.~~~~~J.k~'~·Ľ~dmila- Krempáski,~'.~:~,~~-~. " · ::•~.:~.- ·-~~~:~~·.!rc-._ 
:lm;n~ _.q_ogl_c:l.E.e.tie.I':- ·: ;_:..;~~~-:::~·.:· · -::. -Q:'--G'..~s týmto _žiadame q odkú_penie _pozemku parc. ~(JCN-C 602J)/14 (3,0 __ ~-~~-: 
12)~::katast~áh1e _fu.em4) ~a parc. o. KN-:-C 6020/15 {J'JQ m2), katastrálne územie Prešov. Pozemok sa nachádza pri 
-~:~i _'{- )od.hmom- .dome· :nä"'UP~17-.- novembra -. -Prešov. Pozemok žiadame.'óCUcipiť z d.ôvodú- r 

~om~--',;_ 0
'-'·' realizovaniap1istavbyk"rod.innémudomu. ''· ""' - _-;_~~.·--: · · '·-· " 

.V Prešove dňa 13.1.0.2014 
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::·Sl\ÝÚRA MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
:: t&vebného ú, . Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a úze;np~ho plánovania 
Jarková 24 .. · 

•· .. ··.! 

080 01 Prešov 

~··· 

·..;· .. J.t.~5::'E'1:tit:# úi:~ rfir::eir;'llJ_':.;. _____ .. ~ ... .:.:_ __ _ 
·.~ .. T. ·s.p;---.:.-::=: -:-s;_:;~;~1Y# ;;:ffih~nt:J~,rri~:~1?'? 

:....:: 

Naše čfslo: 

M13002B/2014 
t .z.130970/2014 

VEC 

8/16143/2014 
ev.č132604/2014 

--~'"'"' Mestsky úrad Prešov .:c~,,~.;:.. ____ ·. 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
~051/3100273 

Prešov: 

24.10. 2014 

~,,.,_,., "'•"'·'-· "'~•i-i"'"' Odpredaj pozemkov·parc.cČ;•·KN-C 6020/14, KN-C 6020/15 k. ú. Prešov za účelom majetkoprávneho 
1 é:"'mou wo;!',nEnc- c-usporiadania pozemkov pod .zastavanou čast'ou rodinného domu 17. novembra ,. .. ~v Prešove, Pavlovi 
·::--aske.i ~-: -- •· Krempaskému a manželke Ľudmile Krempaskej,' •• -~- -- ·- · -•.Ve 

-stanovisko ...... =----~-=-~~--~-·----------------------------~----
,_,: ::" ' Mesto _Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
cc~. plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších 

predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

~" ; .... _, 1/ Podl'a .platnéhq· územného plánu ·mesta Prešov v zneni Zmien a dopfnkC?V 2012, 2013, schválených 
'- ~"·391: ~-:_, 1 2 :h: 5 : . .Mestským zastupiteľstvom :v Prešove uzn. :C. 369/12013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 

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

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

' ·' • • ::~·. • ic • "., 31 Mesto Prešov .:.. . Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavneho architekta mesta 
- - · · ' : , .. · · a územného .plánovania ako organ územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 

_. __ , _ _;__, __ .:._·c-~ •• neskoršlch predpisov poprehodnotenl zámeru od p or ú č a odpredať pozemky parc. č. KN-C 6020114, 
.... • ... :.: .. c.. KN-C 6020/15 k. ú. Prešov, ktoré sú zastavané prístavbami rodinného domu parc. č. KN-C 6018 k. ú . 
.. ....... :--·---Prešov, vlastníkom rodinného domu.--- -------- --.. --- -------- ----- --------------

S pozdravom 
}\;:[RS~~}'JK'·O ~~:?iľff;J.E;šov 

h~iestEJk::'"r .. ~:r·;::;.d 

/' ' 

Ing. Mariá~ H a r č a r í k 
riaditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@j5r~sov.sk l www.presov.sk .. 
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Výpis z katástra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

PRíLq~~:Či O:Jj~ ···. 
Dátum: 01.12.2014 

_.:;, l .. (;491- .t.l;ai.'toi:E.rWÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTATA 

, ...... ___ farcely registra "C" 

PARCELNÉ ·-·-·-·VÝMERA_;: .. :..,_·-DRUH.J;,(. 
ČÍSLO · v [nf] :: -~- . . POZEMKU 

6020/014/0 
6020/015/0 

3 
7 

Výmera spolu: 10 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná ploclía a nádvorie 

CHARAKTE· 
RIS TIKA 

18 ... 
18 • .. 

* * * Ostatné par(!e\)1-r'!gistra. "C" nev-yiia.da.né * * * 
Legenda: 

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

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

Parcely registra "E" 

PARCELNÉ ":.:>.J:VÝMERA~::c. ď DRUH,:. . ._ 
ČÍSLO .· v [nf] : POZEMKU 

CHARAKTE
RISTIKA 

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

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 
ČÍSLO 

Stavby 

DRUH POPIS-

STAVBY STAVBY 

(celkom parciel ....... }P.~? .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

7334 
7334 

5444 
5444 

(celkom parciel .......... ~7.L.) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

.. 
(celkom stavieb .......... )~4....) 

INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

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

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

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

"' * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

* * * Ťarchy nevyžiad.ané * * * 

O. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

ViPIS JENEPOUŽJTEĽNi PRE PRAVNE ÚKONY 

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

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

Podiel 

!ll 

POL. VZ. 

.POL. VZ. 



CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 5/15 

P. č. 4 /Bod č. 10- Výpis z uznesenia č. 12/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 10/2015 zo dňa 15. 4. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má 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 395 m2

, 

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

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

, 

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

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

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

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

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode Al tohto 
materiálu v zmysle§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 15. 4. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností na dobu 15 rokov spôsobom 
obchodnej verejnej súťaže. 

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

FI Prílohy: 
04/1 Grafická predloha 
04/2-3 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



VEŽA 
768 

767 

01.04.2015 15:05:31 Ing. Marta Dolhá 
Informačný systém katastra nehnutel'ností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.12.2014 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 

Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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PRÍLOHA Č. 04/2-1 
MESTO PREŠOV 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

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

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

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

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

, 

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

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

s týmito podmienkami: 

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

obdobie xx rokov, a to: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. 
č. KNC 4603/2, 

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

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

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

, 

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

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

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

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

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

spoločenské podujatie resp. iné podujatie či spoločenskú akciu bezodplatne v rozsahu 5 x ročne; 
5. súťažiaci 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 po vzájomnej dohode; 

l 



PRÍLOHA Č. 04/2-2 
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 zatepľovacím systémom s izoláciou min. hr. 

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

9. súťažiaci uvedie navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa s vyhlasovateľom vo 
vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom v prípade návrhu vysporiadania 
formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) súťažiaci prijíma podmienku, že si 
s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície vrátane výšky jej predpokladanej 
hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na investovanie do predmetu nájmu, 
uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, 
prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie investícií na kontrolné dni a po ukončení investícií bude 
uskutočnená obhliadka za účasti prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako 
technické zhodnotenie budov a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že 
nájomca v jednom roku preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška 
nájomného, investície mu budú započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej 
celkovú výšku nájomného za celú dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po 
ukončení jednotlivých ucelených častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím 
protokolom v prípade stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

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

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

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

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

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

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

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

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 3500 
0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku minimálne vo výške lO 000 €, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení nájomnej zmluvy použije na 
úhradu nájomného; ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 

2 



PRÍLOHA Č. 04/2-3 

60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50% 
zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 

- predloží komplexný zámer využívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán 
v súvislosti s užívaním predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane 
investičného plánu (v zmysle odseku 7) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru, 
spoločenskú analýzu nákladov a výnosov zámeru; 

- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 

výšky ním navrhovaných investícií; 
- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh bude 

zo súťaže vylúčený; 

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

18. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OMM- Obchodná 
verejná sút'až č. XX - Prenájom Vodárenskej veže - neotvárat"'. Zalepená obálka bude ďalej 
obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; 
pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a zámer užívania 
predmetu nájmu, v prípade úmyslu investovať aj prípadne rozpis investícií podľa odseku 7 a pod.; 

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

20. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou 
správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; 
zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz najmä na ekonomickú výhodnosť návrhu 
vychádzajúc z výšky navrhovaného nájomného, príp. výšky navrhovaných investícií do predmetu 
nájmu, ale aj na iné aspekty, na ktorých môže mať Mesto Prešov ako vyhlasovateľ záujem (napr. 
propagácia mesta a regiónu, podpora turizmu a pod.; dôvody výberu vyhlasovateľ uvedie v zápise o 
vyhodnotení; 

21. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
22. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

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

budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa 
konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu súťaže; 

24. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode 
s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

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

3 
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P. č. 5 /Bod č. 18- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

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

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

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý tvorí súčasť objektu vo vlastníctve 
žiadatel'a a nebolo by vhodné, aby bola vyhlasovaná obchodná verejná súťaž. 

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

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

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

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

Hl Prílohy: 
0511-2 Žiadosť s prílohou zo dňa 10. 4. 2014 
05/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 8. 2014 
05/3 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01112/1 



MINISTERSTVO OBRANY SR 
Agentúra správy majetku 

Za kasárňou 3, 832 47 BRA TISLA V A 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
080 Ol PREŠOV 

Váš list č. /zo dňa 

VEC: 

Naše číslo 
ASMdpV-55/2014-0dSN 

Žiadost' o odkúpenie pozemku 

PRCLOHA ~··OS ( 1-1 

Bratislava, /o . apríl 2014 

Vybavuje/linka 
JUDr.Červeňáková/0960 515 701 
jarmila.cervenakova@mil.sk 

Ministerstvo obrany SR týmto žiada o predaj časti pozemku par. č. KN-C 9433/1 -
ostatná plocha v k.ú. Prešov, zapísaný na LV 6492 vo vlastníctve Mesta Prešov v lokalite 
Nám Legionárov, pred budovou veliteľstva divízie sú p. č. 2729 v správe Ministerstva 
obrany SR. Časť tohto pozemku je aj predmetom nájomnej zmluvy T 405/14.001/285-Výd, 
2008/1154/M/611 zo dňa 25.7.2008. 

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

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

do budovy a dlhodobo je užívaný zložkami Ministerstva obrany SR. 

S pozdravom 

Prílohy: 111 

Ing. Viliam PQLAJ<PVIČ 
riaditeľ 

l l 



M 1 500 

PRCLOHA t. 05 }1-2, 

-- hr-~·)nlCCI f)()V(J/"lc)Vt-ilOVCH")ť:::j pt:~t ceJ L.J 

2 
v~:Írne~-ô nDvt-·hov<.~ne,J par··cel~ G11 rn 



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

Váš~•lft6mJ~ňa: 
č.z. 91165/2014 

Vec 

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

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

26.8.2014 

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

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

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

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25. 11. 2013, pozemok parc. č. KN-C 943311 k.ú. Prešov, na nám. Legionárov sa nachádza na 
ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej zelene na území Centrálne! mestskej zóny 
Prešov. 

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

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov po 
posúdení zámeru o d p o r ú č a odpredať časf pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. 
KN-C 9433/1 k. ú. Prešov o výmere cca 611 m2

, zastavanú plochu pod prístupovou rampou 
pred hlavným vstupom do objektu veliteľstva divizie v správe Ministerstva obrany SR, Nám. 
legionárov č. 4 v Prešove a priľahlého pozemku k budove - plochu zelene ohraničenej kameni
novo-travertínovým múrikom. 

S pozdravom 

' 
Ing. Mari~ H a r č a r í k 

riadit f Sekcie 
stavebného · adu a urbanistiky 

l Hl 
á 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 

Mestský úrad v Prešove avn 
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Legenda 

• výlučné vlastníctvo 
:!!! podielové spoluvlastníctvo 

N parcely E 

/\./parcely c 
iV vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
(}:(J dôležité ulice a cesty 
C::J významné ulice a námestia 
rf& ulice a cesty 
:·:iné komunikácie a chodníky 
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P. č. 6 /Bod č. 5- Výpis z uznesenia č. 1112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 912015 zo dňa 25. 3. 20151 

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

, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu lO rokov s opciou na ďalších lO rokov pre Súkromnú základnú školu pre žiakov 
s poruchami aktivity a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prešov, IČO: 42385440. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom predmetných nebytových priestorov za účelom poskytovania vzdelávania 
žiakov s poruchami aktivity a pozornosti. 

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

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

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode AJ tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z poskytovania vzdelávania detí s poruchami 
aktivity a pozornosti. 
Tento majetkový prevod bol prerokovaný MsR v Prešove dňa 13. 4. 2015 s nasledovnými 
pripomienkami, ku ktorým uvádzame: 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
(ďalej len "Ministerstvo") vydalo rozhodnutie o zaradení Súkromnej základnej školy pre žiakov 
s poruchami aktivity a pozornosti, na základe predložených dokladov. Vzťah k nehnuteľnosti bol 
doložený uzavretou nájomnou zmluvou (na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
voľných nebytových priestorov zo dňa 16.4.2014). Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné nebytové 
priestory Ing. Harčarik v skutočnosti nevyužíva!, nakoľko termín začatia činnosti školy bol stanovený 
od 1.9.2015 a nie je možné riešiť v podmienkach mesta Prešov posun účinnosti predmetnej zmluvy 
(t. j. bol povinný uhrádzať nájom v plnej výške aj napriek nevyužívaniu nebytových priestorov), 
odstúpil od predmetnej zmluvy. Ministerstvo pri udelení rozhodnutia nevyžadovalo dlhodobý nájom 
nehnuteľnosti. 
Následne Ing. Harčarik opätovne uzatvoril nájomnú zmluvu (na základe obchodnej verejnej súťaže) tak 
ako je to uvedené v stanovisku správcu (viď príloha). Nájomné zmluvy boli uzatvorené s Ing. 
Harčarikom ako súkromnou osobou, avšak vzhľadom na skutočnosť, že získal potvrdenie o registrácii 
na Súkromnú základnú školu pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti požiadal o dlhodobý 
prenájom za účelom vzdelávania detí s poruchami aktivity a pozornosti. Rozhodnutie s vyznačením 
právoplatnosti je doložené v prílohe materiálu. 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu poskytovania vzdelávania detí s poruchami aktivity a pozornosti na dobu l O rokov s opciou na 

F- MsÚISP-0111211 
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d'alších lO rokov za cenu l €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
s podmienkou investovať do predmetu nájmu v zmysle predloženého návrhu žiadateľa zo dňa 5. 3. 2015. 

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

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

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

predmetu nájmu 
06/3-2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 28. l. 2015 a zo dňa 6. 3. 2015 
06/4 Špecifikácia nebytových priestorov 

F- MsÚ/SP-01112/1 



, , , , v v PRÍLOHA~· OG /1-1 
SUKROMNA ZAKLADNA SKOLA PRE ZIAKOV S PORUCHAMI 

AKTIVITY A POZORNOSTI, BERNOLÁKOV A 21, PREŠOV, 

www.skola-adhd.sk, skola.adhd.po@gmail.com, 0917 984 338 

Mesto Prešov 

Mestský úrad v Prešove 

Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

080 O l Prešov 

20. januára 2015, Prešov 

Vec,; Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Žiadam Vás o prenájom nebytových priestorov - II. NP pavilónu B (aj s prístupom po 
spoločných priestoroch) školy na Bernolákovej ulici č. 21 v Prešove na účely vzdelávania 
žiakov Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti v hore 
uvedených priestoroch na dobu 25 rokov za sumu l euro/rok za celý predmet nájmu od 
1.7.2015. 

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

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

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

S úctou 

l 

Ing. Stanislav Harčarík 

zriaďovateľ školy 

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

2, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) 



ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ZMENA 

POTVRDENIE 

PR(LDHA c · fXJ/1- ~ 

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

l IČO: 42385440 

Údaje o podniku, podnikateľovi, organizácii 

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

Adresa sídla: Royova I9A 

080 05 Prešov 

Právna forma: 
119 Nezisková organizácia 

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

Osobné údaje podnikateľa (fyzickej osoby) 

Meno a priezvislw: 

Rodné číslo: 

Adresa bydlisl{a: 

UPOZORNENIE: Podľa zákona č. 540/200 l Z.z. o štátnej štatistike v znení zákonu č. 215/2004 Z.z. o ochrane 
u_tajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte povinnosť oznamovať stálym pracoviskám 
SU SR všetky zmeny v hore zapísaných údajoch. 
V styku so štatistickými orgánmi uvádzajte svoje IČO. 

Kontaktná adresa s príslušným štatistickým orgánom: 
Štatisticl•ý úrad Slovenskej republil<y- pracovisko ŠÚ SR v Prešove 

Plzenská 2 
080 16 Prešov 

tel.: 051/7735220, 7735221 

e-mail: icopv@statistics.sl< 

Dátum vydania: 
02.02.2015 

Pečiatlm a podpis: 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

• 

Číslo: 2014-5755/53579:9-1 OOB 

ROZHODNUTIE 

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

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

zaraďuje 

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

Odôvodnenie 

Účastník konania Ing. Stanislav Harčarík, Royova 19/ A, Prešov v zmysle § 16 ods. l 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 596/2003 Z. 
z.") doručil dňa 28. 3. 2014 na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (d'alej len "MŠVVaŠ SR") žiadosť, vo veci zaradenia Súkromnej základnej školy 
pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, Bernolákova 21, Prešov, do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len "siet"'). 



MŠVVaš SR v zmysle§ 29 ods. l zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (Správny 
poriadok) v zneni neskorších predpisov rozhodnutím číslo 2014-5755/29315:2-lOOB prerušilo 
konanie vo veci žiadosti o zaradenie Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami 
aktivity a pozornosti, Bernolákova 21, Prešov, do siete a vyzvalo účastníka konania 
v stanovenej lehote na odstránenie nedostatkov jeho podania. 

Účastník konania na základe výzvy správneho orgánu doplnil podaním dňa 22. 7. 
2014, 7. 8. 2014, 30. 9. 2014 a 21. 10. 2014 predmetnú žiadosť o všetky údaje a doklady tak, 
ako ustanovuje § 16 ods. l až ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. 

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

V zmysle § 16 ods. l zákona č. 59612003 Z. z. žiadosť o zaradenie školy, školského 
zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania do 
siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza 
roku, v ktorom má byť škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo 
pracovisko praktického vyučovania zriadené. 

V zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 59612003 Z. z. účastníkom konania vo veci zaradenia 
do siete je zriaďovatel: Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od doručenia 
žiadosti o zaradenie školy do siete. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. 
Termín začatia činnosti školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo 
pracoviska praktického vyučovania je l. september kalendárneho roka, ktorý nasleduje po 
kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých minister 
povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku 8, ktorých termín začatia činnosti určí 
ministerstvo. 

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

Poučenie 

V zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová l, 813 30 Bratislava, 
v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom. 

Bratislava 24. 10. 2014 

/ 
i 

l / 

PhDr. Soňa Hanzlovičová 
zastupujúca generálna riaditeľka 

sekcie regionálneho školstva 
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SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI AKTIVITY 

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

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 110 
erslo spisu: l Registr. znaeka: 

Znak a lehota 

Doilo: o 5 -03- 2015 uloženia: 

Prnohy: l Vybavuje: l 
Evlden~né čfslo dotlel po§ty: !'f'!'IJY /tJ/j--

l 

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

5. marca 2015, Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov - doplnenie 

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

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

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

Charakteristiku a plán činnosti školy. 

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

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

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

- činností súvisiacich s prevádzkou uvedenej školy 

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

1.7.2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

uvedené priestory. 

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

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

ktoré trpia hore spomínanou diagnózou ADHD, resp. ADD. 

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

S úctou 

-~-' ., 
Ing. Stanislav Harčarík 

zriaďovateľ školy 

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

2, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) 

3, Charakteristika a plán činnosti školy 



Do!! lo: z 6 ~o1~ 201s 

Prfiahy: 

Váš list: 

Vec: Žiadost' o stanovisko 

PR\L0\1A ~ ·DG{ ~-1 

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

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

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

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
28.1.2015 

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

Ing. Stanislav Harčarík získal nebytové priestory na Bernolákovej 21 v Prešove, Súhlasom č. 
M/18916/20 14 zo dňa 11.12.2014, na IL NP o výmere 644,24 m1 s výškou nájmu 8,31 €/m2/rok za 
účelom zriadenia Súkromnej ZŠ pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti. 
Nájomná zmluva 5670 bola uzatvorená s účinnost'ou od 1.2.2015. Z titulu zaregistrovania ZŠ 
nájomca Ing. Harčarík 21.1.2015 odstúpil od zmluvy uzatvorenej na fyzickú osobu. 

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

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

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobk/ 
konateľ / 

Ing. Juraj Hudáč ~ 
konateľ 

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

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

: P.\Isro PREŠOV Mestský úrad v Prešove B 

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

Mesto Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

' efslo spisu: R~tgliitr. znaelia: 

Do~lo: 

Prflohy: 

Znak a lehota · 
uloženia: 

080 O 1 Prešov 

Evidenčné čísle došlej pošty: 
~&#~~--~~~~~ Vybavuje: 

lng.Tomko 
V Prešove dňa: 
06.03.2015 

Vec 
Bernolákova 21, Pavilón 8 - nevyhnutné investície - stanovisko 

PREŠOV REAL, s.r.o., správca nebytových priestorov na ul. BernOlákova 21, 
pavilón 8, sp. č. 6525 dáva k nevyhnutným investíciám nasledovné stanovisko. 
Nebytové priestory si vyžadujú tieto úpravy za účelom zlepšenia energetickej 
hospodárnosti: 

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

Výšku investičných nákladov odhadujeme na 769.568 € 

S pozdravom 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj HUI:F~ŕ -
konatel' -

Bankové spojenie: 

;} -'l~ 
~~·_:;,_,,.,_,, 

/ 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 
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PRJLOHA C. OG/4-

Bernolákova 21 Pavilón B, ll. nadzemné podlažie 

~ ·m'- m2 m'" mm 
lt'locna Nl" woa1e1 spol. pnestorq::>pOJu Nl"+ poaJei_SP()_Ioc.p lliozmer 

1 l Učebňa 41E 21,12 68,75 7595 
soo 
soo 

2 l Učebňa ~ 9,16 29,82 7570 
3 IUčenna _2~,5_8 10,02 ~ 7580 

400 
4 l Učebňa 20,62 9,15 29,77 15.77 
5 l Učebňa 22,72 10,08 32,80 7597 

soo 
7 l Učebňa ~~ 19,73 ~Zl 7S45 

12 !Učebňa b!:l,83 30,97 100.80 9333 
1000 
600 
600 

13 l Učebňa b2,!:12 27,91 90,83 848S 
1348 
soo 

14 l Učebňa 67,70 30,03 97,73 9008 
1000 
600 
soo 

15 !Učebňa 67,30 29,8S ~7,15 H~~u 

800 
800 

A SPOLU 446,43 198,01 f:;4444 

Spoločné priestory 
6 SchoOls ko 42,36 7728 
8 WC ChlapCI 19,24 3621 

2977 

9 wc d1evčata 20,16 
_1848 
.~~ 
3147 
1805 

10 Sklad s, oo 3020 
11 Chodba 111,24 36641 

c SPOLU 198,01 m2 

A 446,43 m2 

c 198,01 m2 

C/A 0,443535 

A+C 644,44 m2 
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P. č. 7 /Bod č. 8- Výpis z uznesenia č. 1112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 9/2015 zo dňa 25. 3. 2015/ 

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 
190,45 m2

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

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

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 13. l. 2015: 
VMČ č. 6 odporúča predÍžiť dobu nájmu a vyhovieť žiadatel'ovi podľa žiadosti. 

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

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

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

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

priestorov. 
Hl Prílohy: 

07/1 Žiadosť zo dňa 25. 9. 2014 
07/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 13. 10.2014 
07/3-8 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4292 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Tomášikova 48 
832 37 Bratislava 
www.sisp.sk 

Ing. Martin Susko 
Oddelenie správy majetku 
a riadenia regiónov 
0166/ <12!fl2014 

fThšov RE.A.Ľ:.o. 

Došlo 
dňa: 3 o -09- 2014 
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F +421/2158 26 86 70 
info@slsp.sk 

T +421 2 486 26075 
F +421 
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Doporučene s doručenkou 

PRE$0V REAL, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 01 Prešov 

PRlLOHt\ (!,O if.{~ 
IČO: 00151653, DIČ: 202041~536 
IČ DPH: SK7020000262 
Obchodný register: Okresný súd 
Bratislava l, oddiel Sa, vložka 601/B 

Oddelenie SMaRR 
TomáAikova 48 
832 37 Bratislava 

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

Vážená spoločnosť, · 

Slovenská sporiteľňa, a.s. má s Mestom Prešov, Správcom nebytových priestorov, Hlavná 
73, Prešov v zastúpení spoločnosťou PREŠOV REAL, s.r.o. uzatvorenú Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov č. 4292 (ev. č. SLSP: 0169/2010/CE) zo dňa 15.03.2010, predmetom ktorej 
je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží nehnutel'nosti v k. ú. 
Prešov, ulica Martina Benku č. 7/A, o celkovej výmere 190,45 m2, pre účely prevádzkovania 
obchodného miesta banky. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 5 rokov a nájom uplynie 
01.04.2015. 

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

Vopred ďakujeme za kladnú odpoveď 

S pozdravom 

...... /.. ......................... ~~···· 
lnQ. Stefan Michálek 
vedúci oddelenia správy majetku 
a riadenia regiónov 

, . 
SLOVENSKA Ei 
sporltel'ňa Sporotel 0850 111 888 
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SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40; 080 01 Pre~ov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretarjat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

~ 
PREŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

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

l MES10 PRišÓv Mes-tský úrad v Prešove 12 

~-·~;;;;;;~7 ij, ff~?fo,(Ý { Reglstr. značka: 
· Znak a lehota 

Dollo: 2 O ·10- 2014 uloženia/ 

Prnohy: Dt'IC{t,or-í 
EvídQn~ng čí~!Q_dQ$JeLQ!lš::::· ==::::::t~~"-7-~~~ 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Váš list: Naša značka: 
4292/2014 

Vybavuje: V Prešove dňa 
13.10.2014 Kašprišinová 

Vec: Stanovisko k žiadosti o predÍženie doby nájmu 

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

Stanovisko: Slovenská sporiteľňa a.s., užíva nebytový priestor na l. NP na ul. 
Martina Benku č. 7/A, o výmere 190,45 m2 za účelom poskytovania bankových služieb 
a výkonu ďalších služieb v súlade so stavebným určením prenajatých priestorov a platnými 
právnymi predpismi. 
Nájomná zmluva 4292 je uzatvorená na dobu určitú - 5 rokov - do 1.4.20 15, s výškou 
nájmu 50,00 €/m2/rok, čo je ročný nájom 9522,60 €. 
Nájomca žiada vo svojom liste zo dňa 25.9.2014 o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 4292 
o jeden rok, t.j. do 1.4.2016 s možnosťou uplatnenia opcie a predÍženia nájmu o ďalší l rok. 
Ide o bezproblémového nájomcu, ktorý si načas plní svoje finančné záväzky. 

Správca ponecháva rozhodnutie o predÍžení nájomnej zmluvy na vlastníka. 

S pozdravom 

ICO: 31722814 
OIC: 2020521393 
t,X.. 1"\r\U• ~V""IV'\t'U:"l<t .,n., 

PREŠ~V REAL, s.r.o. 
Slo~enska .~o. oao 01 PREšov 
:co. 317228'14, DIČ: 2020521393 
Č _DPH: SK2020521393 1:7732084 
č.u.: 1019764005/1111 fAI 

Mgr. Peter Bob~ 
konateľ · · 

/ 
Ing. Juraj Hur~..;x -
konateľ// 

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

č.4292 

0169/2 10/CE 
(ďalej len ,Zmluva") 

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

l. MESTO PREŠOV, SPRÁVCA NEBYTO Ý:CH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 
Prešov, zastúpené správcom nebytových pri storov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l · 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konatel' 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a s •• pobočka Prešov, 
Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 42921, 0308 

Martin Buranovský, konateľ 4 
ako prenajimatef 

a 

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

a výstavby ~ 
Ing. Štefan Michálek, vedúci od elenia správy majetku a riadenia regiónov 

IČO: OO 151 653 DIČ: 2020411536 Č DPH: SK2020411536 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Bratislava l' 

Číslo účtu: 101004-13500220091/0900 
l 

l ako nájomca 
Čl. 

PREDMET MLUVY 
l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom ne ~ľnosti v Prešove, katastrálne územie Prešov, 

vedenej na Správe katastra v Prešove, na ľ ste vlastníctva 6492 ako budova súpisne číslo 
11662, postavená na pozemku parcelné č slo 14 727/9 (ďalej len ako ,,Nehnuteľnosť"). 
Prenajímateľ na základe súhlasu Mesta Prešov, R/20580/2009 zo dňa 05.10.2009 
R/2543/2010 zo dňa 08.02.2010 a R/376 /2010 zo dňa 22.2.2010, ktoré je vlastníkom 
nehnuteľnosti, prenajíma nájomcovi do ívania nebytové priestory nachádzajúce sa v 
objekte č. súpisné 11662, k. ú. Prešov. t 

2. Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Ma ina Benku č.71A 
3. Predmetom Zmluvy je nájom časti Nehnu eľ~10sti podľa bodu l článku I Zmluvy, pričom 

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

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

5. Prenajímateľ prehlasuje, že na Predmete n ~I)nu neviaznu žiadne práva tretích osôb a tiež, 
že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov. P padne iných osôb alebo orgánov verejnej moci 
a ani žiadne iné zmluvy alebo dohody, kto é by mohli ohroziť alebo obmedziť výkon práv 
nájomcu podľa tejto Zmluvy. Prenajímate sa zaväzuje bezodkladne informovať nájomcu 
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PR\LOHA t.D~3,2.. 
o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na pravdivosť vyhlásení uvedených v tomto 
bode. V prípade, ak by akékoľvek z prehlásení prenajímateľa uvedené v tomto bode bolo 
nepravdivé, alebo by prenajímateľ nedodržal povinnosti podľa tohto bodu, je nájomca 
oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy s okamžitou účinnosťou, t.j. odo dňa 
doručenia písomného odstúpenia prenajímateľovi. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

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

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

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

Čl. III 
DOBA NÁJMU 

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

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

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

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

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

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

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

l. Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet 
prenajímateľa jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, 
ktorá bude slúžiť na úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného 
zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.04.2010- 793,55 EUR (depozit) 
dňa 05.04.2010, 05.05.2010, 05.06.2010 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až 
do fyzického odovzdania nebytových priestorov pri skončení nájmu, resp. zmeny 
výpočtového listu vo výške- 793,55 EUR (mesačná úhrada). 
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PRCLOHA C. o'f{3<) 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu 
poplatok za výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, 
v ktorom bol nájomca na úhradu vyzvaný. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímatel' právo požadovať úroky z omeška.nla v zmysle Občianskeho zákonníka. 

Čl. VI 
TECHNICKÝ STAV NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

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

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

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť poistenie celého Predmetu nájmu, okrem majetku 
nájomcu, ktorý počas trvania Zmluvy do Predmetu nájmu vnesie. Poistenie prenajímateľa sa 
vzťahuje na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, živelné poistenie . 
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8. Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie , 
v Predmete nájmu umožniť prenajímateľovi, vo svojej prítomnosti, prístup k dôležitým 
zariadeniam objektu (k rozvodu ÚK, plynu, elektriny a pod.). '\ 

9. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie ochrany pred požiarmi v prenajatých priestoroch 
v súlade so zákonom č. 314/200 l Z.z. o ochrane pred požiarmi s výnimkou § 4 písm. 
i),m),n),o) a § 5 s výnimkou písm. a),d),e),g), a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 
121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

l O. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie vyhlášky č. 605/2007 Z. z. o vykonávaní kontroly 
protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia, len na tých elektrických zariadeniach, 
ktorých je vlastníkom. 

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

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

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

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

14. Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu priľahlého chodníka pred vstupom do pobočky 
a k bankomatu o šírke min. l ,50m. 

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

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

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

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

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

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

21. Prenajímateľ umožní nájomcovi umiestniť pri Predmete nájmu informačnú tabulu s logom 
nájomcu. Nájomca je povinný každé označenie prenajatých priestorov, vlastný informačný 
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PRlLOHI\ C. 0\+-f ~ -!) 
systém alebo reklamu v spoločných priestoroch vopred písomne odsúhlasiť 

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

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

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

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

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

Čl. VIII. 
MLČANLIVOSŤ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čl. IX 
DORUČOVANIE 

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

Čl. x 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

5 



PRfLOHAr ď. o'l-f:r·~ 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, )\ 

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

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

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

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

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

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

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

Príloha č. 2- Výpočtový list 

VB 'l dv 3CS 2fJ{tO rat1s ave, na ....... : .... ~ ............. . 

Nájomca: 
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 

/ ...... -.............................................................................. 

V Prešove ,dňa 15.03.2010 

Prenajímateľ: 

Mesto Prešov 
zastúpené spoločnost'ou 
Prešov REAL, s.r.o. 

.............................. ..".. ............... . 
1 Ing. arch. lngeborg Vodrážková 

riaditeľka odboru správy majetku 
a výstavby 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

~ jjf lw\ 

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

. ............................................. . 
Martin Buranovský 
konateľ 
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VYPOCTOVY LIST 

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

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

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

a 

- 2. Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
Sídlo: 832 37 Bratislava Tomášiková 48 
Obchodný register: 
Oddiel: Sa 
Zastúpený: 

Okresný súd Bratislava I. 
Vložka č.: 601/B 

Ing.arch.Ingeberg Vodrážková, riaditel'ka odboru! 
správy majetku a výstavby 
Ing. Štefan Michalek, vedúci oddelenia správy majetku a riadenia regiónov 

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

OO 151 653 DIČ: 2020411536 
SK2020411536 
SLSP, a.s. Bratislava 
l Ol 004-13500220091/0900 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

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

l. Vykurovanie: 

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

al Teplá voda: áno 
centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpeľní: 
bi sprchovacích kútov: 
c/umývami: 
dl WC spoločných s iným užív.: 

il spoločné umývadlá: 

kl pisoár: 

3. Výt'ahy: 
al osobné 

počet: 

o el splachovaclch WC: 

o fi iných soc. zaradeni: 

o glumývadiel: 

o hl kuchynská linka: 

o j/ spoločné sprchy: 

o ll drezy 

b/ nákladné 

počet: 

2 
o 
l 
o 
o 
o 



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

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

Konverzný kurz: 

V Prešove dňa 15.3.2010 

Nájomca:, 

~g.arch.lngeborg Vodrážková 
l riaditeľka odboru správy majetku a výstavby 

Ing. Štefan 1chálek 
vedúci o (Jelenia správy majetku 
a riadenia regiónov 

30.1260 286877.80 SKK 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Jartln Buranovský 
~~nateľ 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10115 

P. č. 8 /Bod č. 9- Výpis z uznesenia č. 1112015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 912015 zo dňa 25. 3. 20151 

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

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

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

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

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

El Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
OMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu opakovaného nájmu tým istým 
nájomcom. 

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

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 65 €1m21rok. 
Navrhovaná cena komisiou: 65 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 

W Prílohy: 
0811 Žiadosť zo dňa 22. l. 2015 
0812 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa23. l. 2015 
0813-6 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4518 

F- MsÚISP-0111211 
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. r.r<ť.!:':ro ľtU:.šov Mestský úrad v Prešove 2 
Reglstr. značka: ff 

·l Naša značka 
• : -:], ď, ii -/2015 l 1 i Vaša značka 

l 
i 

poštová adresa l.-- Čapajevóva 23, 080 01 Prešov, Slovakia 

Vybavuje 

Mesto Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 PREŠOV 

i Prešov 
Ing. Karol Schneider ! 22.01.2015 

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

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

na ul. Justičná 14 v Prešove. 

-·· ~-UY.e.dený priestor využívame_ a __ do opravy predmetných priestorov sme investovali nemalé 

finančné prostriedky. 

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

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

- S pozdravom 

Ing. Karol Schneider ' 

konateľ 



ľR\LOHA Č. Oij2. 

'~. . · ·~.···;.; :~.· ;;: ; : ~ . ~~~eon;1~~:g·2~8~4~~a:r~;~:772 52 64 
~ e-mail: sekretariat@presovreal.sk 

PRESOV. REAL s.;.~:·_"'-''_.:...~_.: ______ www_.p:__re_so_vr_ea_l.s_k __ ~~--==-

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

Vec: Žiadost' o stanovisko k predÍženiu nájmu 

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

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

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
23.01.2015 

t v jv#l_C' 

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

Spol. MEDIKAL, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Karolom Schneiderom, užíva 
nebytové priestory na Justičnej č. 14, na I. NP o výmere 148,50 m2

, za účelom -
zdravotní~tvo, na základe vydaného Súhlasu č. M/4926/2014 zo dňa 19.3.2014. 
Nájomná zmluva č. 4518 bola uzatvorená na dobu určitú l rok, a to do 31.03.2015 
s výškou nájmu 65 €/m2/rok, t.j. 9652,56 € za rok. 

Spol. MEDIKAL vo svojom liste žiada o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy na 
ďalšie obdobie - na dobu neurčitú, resp. viac rokov, najmenej však na dobu l roka, 
poukazujúc pritom na investovanie nemalých prostriedkov do predmetu nájmu .. 

.. Ide o nájomc~, ktorý si plní svoje finančné záväzky načas. 

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

S pozdravom 

;7"'".._~,"''';;•".1~...-... .,.....".v....,w..:~.>.~.~.."'="'t<ll .. ~""""'"""""""'"'-"~~~--..." 

! IVHS§IO PR!ŠOV Me5tS~éý úrad v Prešove 7 
~ Ä'td·~~~~~·------,.---J . o/. r."" • 

~ ~p.ou. ----~-~--· .. ~:r~:~_.r. _zni:l_ck_a.r-----l 

l Prfloh•t: -{l~vbavuje: j 
~~:~.~:~."~.~~:~~,~~~~~~.-j;32:;~ :~ 

IČO: 31722814 
DIČ:2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Wter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč";7 
konateľ / 

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



__ . c." .. _ Zmluva 
o ~nájme nebytových priestorov 

č. 4518 

~ , i \ \-~ .. '~ ' 

::Jkni ·IJcsuzävretáliv~itnys1e zäk~ftát~i!Il67901Flo':rv znení neskoršíc~ predpisov medzi·'týl11itQ ;~111luvnými 
stranami:·· · · ;'.. . , .. _.::·~; : :.;:. 

n·,~··.··~ :· . ··1;·3 MESTO PREŠOV,~SPRÁVA>NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
· · :: ·" \Zästtípene 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, konatel' 
:B8.nk6vé ·spojenie: U ni Credit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 

! · \čislo účtu: 6619911059/1111, . VS 4518 KS 0308 
ako prenajímateľ ' ' · 

a 

2. MEDIKAL, s.r.o. !.:~·~--·: ·· 

. Sídlo: 080 Ol Prešov, Čapajevova23 · 
Qbchodný register: Okresný súd Prešov 
Oddiel: Sro Vložka číslo: 12150/P 

·.:za~túpený: Ing. Karol SclÍneide~, konatel' 
·i~ · Ičb·:;'_,36466344 DIČ: 2021507367 IČ DPH: SK2021507367 

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

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

;, ,.', j.' 
~ ' ~ ~ ~ ' ~: , __ ~ ~ ~ ' .... 

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

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

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

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
zdravotníctvo 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účeL 
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·; · Čl. III 
r>.;:. DOBA NÁJMU 
'-~..:...~\ ' ~· ~.~:.:,,:~"t-.~_,::fjt:-'~·l:r-~· 

, Ht11 .... -~\.ol ~l.~- ~.;.n,,".-._. 

:cfd.'tó~: Nájorimťr\rzľan'rli~ifo.:_t_~.~_.d_r_:a~R.;;li~i~f clli~~: ot.o4~ioÍ~ a uzatvára sa na-ď~1i'~r~ľt~~,P~ 
J . . ~- ~ "t, q ~: %1a i ...:f "-~-.. -

dobu l roka, t.j. do 31.3.20~~·8 Dí P,R.F~j;~;. . ·--- :.nt;G O i PRE-S·:!' 
; . 2/. PDčas doby nájmu".inôžir zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 

--výpoved'ou z dÔvodov uvedených ·v':§ 9 ods. 2 a 3 Zákona 11611990 Zb. v znenÍ ! ne-skorších 
·predpisov. 1 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: 

: _·. - ;· iJ V zmysle "Smernicť pririÍÍítóra mesta Prešov SP - 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
· · · 'užív~ié riebýtovýbh priestorov vo výške 9652,56 EUR po dl' a výpočtového listu. ':~:~:.;; -~ .· ·' 

: •· 2/ Prenajímateľ ťsi vyhradzuje· právo jednostranne_ upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia' o zvýšení· nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímatel'a upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti. 

'' - '31 Prenajímateľ má"právo;']edilostranne upravit' výšku nájomného o prieill.er 'inflačného 
' koeficientu a priemernej n~minálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené najo:iilné Je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci,- v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úpraye výšky· nájmu 
(výpočtový list). - · ., · 

Čl. v 
. ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

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

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



~:l •... ~\''1· ··~ ... ··- .. '.~--.. : ... ~.~.Í .. ~~~~.~t~Ji.~.~.:~-.·.=~··.·. : :, \'!. ~ """: ,__.- ~.-:: t ........ :s r.;::z-. :r; :.~--~;l:.; \.L ú.~ 
' . . ~·- - "; -"' : :. , · a., ''• ' ( L\o~l"c·: ' Čl. VI·,,:., .:~,::=):,::~tt~tt.~.:~ • ~ •' 'ií 

:~Y:J'Q.~: ' '·;li. TECHNICKÝSTAV.NEBYTOyÝCH PIDEStOROV 
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>' v Sla ve.; er~:8~1J;·N3J9mé'a preberá .:l hebýióvé:1~riestocy V stav~ .. éi'fštiiJfi~~t'ku . dňu poclpísaniit';~mluvy' j•iW'. 

;'(,Cť D:iJj o~'ríáJ!iié:Íl.pŕeliiasúje, že stav nebytových priestorov mu je známy a: s'týmto súhlasí. ·' , ď: 
:t s;::otict>:.:;~).ľ27)~·ájom6a sa zaväzuje, užívat':-elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným noirnám 
'''):~c;:• 0 t8l('aby .rieprekŕočili prúdové iaťaže'ri'ié jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
'c ao ct:záfažefiiaPvzriiknuté škody hradí nájomca; Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobit' len 
-:·:· i::-: 1ľa' Základe vopred daného písomného súhlasu prenajímatel'a . 

... ,;., 

,., · Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

·-~ ·-- !._" • ' .~. , .•• 7 ; .•• - • 

; .~.~ ... ·J~'i;i>.c.~ift.'Y.:. .. · ~ . · ,:,; .. , : .. <·-:'·:· , ···"':::· .··. 't. ~ ~ .. . .·. 

i'~ 2r:~;im~tel~~ -<1}11fJviäjorriné ":Práva ··:a :Povihri~šti prenajímatera 'a' riá]~inc~ sa spravujú ·pas1ušnýffiC .... · .~. 
~··" nú_n:·:.~_sl~äý?:Mlli$_iiJ?latnéh~'zákona: c:''rlol9cfib. o nájme a podnájm~ nébytových priestorov v znení 
~; ":·:~at~l'nes'kBť~1biíj)reqpisOv; Občianskeho zákonníka a ostatných súvisľacich právnych predpisov. ·. .~·., ··· · · 
i.r:;:Lc.Jdy:sp:,::;!~~1~lf!a}oJňciíje pov1riný l1hrádiat'všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
'·~. r -.~• ,., ""'· «~ _.., • -~- · -. ~l- ., ..._ ~. · l · j -~ •'' <! . . 

>7.-~··"'-~ 11priestbrov; miňimálne v rozsahu, uvede_l:1om v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z.. . . , . 
·~r"~; 2:':; r::n P1.{~f?fQpr~vf'stavebného "''charakteru v ··prenajatých priestqr9ch,_môže nájomca vykonať ·il)a p'o 
z ·~')zTc:}5'redch"á.cľžäJučôrn pisomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia staveb.ného úradu Msú. . : ~ .... ~ 

,:~t.Ja~"~ 4/!~ajbméa ·je povinný ~bez. :zbýtočného odkladu oznámi( potrebu opráv, ktoré má 
. 2.:foeŕí~jíiifafei;;Turobit' á umožnit' 7vyK.ôňarue týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 

~c: ... '::;.,:<zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. r • ď; .. ' ::;;· . . • .:: : . 

:.· · '· ' rif'l.'i:T!.;-.'5/ ~ájomca je povinný znášať óbmedzenia V predmete nájmU V rozsahU potrebnom."poČas 
"feruizäcie'-opr~v,' resp. údržby o bj ekfu; :V rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzaj ú . 

. ~. flT":l'1 3]11T15FNájbriicá 'je povinný' do' !Or-dní ·oznámiť prenajímatel'ovi každú zmenu svojej právnej 
~·~-~~~:_vštibjé~tjy_~tý;'~ako'iiné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzt'ah. · . · . 
. ·· . ~· . ·, , · ·• ~ , ,c ·;:7J1>1sÔmnosti týkajúce sa né.JomnéhB vzt'aliú doručuj e-cprenaJímate1' do sídla nájomcu: Účinky---· 
_ doriičeriiá.písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 

v·prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

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

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

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

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



kr,:\~·Rr\e~A~Fťj>~;~·~ajímater n~~od~~~~~ä za šk~du:'~~~:ä· vz~it1a ~äjo~covi na . vlasi~6irt , 
...• ~1 ~ ~~~:-khh'utel'nom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. ,". . ' · " '' 
· lď ·-,., : ~<~:.'.~J4l_.Nájoméa zodpoved~' z.~ škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných "· n• 

· ~-"-~.: ~" "' ~#}~gerii,~!vaných nájomc()tp.,~ll~bo)nými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. ' 
... ;'a'' Al~L.~. _""']5/'Nájoincäje poviririýnä vlastné náklady udržiavať presk1ené časti nebytového priestoru 

, ~ ''"5 Y~"ťf\;:,rtt~; s:O":ávku tep l~;/: ~ú0siaceho ~ ~;~:~ ~~;vých priestorov: J =~sie~ tejto • .. ·: • 
. . nájolBt1efzmluvy, uzavrie nájomc':l zml~Vli so správcom 'nebytoVých priestorov PREŠOV REAL, ,,'-l J I 

' .• ~i '' s.r.o... .. . , , · ri.l:: .. ';L 

';,~\}_r·,r; ,~-,·, .,,,;;;!",,""'\ ()':" .. 1"','•,<:, ' ·.- ' ,"•< <,',-,·~.-,,'\·.::-·.~·-;- ; < ' • 

,_ .'Na'"odb~(.élektrickej 'ene'rgie, ~ódY ana·vývoz domového odpadu uzavrie nájomca samostatný 
"' . • c . ~luvný' vzťah a doklady o tom predloží prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

~< -·~--.~ď:,··.~· :·:: l]l Zmluvné strany sa doho~li? že pr~najímatel' má na za~ezpečenie nájomného , . 
', ·záložné .J)ravó · k hnuteľným·· veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria· 
,;. ná]'onib1J~f~--súlade s\istanoveniami § 151 a nasl.§ 6720bči~skeho zákonníka. ' 

·i '.··""' 
\,._ f• ' ·--~ 

TT7'·l\ ·: 1{ 

či. vnľ; '· 
'"''";~.:. '. ·'- ,:-.. 
;;,· ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

. J. 
l:0, . . 
~ '·11 Nedeliteľnou súčasťoutejto zmlu'!)' je výpočtový list. 

- 1·~1 .... -;:; ,.-. 

-2/ 'zmluva bola napísaria_ v dvoch vyhotoveniach·- pre každú zmluvnú stranu jedno 
·'' ~ vyhotovenie a nadobúda platnÔsfdňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. · ··· 

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

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

V Prešove dňa 31.03.2014 

Nájomca: 

\

Ing. Karol Schneider 
konateľ 

'MBDII.IJ.L e.r.o. 
Oapajevova 2S 

-180 ()l P B E š O V 

ľll.~ 1~ 'CT -tj ~~~ f~ ír: Iť.:.,()'-} 
í\h1 í.,, ''"' ! \.,o f r '· 1. ... ":J. c,... 'tí 

spr~1va net;ytcv:ích pd;;;?.storov 
ľ.\1 ;:'; ii:: ~~ .F') 'i, r ~";. r.;,~· t>, ·~,.· ••. ,. ... z ~rl:i. ll.;,... 'lo,; >t • .s' ·.~ !fX it ..... PI\t: ... ~ ... r. .. f ~ t} ~ 

:~LGVEJ\!St<i~ 40. Pf\E!!')OV l}~~; 

Prenajímateľ: 

Mgr. Peter Bobkť} /. 
konateľ ,/ 

/ 

Ing. Juraj Hu~ 
konateľ 

/ 
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, _,: . ~ 'zJ\i~ÍíVko NÁJME NEB:p~CH PRIESTOROV č, ;; 4518 ·,, . , g ·,. ; .''lf·ék·''' ,,,,_., ·~ . 
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.~~~lť.~f?~~~bv~~šf~~~N~BÝi~Vícl! rRIEsToRoy, IIi~yNÁ.JJ~ PRE:š<i:.: 7.-
- · · ·. zastúpené správcom nebytovych-pŕie~·~ôf~-~~;ľRESOV REAL s;r.?;~·iH';1f;(ih~~4·n Ft;~Jx.;Rt · 

Slovenská 40, 080 Ol Prešov}.-::~;,:; ~~Jil4H!~~~%;;>;!;, .. · · ·· · 

IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 i-,\L,: 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, k(mateÍ'Š::f~fi~'F; : 

· ' ' 11 "'Ing. Juraj Hu dá č, konätel' ,;: 1:~;;;~~'>:;5 · .. 

:'.;_+•~:,_,_ '-sári:k~-yé·spojenie: UniCredit BankSlovahla, a.s. pobočka Prešov.".,:
1
,,-.;:· __ 

'ťísľó'bčt~: 6619911059/1111':·. : :;. ~:. VS· ·-·• 4518 KS 0308 . . 
Prenajímatel' nie je platcom DPFt'2t~I;:;t~~-~-;-~,ď::~ 

·ako prenajímatel' 'A '· · ''i~:+':Jj'~~~:§f~f~·~~~i' tÍ'~'. 
~' ......... ~ .O.u:;l.-.lO_, :

4 

••• .:.-· ••• ~--'~;'-~.::i.~~_:,:;-~~··-- • • ... ~. _ 
0 ,~,..,_.,_·"""""•~-"'-'"~-':>:......-.~'10 _,.. •'-- "·'"'''"'"':-·~~·"7'"'"":"="":'"="'~.,.-,.~=.-. . .,...;~""~~:..;;.,;.~~:_,-'~•'-' 

·-o.-,!" ::• .·. 

· ... · a . ·; • ~~~-~~[;;:'il' ;~ "~~?~; ,. : ~ci,~~ •'. -·~- .. 

,,.:;:,;., ~JJo~n~Ľ, ~M. '• ·~s~1~f!~~~ Čapajev~va23 
Regi~trá.cia: .·.· ,. Okresný súd Prešov 

'od(H~r ~~~ ;; :. . ... . . . . ," . vložka: 
.:?a~t\lp~nJ __ ·,_·_,·::.· Irig. Kilrol Schneider, konatel' 
·í'čô?~:/ J~ t- ~~:;:, :~·. 36466344 ~~~?~r:J~; :· Dl Č: 2021507367 
DIČ DPH: SK2021507J67:'·; ·.· 
Bankové spojenie: ,... VÚB á.s~'pobočka Prešov 
Číslo účtu: . . . . . 1591710657/0200 
ako nájo~~~,::~:?•;;.~:··· ·· ;.:;- · ·.·· 

-··~-... .' 

Údaje o užívanom nebytov(ľíiľ'ôbjekte 

Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 

·""=' Spôsob využitia: 

Počet osôb: 

l. Vykurovanie: 
a/ Teplá voda: 

I.nadzernné podlažie 
pekáreň 

zdravotníctvo 

ÚK 

počet: 

' ·-. ! -' ~ .. ~ ~ 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpeľní: o el splachovacích WC: 

b/ sprchovacích kútov: 

cl um ý varní: 

dl WC spoločných s iným užív.: 
i/ spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o f/ iných soc. zaradení: 

o g/umývadiel: 

o h/ kuchynská linka: 

o j/ spoločné sprchy: 

o 1/ drezy 

b/ nákladné 

počet: 

l 
o 
2 
o 
o 
o 
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·~ ; l 

'' : ~ :. :. ' ; . 
V Prešove dňa 

Nájomca: 

,, 
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P. č. 9 /Bod č. 22- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: 1118 
Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 
-parc. č. KNC 975212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2

, 

- parc. č. KNC 9817 ll 07, vodné plochy o výmere 86 m2
, 

- parc. č. KNC 9817/108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

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

- parc. č. KNC 98171113, vodné plochy o výmere 190m2
, 

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

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

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

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

, 

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

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

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

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

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

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

BI Účel majetkového prevodu: 
Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby: 1/18 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, 
križovatka, most", k. ú. Prešov. Z uvedeného dôvodu požiadala o majetkovoprávne usporiadanie 
dotknutých nehnuteľností, a to formou zámeny predmetných pozemkov za pozemky vo vlastníctve 
SR v jej správe, na ktorých sú vybudované chodníky a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou 
v uz1vaní mesta Prešov. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod č. B/12800/2013-Tu zo dňa 28. 2. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15. 8. 2014. 

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopfňa zákon 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nehnutel'ností pre líniovú 
stavbu: 1118 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most" (verejný záujem). 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 5. 2. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 2. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku formou zámeny. 

Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí so zámenou nehnuteľností. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov bez finančného vyrovnania. 

G/Cena: 
Bez finančného vyrovnania. 

Hl Prílohy: 
09/1-2 Žiadosť zo dňa 30.10.2014 
09/2-2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 5. 2. 2015 
09/3-4 Snímka mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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PRCLoHA Č .~9/1-1 

·"SLOVENSkA SPRÁ VA CIEST 

9 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 

080 Ol P RE Š O V 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo 
4481/2014/6332/.5~ c 3'r 

Vybavuje/linka 
Mgr .Raffaelisová 
05517277 230 

Dátum 
30.10.2014 

VEC: 
Návrh na zámenu pozemkov 

Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby "1/18 Prešov, Levočská- obrancov mieru, 
križovatka, most" v k. ú. Prešov. Pre účely jej majetkoprávnej prípravy potrebuje vysporiadať pozemky, 
ktoré sú stavbou dotknuté a ktorých vlastníkom je mesto Prešov. 

Ide o tieto pozemky vo vlastníctve mesta Prešov v k. ú. Prešov, obce Prešov zapísané na L V č. 
6492 ako: 
- ._ pozemok parc. č. KN-C 9752/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2

, 

pozemok parc. č. KN-C 9817/107- vodné plochy o výmere 86 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9817/108- vodné plochy o výmere 74m2
, 

pozemok parc. č. KN-C981 7111 O -vodné plochy o výmere 4 7 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9817/113- vodné plochy o výmere 190m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 8524/2 -ostatné plochy o výmere 2411 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9773/5- ostatné plochy o výmere 557m2
• 

Slovenská správa ciest je správcom majetku Slovenskej republiky v k. ú. Prešov, obce Prešov 
- zapísanom na L V č. 70 ako: 

pozemok parc. č. KN-C 9745/14- zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 371m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 642m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2123 m2
• 

Pozemky sa nachádzajú v blízkosti ulíc Levočská a Volgogradská. Na pozemkoch sú vybudované chodníky 
a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou, ktorých správcom .a vlastníkom je mesto Prešov. 

Pre usporiadanie vlastníckych vzťahov navrhujeme mestu Prešov uzatvoriť so SR Slovenskou 
správou ciest zámennú zmluvu, ktorej predmetom bude zámena vyššie uvedených pozemkov. Zámenou 
pozemkov dôjde jednak k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov dotknutých vyššie uvedenou líniovou 
stavbou a zároveň k usporiadaniu vlastníckych vzťahov pod komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Prešov. Zámena je jednoznačne výhodná pre obidve strany. 

Obraciame sa preto na mesto Prešov, aby k našej ponuke zaujalo stanovisko, či súhlasí 
s takouto formou vzájomného vysporiadania, a teda či môžeme pristúpiť k príprave zámennej 
zmluvy. 

Adresa na Telefóny: Ústr. 05517277 200 Bankové spojenie IČO 
doručovanie zásielok: Riad. 055/7277 224 Štátna pokladnica 003328 
Slovenská správa ciest VÚŠRSSC 
Investičná výstavba a č.ú.: 7000135433/8180 
správa ciest Košice 
Kasárenské námestie 4 
040 Ol Košice Fax: 05517277 225 



K našej žiadosti prikladáme: 
r,c,;-" .. ~., Znalecký posudok č. 088/2014 na stanovenie VHM pozemkov v správe SSC, 

, Znalecký posudok č. U/2014 na stanovenie VHM pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov 

/ 
S pozdravom 

, 

ji·~ ~n . JozefFabian 
ria. teľ IVSC Košice 

Na vedomie: 
- odd. majektovoprávne 6353 
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Mesto Prešov 
. Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

. ~'':_if:~~:~+ .. ~~ 
_ ....... --+----~~-- -;~-~-~~--··-

. ---)~~~~Llli:ti&~,-~ 
Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

'·No?,." Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

B/2015/787 Ing. arch. Katerina Štefanová 5.2.2015 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Vec. 
"'C, Prešov~ Levočská ulica, zámÉma' pozemkov parc. č. KNC 9752/2, 981'7/1 07, 108, 11 O, 

t'·'t'C; 113,:.8524/2 a 9773/5 k.ú. Prešov za pozemky parc. č. KNC 9745/14, 9750/2, 3, 4 a 5 k.ú. 
Prešov, Slovenská správa ciest · ,. , , , . · · 
- stanovisko 

1 '"t a ti( l 1-::j f. Na základe Vašej žiadosti č. M/16935/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie ~ 
.:.: .. : :L':hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

>:: _; t~~t Podl'a ÚPN mesta Prešov je funkčné využitie predmetných pozemkov nasledovné: 
- pozemok parc. č. 9752/2 k. ú. Prešov · 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
- pozemok parc. č. 9817/107k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
- pozemok parc. č. 9817/108 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
--=---pozemok parc. č. 9817/110 k.ú. Prešov··· 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
-pozemok parc. č. 9817/113 k.ú. Prešov 

- určený ako plochy urbanistickej zelene 
- pozemok parc. č. 9524/2 k. ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1118, plochy urbanistickej zelene a obytné 
plochy bytových domov 

- pozemok parc. č. 9773/5 k. ú. Prešov 
- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 a obytné plochy bytových domov 

- pozemok parc. č. 9745/14 k.ú. Prešov 
- navrhovaný ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/2 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/3 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/4 k. ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/5 k.ú. Prešov 
· - určený ako plochy občianskej vybavenosti, koridor miestnej komunikácie 

ulice Marka Čulena a obytné plochy bytových domov 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pres,av.sk l www.presov.sk 



:c:;. 2. 

:~emk.y užíváné rQ;Sk\tsúčasnej dobe sú predmetné pozemky užívané nasledovne: 
:~~šov.'::·. ''""~'., -pozemok parc. č. 9752/2k.ú. Prešov···., .. ,-. · ··· - ·-
i.(korm.;rdké~. .'VČSkGj L:i:;zasťavaný cestou J/18 (komunikácia Levočskej Ulice{ južne od objektu 
{: :- Red box . 
:prešo" - pozemok parc. č. 9817/107 k.ú. Prešov 
~:(ker;,,.;: é:.~'.i L:.:: zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 

Red box 
- pozemok parc. č. 9817/108 k.ú. Prešov 

.~. . .. . : ... :;: ·::'.:-s,.:.·.: t ,.., zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 
Red box 

-pozemok parc. č. 9817/110 k.ú. Prešov 
:~:-:::':-:~:~c~ '"C~.·.:r::~ro-::-:s :_':'..:zastavaný cestou 1/18 a chodníkom (komunikácia Levočskej ulice), južne od 

objektu Redbox 
- pozemok parc. č. 9817/113 k.ú. Prešov 

- trávnik a kanalizačný zberač 
- pozemok parc. č. 9524/2 k. ú. Prešov 

··~ - sprievodná zeleň. a chodník pozdfž cesty 1/18 (ulica Obrancov mieru) 
-pozemok parc. č. 9773/5 k. ú. Prešov 

·1ív. oo2T'i;' c··?:::~,, ::S !tevov-·sprievodná zeleň a chodník pozdÍž cesty 1/18 (Levočská ulica) 
- pozemok parc. č. 9745/t4 k.ú. Prešov 

- miestna komunikácia Levočskej ulice 
- pozemok parc. č. 9750/2 k. ú. Prešov 

- sprievodná zeleň pozdfž cesty 1/18 pri Lidli 
- pozemok parc. č. 9750/3 k.ú. Prešov 

· -zastavaný chodníkom pozdfž cesty 1/18 a ulice Marka Čulena a časťou 
miestnnej komunikácie k Lidlu, Seatu, Telecomu· 

- pozemok parc. č. 9750/4 k. ú. Prešov · 
- sprievodná zeleň pri križovatke 1/18 a ulicou Marka Čulena 

- pozemok parc. č. 9750/5 k. ú. Prešov ___ _ ___ . _ _ _ 
- zastavaný miestnou komunikáciou ulice Marka Čulena s chodníkom a sprie-

vodnou zeleňou 

3. Nemáme námietky k zámene a majetko-právnemu usporiadaniu predmetných 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov a vo vlastníctve Slovenskej správy ciest. 

·.·- ' . ' . ' ' ~ ' 

Ing. Ma ián Harčarík 
riaditel' Se cie stavebného 

úradu a urbanistiky 
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8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 13/16 

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

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemok parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m2

, LV č. 15509, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 

-prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23,040 Ol Košice, v podieloch 11/16, 
11148 a 1116, 

- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57140, 186 OO Praha, Česká republika, 
v podiele 1148. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia v zastúpení prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., ponúkajú mestu Prešov na predaj 
pozemok za účelom naplnenia vízie "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov Prešova", ktoré by 
obohatilo a doplnilo Záhradu umenia. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 14. l. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 12. l. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí s odkúpením pozemku, ak Mesto Prešov bude mať finančné prostriedky. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia neodporúča odkúpenie pozemku. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 69,30 €1m2

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

GI Prílohy: 
10/1 Žiadosť zo dňa 29. 12. 2014 
10/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 14. l. 2015 
1013 Kópia mapy z GIS 
10/4 LV č. 15509 

F- MsÚISP-0111211 



PRIIOHA ď .1 0/1 

Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD, Ť:~u .... vv:>I\.c •·--
TT_Y!...,,.. 

Košice, 29.12.2014 

Vážená pani 

Ing. Andrea Turčanová 
Primátor ka mesta Prešov 

Vážená pani Primátorka mesta Prešov, 

l MESTO PRESOV Mestsifý úrad v Pretove 1 6 
Číslo spisu: T fleglstr. značka: 

29 -12-
Znak a lehota 

. Došlo: 2014 uiužania: 

Prflotw: l Vybavuje: 

Ev!dtm~n~ ~f~!~ tln~i~LP~~ . ~ ť\2~ g 
...... ~~ Joj0 

l 

v súvislosti s pracovným stretnutím dňa 29.12.2014 a náväzných krokov, predkladáme mestu 
Prešov ponuku na odpredaj parcely 56812 vo yýmere 821m2. zapísanú na LV č. 15509. 

Jedná sa o časť parcely, ktorá bola reštitučným konaním vrátená priamym rodinným potomkom 
prešovskej grécko - katolíckej rodiny Univ. Prof. ThDr. Mikuláša Russnáka, generálneho vikára 
prešovskej .. gréckokatolíckej diecézy, ktorý stál v rokoch 1918-1927 na čele prešovskej 
gréckokatolíckej diecézy vo funkcii generálneho vikára. 

Ponuka k odpredaju parcely mestu Prešov smeruje ku kompletizácii naplnenia reálnej VIZie 
"záhrady umenia" pre projekt Centrum pre mladých výtvarníkov a umelcov Prešova, ktorý by 
funkčne a odborne obohatil, zreálnil a doplnil "Záhradu umenia". 

Rozhodnutie o realizácii "Centra pre mladých výtvarníkov a umelcov mesta Prešove" po konzultácii 
s rodinou ponecháme na rozhodnutie samotných Prešovčanov. Nás vedie naviazanosť na súčasnú 
"Záhradu umenia" a jej vhodné využitie v prospech mladých ľudí. Máme vôľu zanechať niečo mestu 
Prešov o to viac, keď sa aj priamo ponúka možná investícia na kultúru (ako ušitá na program) cez 
IROP. 

l.Vo vzťahu k oceneniu predmetnej parcely rodina zastáva názor, že by malo prísť k relativne 
serióznemu oceneniu parcely, odhliadnúc na okolnosť , že mesto Prešov získalo "záhradu umenia" 
vo výmere 2121 rn2 zadarmo. • Dohovorili sme sa, že k záležitosti sa už nechceme vraciať, (hoci 
prešovčania, či mesto Prešov, by nemali nato zabudnúť). 

2. Konkrétna cena pozemku vychádza z reálne poskytnutých informácii na súčasnú cenovú 
ponukovú situáciu v meste Prešov, prihliadnúc i na situáciu mesta, stanovujeme 

na 77.-EUR l 1m2 parcely. 

Ponuku by sme upravili podľa rozhodnutia Mestského zastupiteľstva Prešov, či sa uskutoční 
realizácia "Centra pre mladých výtvamíkov a umelcov mesta Prešove", na ktorú chceme prispieť. 

Ak áno, rodina rozhodla, že 10% z ceny venujeme na realizáciu centra, t.j. 7,70.-EUR l l m2 
821m2 x 7,70.- EUR = 6 321,7.-EUR, pozn. napr. 02 kontajnery). Potom by sa cena premietla 
nasledovne: 77.- EUR - 7,70;ťUR = 69,3.-EUR l l m2. 

l li: 4 
s úctou i il 

14.! 
/ ~ * • r v,.· 

Prof. MVDr. Marián KozákjPhD, splnomocnený k jednaniu; 

Príloha: LV č. 15509 / 

mobil 



Váš list čfslo l zo dňa: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
• Jarková 24 
080 01 Prešov 

Naše čfslo: 

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

Vybavuje /linka Prešov: 

M/155848/2014 8/460/2015 lng.arch.Jacová 14.1.2015 
č.z.562/2015 ev.č.1978/2015 ~ 051/3100273 

Vec . 
Odkúpenie pozemku parc.č. KN-C 568/2 k. ú. Prešov s výmerou 821 rri2 ilachádzajúceho sa na 
ploche hradobnej priekopy, v časti "Záhrady umenia", Kmeťovo stromoradie v Prešove 
-stanovisko 

Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, o(:ldelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. v zneni neskoršlch predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: . . 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v zneni zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 

-~'--~-~'.dňa 25. 11. 2013, pozemok parc. č. KN-C 568/2 k.ú.Prešov sa nachádza na ploche východnej časti 
·--- hradobnej priekopy, v časti .,Záhrady umenia" v Prešove, sa nachádza na ploche funkčne určenej ako 

plocha urbanistickej zelene na území Pamiatkovej rezervácie Prešov a Centrálnej mestskej 
zóny Prešov. 

2/ V zmysle regulatívu RL 7 platného Územného plánu mesta Prešov v zneni zmien a 
doplnkov 2012. 2013 ako vvznamné kúlturnohistorické hodnoty je na územi mesta potrebné chrániť· 
urbanistickú štruktúru. vyvinutú pOdorvsnu schému a objekty Pamiatkovej rezervácie Prešov. systém 
zelene pamiatkového územia. · · 

3/ V súčasnosti uvedený pozemok v hradobnej priekope tvori plocha nlzkéj zelene, zo severnej 
strany oplotený a odčlenený od pozemku vo vlastolctve mesta Prešov. 

41 Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov po 
prehodnotenl zámeru od por ú č a Mestu Prešov odkúpiť pozemok parc. č. KN-C 568/2 k. ú . 

. Prešov s výmerou 821 m2, nachádzajúci sa na ploche východnej časti hradobnej priekopy, 
v časti .. Záhrady umenia". Kmeťovo stromoradie v Prešove od žiadateľa Prof. MVDr. Mariána 
Kozáka, PhD., bytom Ťahanovské riadky č. 23, Košice. 

S pozdravom 

- f ~-

Ing. Ma~i:4n H a r č a r í k 
riadit~i· Sekcie 

stavebného úradu a urbanis~iky 

l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 11 Tel.: +421{51)3100111 l Fax: +421{51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov:sk 
~ 
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Okres: Prešov 

Úrad geodézie, kartografie a katastra $love_ nskej republiky 
l ' 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

PR\LOHA C .... 10/4-

Obec: PREŠOV ~~- Dátum vyhotovenia 17.09.2014 

Katastrálne územie: .Prešov .. - .. - ....... ;,,~. •-- .-- čas vyhotovenia: 16:48:35 
.......... < ..... "-----~ ;__::.:.:.:=-:...::,.,-:.~~~.:...=..~~-.........:..--......:.....:.:..:.:.. ___________ _:_:_:.~~-~_:___.!..!:.!==---

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. ··15509 
ČASf A: MAJETKOVA 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. 

5681 2 821 Zastavané plochy a 29 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: 

29 - Pozemok; na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sfdfisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a pol'ovnfcke využfvanie ·· 

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

ČASf 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo} vlastníka 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastnfk 
1. Ko~ák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice, 11 l 16 

PSC 040 01, SR 
Dátum narodenia: 14.08.1946 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 2507/2014 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastník 
5 Ko~ák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice, 11 l 48 

PSC 040 01, SR 
Dátum narodenia: 14.08.1946 

Titul nadobudnutia V 5640/2014- darovacia zmluva 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastník 
1 O Lusková Mária r. Rusnáková, Sokolovská 57140, Praha, ČR 

Dátum narodenia: 07.01.1939 
Titul nadobudnutia Z 273712012· rozhodnutie OPÚ 2009/938-51/Ba 

Účastnfk právneho vzťahu: Vlastník 
20 Ko~ák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice, 

PSC 040 01, SR 
Dátum narodenia: 14.08.1946 

Titul nadobudnutia Z 273712012· rozhodnutie OPÚ 2009/938-511Ba 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Jné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 l 48 

1 l 16 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho~ portálu: 16.09.2014 



1~1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 14115 

P. č. ll /Bod č. 2- Výpis z uznesenia č. 1012015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 812015 zo dňa 18. 3. 20151 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky -parc. č. KNC 62611, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78m2

, 

-parc. č. KNC 62811, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196m2
, 

-parc. č. KNC 62812, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84m2
, 

o celkovej výmere 358m2
, LV č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Slovenská, 

od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, IČO: 44555229. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Spoločnosť ponúka mestu odpredaj pozemkov na Ul. Slovenskej č. 48 v Prešove. Na pozemku 
sa nachádza časť stavby domu, súp. č. 3283 vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Ide o dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemku par. č. KNC 62611, ktorý je zastavaný 
domom a pozemky parc. č. KNC 62811 a KNC 62812 tvoria jeho dvorný trakt. 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
VMČ č. 4 nemá námietky, výšku sumy nech stanoví súdnoznaleckým posudkom. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia neodporúča odkúpenie pozemkov. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 65 000 €. 

GI Prílohy: 
1111 Žiadosť zo dňa 5. 5. 2014 
1112 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 26. 8. 2014 
1113 LV č. 6298 
1114 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚISP-0111211 



• 
VEĽKOOBCHOD- MALOOBCHOD 

PR\LOHA Č. 4.1)1. _ 
okná a dvere PVC - DREVO - AL 

Pavlovičovo námestie 35, 080 01 Prešov, te1.+421 51 7711048, fax+421 51 7581994, vekaslovakia@vekaslovakia.sk 

Mesto Prešov 

JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta 

Hlavná 73 

V Prešove 05.05.2014 080 O l PREŠOV 

Vec: Ponuka na odpredaj pozemku. 

Kúpnou zmluvou zo dňa 19.12.2011 sme stali právoplatnými vlastníkmi nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 6298 v k. ú. Prešov. Návrh na vklad so žiadosťou sme podali dňa 20.12.2011, 
pričom Správou katastra v Prešove je evidovaný pod č. V-7327/2011. 

Jedná sa o pozemky parc. č. KNC 626/1, 628/1 a 628/2 nachádzajúce sa na ulici Slovenská 48 
v Prtlšove. Na pozemku parc. č. KNC 626/1, sa nachádza časť stavby domu súpisné číslo 3283, ktorý 
je vo vlastníctve mesta Prešov a je evidovaný na LV č. 13494 v k. ú. Prešov. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného v snahe o scelenie a vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
k celej nehnuteľnosti Vám týmto predkladáme návrh na odpredaj horeuvedených pozemkov vrátane 
pozemku na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov. 

K uvedenému ešte uvádzame, že dňa 15.02.2012 bola s nami uzatvorená Zmluva o nlijme 
pozemku č.3/2012 na dobu určitú z ktorej bolo zrejmé, že Mesto Prešov je v tomto zmluvnom vzťahu 
vedené ako nájomca. Táto zmluva mala byť obnovovaná každým rokom čo sa však nestalo. 

Aj vzhľadom k uvedenej skutočnosti sme sa rozhodli ponúknuť Mestu Prešov uvedené · 
pozemky na predaj za nami požadovanú sumu 65000,-Eur, slovom Šesťdesiatpäťtisíc eur. 

Uvedená suma z nášho pohľadu je viac ako prijateľná a v rámci definitívneho vysporiadania 
vlastníckych vzťahov ju považujeme za primeranú. Kúpou po_núkaných pozemkov sa mesto Prešov 
stane jediným a právoplatným vlastníkom celého ve -o- domu na ulici Slovenská 48 vrátane 
všetkých priľahlých pozemkov. 

S pozdravom 

konateľ spoločnosti VEKA Slovakia s.r.o. 

kontakt: 0905 458089 

. 1: 
... -·· .. KA Slovakia, s.r.o. 

,lPavlovičovo nOm. 35 @l 
'bao 01 Prešov 

IČO 44 SSS 229, IČ DPH SK2820001074 
obch.reg.OS Prešov, Odd.Sro,.VI.2130/P 



PRíLOHA Č. 11} 2.. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 9 
MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

M/2014/8744 
Č.z.102463/2014 

Vec 

Naše číslo: 

8/10051/2014 
ev.č.105328/2014 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prellov: 

16.09.2014 

Odkúpenie pozemkov parc. č. KN-C 626/1, KN-C 628/1, KN-C 628/2 k. ú. Prešov, Slovenská 
ulica vo vlastníctve spoločnosti VEKA slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, Prešov 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. v znen! neskorš!ch predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znenr zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25. 11. 2013, pozemky parc.č. KN-C 626/1, KN-C 628/1, KN-C 628/2 k. ú. Prešov na Slovenskej 
ulici sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vvbavenosti na území 
Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti na pozemku parc.č. KN-C 626/1 k. ú. Prešov zo Slovenskej ulice sa nachádza 
dvojpodlažný objekt v radovej zástavbe postavený v povojnovom obdob!. 

Pozemky parc. č. KN-C 628/1, 628/2. k.ú. Prešov, ktoré tvoria nezastavanú časť dvora sú 
dlhodobo neudržiavané. Tieto pozemky nie sú dopravne spr!stupnené. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods.2 zákona 50/1976 Zb. v znen! neskorš!ch predpisov po 
posúden! zámeru nem á námietky k odkúpeniu pozemkov parc.č. KN 626/1, KN-C 628/1, 
KN-C 628/2 k. ú. Prešov. Slovenská ulica. 

Pre zabezpečenie dopravného pr! stupu do dvora na pozemky parc. č. KN-C 628/1. KN-C 
628/2 k.ú. Prešov je nutné doriešiť s vlastnfkom pozemkov parc.č. KN 621/1, KN 636 k.ú. Prešov
Katastrálnym úradom v Prešove vecné bremeno práva prechodu a prejazdu. 

S pozdravom 
~~:~S~~ ';<itJt Jt~' ľ~ ~~:"fE! ~~~ ~~,''tt~( 

Me:::;tsk·v ~~HDU · 

SEKCifi. SlME 
08 

Ing. Marian~ a r č a r í k 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úr u a urbanistiky 

Mestský úrad v Prellove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E·mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6298 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

626/00110 
628/00110 
628/002/0 

VÝMERA 

v [rrt] 

78 
196 
84 

Výmera spolu: 358 

Legenda: 

DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
15-Pozemok, na kt. je postavená bytová budova označ. súp. čís. 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

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

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

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

l VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35, Prešov, PSČ 080 Ol, SR 
IČO/RČ: 44555229 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 7327/2011 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

CHARAKTE

RISTIKA 

15 
99 
99 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 
Dátum aktualizácie: 01.01.2015 00:00:00 

Strana: 

Dátum: 12.03.2015 

(celkom parciel ............. } .... ) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

4256 
4256 
4256 

5424 
5424 
5424 

(celkom vlastníkov .............. .\.. .. ) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Legenda 

111 výlučné vlastníctvo 
~podielové spoluvlastnlctvo 

1\l parcely C 
:\,· vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
IM dôležité ulice a cesty 
&vý2namné ulice a námestia 
fM ulice a cesty 
.'·: Iné komunikácie a chodnrky 

~ -, 
5 :x: 
")> 

Q( 
4 

-..:::.. 
~ 
...;:-

l 
l 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 15115 

P. č. 12 /Bod č. 12 - Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 812015 zo dňa 18. 3. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 570916, ostaná plocha o výmere cca 20 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia žiadajú o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 570916 za účelom výstavby garáže. 

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

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 16. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 7. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
1211 Žiadosť zo dňa 23. 5. 2014 
1212 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 16. 9. 2014 
1213 Kópia mapy z GIS 
1214 LV č. 6492 

F- MsÚISP-0111211 



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

".< 

l j 

" ŕ '.-' ... " •• 
_i':',.: 

,.U:i'::ZI---.,.."._,..""""""""' ~- = 

MESľO PR.EŠÓV MestskY úräti v·Prt;~ovr. l 7 l 
Gísl9 ~plsu: j Re!!i&lr. značk!\: 

-

l 
OtO:,; ; ~ ~ (_• '·.' Znak s lehota 

Došlo: 
-. 28 -os~ 2014 uloženia: 

PR\LOHA Č .12:/1 ; 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Prflotn:: j Vybavuje: 

'Evidentn~~ľ]_"j]ľl il!ll\jj ~ados!' o predaj/kúpu/ pozemku' 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadateľa): 

· Meno, priezvisko/ obchodný názov: ........ irt.:C.: ..... l...f..'J. ....... ?!:..t!!:.Ji.q?.,"J .. ť:!.~.'i#.: ... ~':~):.~. 
· ____ .... ~.·.:··.-··~--· ."Dá_tum narodenia l IČO: .. ~.~.· .. ·._· ... ~:: · ·· ·· ·· · -~~·····'}''i'''R·_··.:..::.·······,-····:.········!,!·J_················~·y··························· 

.. v;.~·· .ll"..""".... K ~ ,~ 'A 
· Adresa trvalého pobytu/ sídlo spol~čnpst-i:t"!: ....• .~ ... :;- .... - .... ~ ,:-:.v------------·-·· .. ···"'""'"-· ~ ......................... . 

... "·· Císlo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .-., .. :; ..... :.:~.;-;-....... :!.!(. ... :;: .. ~.;; ..... . 

. ,. · e-mailová adresa: .... P..1..!..!J.ť..9. .. q}, .. Cf!.~!..~ť.!.f...~ ... ~.~~ ....... .. 
(ak sú navrhovatelia viacerí, uved'te v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 

vzájomn)' vzt'ah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Tvmto žiadam/žiadajú o .pr..e-li:ffi/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici ~;;; ... 1!: .... /.?.QJ:.ť.:.!?.!.h.t..~ .................................. ;.~ ...................................... .. 
.... . ._ • dl' -

"' Katastra'lne u'z·elnl'e• . {~re s Cl V. . ............................................................................................................................................. 
Číslo parcely: .......... ~l:./!..'1..!..€ .......... (ť.f.,!.l?.~.Š~.f!i.. ... ~~.f..f..~ ..... f..~~~2 ....................................... .. 
Účel žiadosti: ...... ť.. ... t.1f!. .. d1..1!!.f?. ..... ft.i':.~.'t!.~ ..... ?: ..... t.f!.f(.ef ... ( .. .ľ..~.~:; .. ~.~.~ ..... ~q,:.~~ ....... . 
....... f..a .. ':k:.?..t~.f..: .. ~~ ... :!:.#..'!:.'::..~.'::. ..... ~~& ... ~ .................................. : ...................................... -

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 osobnj•ch údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 
··""" -

V Prešove dňa .. :?..? ... P~ .. !:t/14 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plán~ alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

- ? 

'lti,,,,,'''''''"'' .................•.. 

podpis navrhovateľa 



MESTO PREŠOV 
P~fLOHA č.12/t 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky , 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

VáR"Y2\:fi~f8{r1gdňa: 
č.z.102451/2014 

Vec 

Naše!§JE;16b49/2014 
ev.č.1 05324/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje ljinka h J á ng.arc . acov 
Prešov: 

~ 051/3100273 
16.09.2014 

Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov s výmerou cca 20 
m2 Ing. Jánovi Baňasovi a manž. Márii, bytom Protifašistických bojovnlkov 5/A, Prešov za účelom 
výstavby garáže 
-stanovisko 

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

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013,schvá- lených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 
pozemok parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha 
bytových domov. 

21 V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov tvorí plocha zelene obytnej skupiny bytových 
domov. Cez pozemok je riešený vstup do garáže, ktorý je súčasťou rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k. ú. 
Prešov vo vlastníctve žiadateľa Ing. Jána Baňasa a manž. Márie. 

3/ Mesto Prešov.,.. Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 5011976 Zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotenr zámeru 
ne s ú h l a s í s odpredajom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 5709/6 k. ú. Prešov 
s výmerou cca 20 m2 Ing. Jánovi Baňasovi a manž. Márii, bytom Protifašistických bojovníkov 5/A, Prešov 
za účelom výstavby garáže. 

V zmysle § 45, ods.1 vvhláškv MŽP SR č. 532/2002 Z. z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. plochy pre odstavenie vozidiel dvoch bytových jednotiek 

· rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k. ú. Prešov je nutné riešiť na pozemku rodinného domu parc.č. KN-C 
5702/1 k. ú. Prešov vo vlastníctve žiadateľa. Taktiež je nutné prístup do jestvujúcej garáže. ktorá je súčasťou 
rodinného domu parc.č. KN-C 5702/2 k.ú. Prešov. riešiť z prístupovej komunikácie cez pozemok žiadateľa (z 
dvora) a nie cez plochu obvtnej zelene bvtových domov na ulici 17. novembra v Prešove. 

S pozdravom 

Ing. Mariá~H a r č a r í k 
riaditeľ ekcie 

stavebného úra a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51}77336651 E-mail: mesto.radnica@pres~v.sk l www.presov.sk 
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Výpis z katastra nehnutel'ností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATAS1RÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

PR\LOHA Č.1l/Lf 
Strana: 

Dátum: 10.06.2014 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

5709/006/0 

VÝMERA 

v [nf] 

517 

Výmera spolu: 517 

DRUH 
POZEMKU 

Ostatná plocha 

Parcely registra "C" 

CHARAKTE
RISTIKA 

29 

* * * Ostatné par..:.cl-y r~gistra "C" n~v-ytiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
29-Pozemok, na kt. je okrasná záhrada, ulič. a sídl. zeleň 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

1-Intravilán 

VÝMERA 
v [nf] 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

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

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžhtdané 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

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

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

* * * 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Gabriela Kičurová 

* * * Ťarchy nevyžiadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

Dátum aktualizácie: 28.04.2014 21:57:36 

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

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

o 5442 

(celkom parciel .......... ~?.~ .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

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

(celkom vlastníkov ............... L.) 

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Návrh na schválenie majetkových prevodov- Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov- 27. 4. 2015 

P.č. Učel majetkového Predávajúci Kupujúci 
Navrhovaná cena 

prevodu žiadateľom l komisiou 

1. zrušenie OVS, ktorá bola IIVhlásená na základe uznesenia č. 184/2012 zo dňa 28. 3. 2012 v časti Sal. 5bl a 5cl, Ul. Slovenská 48 - bvtvl 

2. mesto predáva Mesto Pretov Ul. M. slovenskej) 
3. zámer predaja {PP) Mesto Pretov { Ul17. novembra) 
4. zámer prenájmu (OVSl Mesto Pretov ( Ul Metodova) 
5. zámer predaja (PHOZ) Mesto Pretov Nám. leaionárovl 

6. zámer prenájmu (PHOZl Mesto Pretov {Ul. Bernolákova) 

7. zámer _ll_renálmu(PHOZ) Mesto Pretov (Ul. Martina Benku) 

8. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Preliov {Ul. Justičná) 
9. zámer zámeny (PHOZl Mesto Pretov (Ul. levočská) 

SR SSC 

10. mesto kupuje prof. MVDr. M. Kozák, PhD. 
11. mesto kupuje VEKA Slovakia, s .r. o. 
12. zámer predaja {PPj_ Mesto Preliov {Ul. 17. novembra) 

SPOLU 

* PP - priamy predaj 
* OVS - obchodnä verejnä súťaž 
* PHOZ- nävrh na schvälenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
* ZP - znalecký posudok 

OZBar1ička 25€lm2 25€1m2 

min. za ZP 
o vs OVS- na dobu 15 rokov 

min. za ZP 
Súkr. ZŠ pre žiakov s poruch. aktiv. 1€/rok 1 €11m2/ročne + úhrada za služby_ 
Slovenská sporiterňa, a. s. 50 €1m2frok 50 €1m2/ročne + úhrada za služby 

MEDIKAL, s. r. o. 65 €1m'trok 65 €1m2/rok+ úhrada za služby 

bez finančného vyrovnania 
Mesto Pretov 69,30€/m2 

neodporúča 

Mesto Pretov 65 000,00€ neodporúča 

neodporúča 
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Výmera v m2 Mesto predáva 
MsR v€ 

odporúča 

odporúča 164 4100,00 
odporúča 10 
odporúča stavba + pozemky 
odporúča cca 611 

nel)lilala uznesenie 644,44 
odporúča 190,45 
odporúča 148,50 

3 393 
odporúča 3 410 

neodporúča 821 
neodporúča 358 
neodporúča cca20 

4100,00 
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