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Mesto Prešov 

dňa:8.6.2015 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Vydanie: 

číslo: .. ./2015 

k návrhu na schválenie majetkového prevodu -športovo-rekreačný areál Delňa 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

schvaľuje 

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č. 51/2015 zo dňa 30.3.2015 bod 8, v súlade s bodom 23 súťažných 
podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Dôvod: Žiaden z predložených súťažných návrhov nebol prijatý, preto Mesto Prešov zrušuje obchodnú 
verejnú súťaž v súlade s bodom 23 súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

neschvaľuje 

l. Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a, a to 
pozemkov: 
- parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32 409m2

, 

- parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

- parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere l 350m2
, 

- parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere l 870 m\ 
- parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2

, 

stavieb: 
- nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
-bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka-rybárska bašta bez s. č. stojacanapozemkuparc. č. KNC 3162/1, 
- vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
- bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 316211, 
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1;;;1 Návrh Vydanie: 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
- pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), tobogan, 
oceľové prezliekarne a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 

spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jelšová, na 
dobu l roka pre INTERPROFIS VM, spol. sr. o., Tkáčska 3, 080 Ol Prešov, IČO: 44 563 825 
- za cenu l 000 € za celý premet nájmu. 

2. Zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa, a to 
pozemkov: 
- parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32 409 m2

, 

- parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

- parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere l 350 m2
, 

-parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere l 870m2
, 

- parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2
, 

stavieb: 
- nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- bunka- rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
- bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
-pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), tobogan, 
oceľové prezliekarne a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 

spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jelšová, na 
dobu l roka pre Východoslovenský región, n. o., Zápotockého 21, 080 Ol Prešov, IČO: 
42229243 
- za cenu 2 000 € za celý premet nájmu 

odporúča 

primátorke mesta Prešov zabezpečiť prevádzku športovo-rekreačného areálu Delňa 
prostredníctvom spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 Ol Prešov, IČO: 31722 814. 
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l :Zl Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 117 

P. č. l 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32 409m2

, 

- parc. č. KNC 316211, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

- parc. č. KNC 316212, trvalý trávnatý porast o výmere l 3 50 m2
, 

- parc. č. KNC 316213, trvalý trávnatý porast o výmere l 870 m2
, 

- parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2
, 

stavieb: 
-nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- bunka- rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
- bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
-pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), tobogan, 
oceľové prezliekarne a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 

spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jelšová, na 
dobu l roka pre INTERPROFIS VM, spol. sr. o., Tkáčska 3, 080 Ol Prešov, IČO: 44563825. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Účelom tohto zámeru je hospodárne využitie majetku mesta zabezpečením prevádzkovania 
športovo-rekreačného areálu Delňa, rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta Prešov, ako aj 
skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb pre jeho obyvateľov. 

Cl Stanovisko majetkovo -právneho oddelenia: 
MPO neodporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu zabezpečenia 
prevádzky športovo-rekreačného areálu Delňa prostredníctvom správcu areálu - spoločnosti 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská40, 080 Ol Prešov, IČO: 31722 814. 

Dl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l 000 € za celý premet nájmu. 

EIPriloha: 
01/1 Žiadosť zo dňa 14. 4. 2015 
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Vec: 

/ v 

ľR\LDHA C01}1 

INTERPROFIS VM, spol. s r.o. 

Mestský úrad v Prešove 

JUDr. Katarína Juricová 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa 14.04.2015 

Žiadosť o prenájom športovo-rekreačného areálu Delňa 

Žiadame vás o prenájom športovo-rekreačného areálu Delňa, na ulici Jelšová 
v Prešove, za účelom jeho prevádzkovania, a to na dobu l roka. 

Prenajatý areál chceme využiť na zabezpečenie športovej - rekreačnej

oddychovej- zábavnej zóny, spolu s poskytovaním reštauračných služieb. 

Zároveň týmto potvrdzujeme, že využitie prenajatého areálu poskytneme pre 
prípadné účely a potreby mesta Prešov. 

Na vedomie dávame, že naša spoločnosť spÍňa podmienky pre prevádzkovanie 
športovo-rekreačného areálu Delňa, ako aj zabezpečovanie reštauračných služieb. 

Navrhujeme dobu prenájmu od 01.05.2015 z dôvodu časového zosúladenia 
a zabezpečenia celého areálu. 

Za prenájom športovo-rekreačného areálu Delňa navrhujeme l 000,00 € 

S pozdravom 

INTERPR ....... . 
'[káčska 3 ~~b50 V1 MP, s.r.QJozef Chomanič 
ICO: 44 5 ' rešov _ . 

/Č 0~~82S5"ptč: 2D227B1J}a>nateľ spolocnosti 
. r.L022761158 

INTERPROFIS VM, spol. s r.o., Tkáčska 3, 080 01 Prešov, IČO: 44563825, DIČ: 2022761158, IČ DPH: 
SK2022761158, Bankové spojenie: VÚB a.s., !BAN: SK20 0200 0000 0032 5507 sos"( tel.: 

051/4596403, email: interprofis@gmail.com 
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P. č. 2 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32 409m2

, 

- parc. č. KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104 474m2
, 

- parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere l 350m2
, 

- parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere l 870m2
, 

- parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2
, 

stavieb: 
- nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
- bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- bunka- rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
-bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- vnútroareálové inžinierske siete, 
- pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 316212 a 316213, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), tobogan, 
oceľové prezliekarne a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 

spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jelšová, na 
dobu l roka pre Východoslovenský región, n. o., Zápotockého 21,080 Ol Prešov, IČO: 42229243. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Účelom tohto zámeru je hospodárne využitie majetku mesta zabezpečením prevádzkovania 
športovo-rekreačného areálu Delňa, rozvoj cestovného ruchu, propagácia mesta Prešov, ako aj 
skvalitnenie a rozšírenie ponuky služieb pre jeho obyvateľov. 

Cl Stanovisko majetkovo - právneho oddelenia: 
MPO neodporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu zabezpečenia 
prevádzky športovo-rekreačného areálu Delňa prostredníctvom správcu areálu - spoločnosti 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, 080 Ol Prešov, IČO: 31722814. 

Dl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 2 000 € za celý premet nájmu. 

El Príloha: 
02/1 Žiadosť zo dňa 14. 4. 2015 
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Východoslovenský región, n.o. 
c _ Nezisková organizácia zameraná na rozvoj východoslovenského regiónu 

Zápotockého 21 
Prešov 080·01 
Tel.: 0908 999 759 

www.vrno.sk, mail.: vrno@vrno.sk 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, 
Odbor správy majetku mesta 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vec: Žiadost' o prenájom areálu prírodného kúpaliska Delňa 

Týmto si Vám dovol'ujeme predložiť žiadosť o prenájom nasledovného areálu: 
- pozemku parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32409 m2 
-pozemku parc. č KNC 3162/1, trvalý trávnatý porast o výmere 104474m2 
-pozemku parc. č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere 1350 m2 
-pozemku parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere 1870 m2 
-pozemku parc. č. KNC 3160, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 353m2 
-stavieb: 
-nebytový priestor bez s. č. stojaci na pozemku parc. č. KNC 3160, 
-bunka pri vstupe bez s. č. stojaca na pozemku parc. Č. KNC 3162/1, 
-bunka pre plavčíka bez s. č. stojaca na pozemku parc č. KNC 316211, 
-bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-bunka- rybárska bašta bez s. č. stojaca na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 
- bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. KNC 3162/1, 
-sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. KNC 316211, 
- vnútro areálové inžinierske siete, 
-pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. Č. KNC 3162/2 a 3162/3, 
-oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 316211, 
-stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), tobogan, 
oceľové prezliekame a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v predmetnom areáli, 
spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jelšová; 

Žiadame o krátkodobý prenájom hore uvedeného areálu na 1 rok so zretel'om na 
predchádzajúcu súťaž, ktorej sme právoplatným víťazom, súťaž nebola zrušená avšak pre 
spustenie tejto letnej sezóny už nieje možné čakať na ďalšie hlasovanie mestského 
zastupitel'stva o podpore dlhodobého nájomného vzťahu. Zaväzujeme sa sprevádzkovať areál 
už v tejto letnej sezóne 2015. 
Ponúkame ročné nájomné vo výške 2000,- € slovom dVEfu::>íceuro. 

V Prešove 14. 5. 2015 Východoslovenský región n.o. 
Zápotockého 21, Preiit"YII 080 01 
IČO: 42092248 

www.vmo.rok OIC: 2022714606 
vrno@>vmo.~ Č.Ú.: 2928835346/1100 

Mgr. Jozef Pal'a-Kočiščák, MBA 
riaditel' n.o. 
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Mesto Prešov 

dňa:8.6.2015 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z mimoriadneho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

k návrhu na schválenie majetkového prevodu - Zimný štadión 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

schvaľuje 

Vydanie: 

číslo: ... /2015 

l. Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č. 5112015 zo dňa 30.3.2015 bod 9, v súlade s bodom 24 súťažných 
podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Dôvod: BEMACO SK, a. s., oznámila listom zo dňa 14. 5. 2015, že sťahuje svoju ponuku na 
prenájom Zimného štadióna a odstupuje z predmetnej súťaže. 

2. Zámer prenájmu areálu Zimného štadióna spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu nepriaznivého technického stavu objektu a podpory rozvoja profesionálnych 
a amatérskych l'adových športov, najmä mládežníckych športových klubov, týkajúci sa týchto 
nehnuteľností a hnuteľných vecí: 

a/pozemky: 
- parc. č. KNC 7231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 288 m2

, 

-parc. č. KNC 7232, vodná plocha o výmere 705 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/1, ostatná plocha o výmere 8 938m2
, 

-parc. č. KNC 7233/2, ostatná plocha o výmere l 237m2
, 

-parc. č. KNC 7233/3, ostatná plocha o výmere 3 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/4, ostatná plocha o výmere 3 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/5, ostatná plocha o výmere 19m2
, 

-parc. č. KNC 7234/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 344m2
, 

-parc. č. KNC 7234/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38m2
, 

-parc. č. KNC 7234/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174m2
, 

-parc. č. KNC 7234/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416m2
, 

-parc. č. KNC 7234/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61m2
, 

spolu o výmere 20 226 m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov; 

b/ stavby: 
• Zimný štadión, s. č. 4190, umiestnený na pozemku parc. č. KNC 7231 
• bazén bez s. č., umiestnený na pozemku parc. č. KNC 7232 
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• parkovisko bez s. č., umiestnené na pozemku parc. č. KNC 7233/1 a 7233/2 
• parkovisko bez s. č., umiestnené na pozemku parc. č. KNC 7234/1 
• trafostanica, s. č. 8698, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 7234/3 
• strojovňa, s. č. 8699, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 7234/4 
L V č. 6492, k. ú. Prešov; 

Vydanie: 

c/ hnutel'né veci tvoriace súčasť stavby Zimného štadióna (sedadlá v hľadisku, mantinely, 
technológia kotolne a kotly, chladiarenské zariadenie, technológia strojovne - 2 kompresory, 
chladiace zariadenie, chladiace veže, technologické rozvody ľadovej plochy, prevádzkový rozvod 
silnoprúdu), ako aj ďalšie hnuteľné veci nachádzajúce sa vo vnútri areálu Zimného štadióna. 
Nájomca bude počas trvania tejto zmluvy hmotne zodpovedný za hnuteľný majetok vo vlastníctve 
prenajímateľa, ktorý je predmetom nájmu. Zoznam hnuteľných vecí bude súčasťou preberacieho 
protokolu 

pre spoločnost' KC INVESTMENT, s. r. o., Pustá dolina 14046/13, 080 Ol Prešov, IČO: 
47779730, 
-na dobu 3 rokov, 
- za cenu 1 € ročne za celý predmet nájmu, 
- s týmito podmienkami: 

záväzok nájomcu počas doby nájmu realizovať na vlastné náklady nasledovné úpravy a 
opravy predmetu nájmu nad rámec bežnej údržby a opráv: 
• odstránenie závad na základe výsledkov statického posudku 
• odstránenie závad na základe výsledkov revízií 
• odstránenie závad na základe výsledkov kontroly hygieny 
• rekonštrukcia šatní na úroveň štandardov 
• sprevádzkovanie reštaurácie a bufetov 
• čiastočná rekonštrukcia spoločenských priestorov, 
na ktoré vynaloží finančné prostriedky cca do výšky 200 000 € bez nároku na náhradu 
voči prenajímatel'ovi, 

- záväzok nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť rolbu potrebnú na prevádzku predmetu 
nájmu, 

- záväzok nájomcu začat' s výstavbou komplexného multifunkčného centra pre športovcov 
a deti pozostávajúceho z multifunkčného centra a tréningovej hokejovej haly (d'alej len 
"multifunkčné športové centrum") na pozemkoch tvoriacich predmet nájmu najneskôr 
do skončenia doby nájmu, 

- záväzok nájomcu ukončiť výstavbu multifunkčného športového centra kolaudáciou 
najneskôr do 4 rokov od jej začatia, 
v prípade asanácie existujúceho Zimného štadióna zabezpečit' kontinuitu tréningového 
procesu l'adových športov uskutočňovaných na l'adovej ploche v plnom rozsahu 
v novovybudovanej tréningovej hokejovej hale a previesť na Mesto Prešov vlastnícke 
právo k nej bez zbytočného odkladu po jej kolaudácii (ako náhradu za asanovaný Zimný 
štadión), 
záväzok nájomcu po kolaudácii ostatných vybudovaných stavieb multifunkčného 
športového centra (okrem tréningovej haly) previest' na Mesto Prešov spoluvlastnícky 
podiel na týchto stavbách o veľkosti, ktorá bude špecifikovaná v závislosti od hodnoty 
existujúceho Zimného štadióna a pozemkov v jeho areáli vo vlastníctve Mesta Prešov 
(spolu tvoriacich predmet nájmu) vo vzťahu k hodnote týchto novovybudovanrp· ch 
stavieb, 
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- záväzok nájomcu zabezpečiť, aby sa Mesto Prešov bez zbytočného odkladu po skončení 
doby návratnosti investície nájomcu do vybudovaných stavieb multifunkčného 
športového centra stalo ich jediným a výlučným vlastníkom. 

3. Nadobudnutie vlastníctva technického zhodnotenia - rekonštrukcie Zimného štadióna, Pod 
Kalváriou 50, s. č. 4190 umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7231, k. ú. Prešov, LV č. 6492, 
v celkovej hodnote maximálne do výšky 127 000 Eur 
od HC Prešov, Pod Kalváriou 50,080 Ol Prešov, IČO: 42236975, 

s podmienkou uzatvorenia dohody o odovzdaní Zimného štadióna nájomcom Mestu Prešov dňa 
29. 6. 2015. 
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Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh na schválenie majetkových 
prevodov. 

Majetkové prevody neboli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta ani 
Mestskou radou v Prešove. 

Strana 1/1 
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P. č. l- 2 

P. č. l 
A) Mesto Prešov zrušuje obchodnú verejnú sút'až, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 5112015 zo dňa 30.3.2015 bod 9, v súlade s bodom 24 
súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

P. č. 2 
A) Mesto Prešov má zámer prenájmu areálu Zimného štadióna spôsobom ako prípad bodný 

osobitného zreteľa z dôvodu nepriaznivého technického stavu objektu a podpory rozvoja 
profesionálnych a amatérskych ľadových športov, najmä mládežníckych športových klubov, 
týkajúci sa týchto nehnuteľností a hnuteľných vecí: 
a/pozemky: 
-parc. č. KNC 7231, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 288m2

, 

-parc. č. KNC 7232, vodná plocha o výmere 705 m2
, 

-parc. č. KNC 7233/1, ostatná plocha o výmere 8 938m2
, 

-parc. č. KNC 7233/2, ostatná plocha o výmere l 237m2
, 

-parc. č. KNC 7233/3, ostatná plocha o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 7233/4, ostatná plocha o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 7233/5, ostatná plocha o výmere 19m2
, 

-parc. č. KNC 723411, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 344m2, 

-parc. č. KNC 7234/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38m2, 

-parc. č. KNC 7234/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174m2
, 

-parc. č. KNC 7234/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416m2
, 

-parc. č. KNC 7234/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61m2
, 

spolu o výmere 20 226 m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov; 

b/ stavby: 
• Zimný štadión, s. č. 4190, umiestnený na pozemku parc. č. KNC 7231, 
• bazén bez s. č., umiestnený na pozemku parc. č. KNC 7232, 
• parkovisko bez s. č., umiestnené na pozemku parc. č. KNC 7233/1 a 7233/2, 
• parkovisko bez s. č., umiestnené na pozemku parc. č. KNC 7234/1, 
• trafostanica, s. č. 8698, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 7234/3, 
• strojovňa, s. č. 8699, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 7234/4, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov; 

c/ hnuteľné veci tvoriace súčasť stavby Zimného štadióna (sedadlá v hľadisku, mantinely, 
technológia kotolne a kotly, chladiarenské zariadenie, technológia strojovne - 2 kompresory, 
chladiace zariadenie, chladiace veže, technologické rozvody ľadovej plochy, prevádzkový rozvod 
silnoprúdu), ako aj ďalšie hnuteľné veci nachádzajúce sa vo vnútri areálu Zimného štadióna. 
Nájomca bude počas trvania tejto zmluvy hmotne zodpovedný za hnuteľný majetok vo 
vlastníctve prenajímateľa, ktorý je predmetom nájmu. Zoznam hnuteľných vecí bude súčasťou 
preberacieho protokolu 

pre spoločnost' KC INVESTMENT, s. r. o., Pustá dolina 14046/13, 080 Ol Prešov, IČO: 
47779730, 
-na dobu 3 rokov, 
- za cenu l € ročne za celý predmet nájmu, 
- s týmito podmienkami: 
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záväzok nájomcu počas doby nájmu realizovat' na vlastné náklady nasledovné úpravy a 
opravy predmetu nájmu nad rámec bežnej údržby a opráv: 

• odstránenie závad na základe výsledkov statického posudku, 
• odstránenie závad na základe výsledkov revízi, 
• odstránenie závad na základe výsledkov kontroly hygieny, 
• rekonštrukcia šatní na úroveň štandardov, 
• sprevádzkovanie reštaurácie a bufetov, 
• čiastočná rekonštrukcia spoločenských priestorov, 
na ktoré vynaloží finančné prostriedky cca do výšky 200 000 € bez nároku na náhradu voči 
prenajímateľovi, 

záväzok nájomcu na vlastné náklady zabezpečiť rolbu potrebnú na prevádzku predmetu 
nájmu, 
záväzok nájomcu začať s výstavbou komplexného multifunkčného centra pre športovcov 
a deti pozostávajúceho z multifunkčného centra a tréningovej hokejovej haly (ďalej len 
"multifunkčné športové centrum") na pozemkoch tvoriacich predmet nájmu najneskôr do 
skončenia doby nájmu, 
záväzok nájomcu ukončit' výstavbu multifunkčného športového centra kolaudáciou 
najneskôr do 4 rokov od jej začatia, 
v prípade asanácie existujúceho Zimného štadióna zabezpečit' kontinuitu tréningového 
procesu l'adových športov uskutočňovaných na ľadovej ploche v plnom rozsahu 
v novovybudovanej tréningovej hokejovej hale a previesť na Mesto Prešov vlastnícke právo 
k nej bez zbytočného odkladu po jej kolaudácii (ako náhradu za asanovaný Zimný štadión), 
záväzok nájomcu po kolaudácii ostatných vybudovaných stavieb multifunkčného 

športového centra (okrem tréningovej haly) previesť na Mesto Prešov spoluvlastnícky 
podiel na týchto stavbách o vel'kosti, ktorá bude špecifikovaná v závislosti od hodnoty 
existujúceho Zimného štadióna a pozemkov v jeho areáli vo vlastníctve Mesta Prešov (spolu 
tvoriacich predmet nájmu) vo vzťahu k hodnote týchto novovybudovaných stavieb, 
záväzok nájomcu zabezpečit', aby sa Mesto Prešov bez zbytočného odkladu po skončení 
doby návratnosti investície nájomcu do vybudovaných stavieb multifunkčného športového 
centra stalo ich jediným a výlučným vlastníkom. 

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
P. č. l 
Je potrebné schváliť zrušenie obchodnej verejnej súťaže z dôvodu, že víťazný uchádzač následným 
podaním odstúpil od ním do súťaže zaslaného návrhu zmluvy. 
P. č. 2 
Účelom tohto zámeru je hospodárne využitie majetku mesta s ciel' om zabezpečiť dočasný 
bezproblémový chod a prevádzku Zimného štadióna (spolu s prislúchajúcim areálom) formou jeho 
prenájmu na 3 roky bez záťaže na rozpočet mesta a následne výstavbu nového multifunkčného centra 
pre športovcov a deti v tomto areáli. Konkrétnejšie budú podmienky spolupráce vrátane záruk 
uvedené v zmluve, ktorá bude v prípade schválenia tohto zámeru schvaľovaná v MsZ v rámci tzv. 
"ostrého prevodu". 

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
P.č.2 

MPO odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
v zmysle ustanovenia§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu nepriaznivého technického 
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stavu objektu a podpory rozvoja profesionálnych a amatérskych l'adových športov, najmä 
mládežníckych športových klubov. 

Dl Cena: 
l € ročne za celý predmet nájmu s tým, že počas doby nájmu sa nájomca zaväzuje realizovať 
na vlastné náklady úpravy a opravy predmetu nájmu nad rámec bežnej údržby a opráv 
nasledovné: 
• odstránenie závad na základe výsledkov statického posudku, 
• odstránenie závad na základe výsledkov revízií, 
• odstránenie závad na základe výsledkov hygieny, 
• rekonštrukcia šatní na úroveň štandardov, 
• sprevádzkovanie reštaurácie a bufetov, 
• čiastočná rekonštrukcia spoločenských priestorov, 
na ktoré vynaloží finančné prostriedky cca do výšky 200 000 € bez nároku na náhradu voči 
prenajímateľ ovi, 
a na vlastné náklady zabezpečiť rolbu potrebnú na prevádzku predmetu nájmu. 

El Prilohy: 
P. č. l 
01/1 Odstúpenie zo súťaže spoločnosti BEMACO SK, a. s. zo dňa 14. 5. 2015 

P. č. 2 
0212-8 Prezentácia zámeru spoločnosti KC INVESTMENT, s.r.o. 
0213 Grafická predloha 
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synony1nurn bezpečnosti 

Vec: Odstúpenie zo súťaže 

Vážený pán vedúci odboru, 

PRíLOHA Č. 01) 1 

BEMACO SK, a. s., Radlinského 13, 080 Ol Prešov 
+421 (Sl.) 758 0813, bemaco@bemaco.sk 

JUDr. Miroslav Makara 
Mestský úrad 
Odbor správy majetku mesta 
Jarkova24 

V Prešove, 14.5.2015 

dňa 12.5.2015 sme obdfžali oznámenie, že sme splnili všetky podmienky vyhlásenej obchodnej 
súťaže a že Komisia na vyhodnocovanie ponúk odporúča zastupiteľstvu prijať näš návrh. 
Keďže na základe nepravdivých a ničím nepodložených faktov bol stiahnutý z rokovania 
zastupiteľstva materiál týkajúci sa prenájmu Zimného štadiónu. bola de facto zastavená verejná 
súťaž. Presunutím rokovania o tomto bode na 29.6.2015 sa dostávame do časovej tiesne a nie je 
možné splniť jednu z podmienok stanovených v kritériách súťaže. 
Na základe uvedeného týmto oficiálne sťahujeme našu ponuku na prenájom Zimného štadióna. 
Žiadame Vás o vrátenie finančnej zábezpeky, ako aj ďalších materiálov zaslaných do súťaže. 

S pozdravom, 

Ing. Ladislav Kovru~..cý 
predseda predstavenstva 

lCD: 47 021322 IČ DPH: SK2023755250 
ť:íslo účtu: 4340094806/3100 l BAN: SK40 3100 0000 0043 4009 4806 



O nás- KC Investment s.r.o 

• Aktívne spolupracujeme s hokejovým klubom PHK 
Prešov o.z 

• Vytvárame podporné podmienky pre hráčov PHK Prešov 
cez našu organizáciu (Eastern Penguins) 

• Podporujeme seniorske mužstvo Prešova ("A-čko") 

• Spolupracujeme s medzinárodne renomovanou 
spoločnostou One Hockey < www.onehockey.com) 

O nás- KC Investment s.r.o 
• Úspechy aj prešovských mladých športovcov s našou organizáciou 

- 2015 

• Bielorusko - Solygorsk 

- Víťaz turnaja: Eastern Penguins 

- Hráč turnaja: Alex Zelinsky (klubový hráč PHK Prešov) 

• Česká republika- Sázava: EASTER BUNNIES CUP 2015 

- Víťaz turnaja: Eastern Penguins 

- 2014 
• BESA POWER SKATING 

.;... K'Orčuilars'kytrenit'lgovýkemp v Prešove vedený trénerom z 
NHL 

• Fínsko- Helsinky: BAUER CUP 2014 

- Účasť na turnaji 



Pf21IDHA č,oz'j2-3 

O nás- KC Investment s.r.o 

• Konatel' spoločnosti: 
• Paul Mc Grath 

• Uttam Ready 

• Vladimír Tkáč 

• Vladimir Malkin 

• Martin Fecko 

Ing. Maroš Čupka 
správna rada 

správna rada 

správna rada 

správna rada 

správna rada 

O nás- KC Investment s.r.o 

• ponúkame svoj investorský návrh 

• sme pripravení a schopní splniť všetky nevyhnutné úlohy 
a aktivity so skupinou profesionálov, riadených 
manažmentom s dlhoročnými skúsenosťami 



KC Investment- čo ponúkame 

• Zlepšenie súčasných podmienok 

• Spolupráca s miestnymi školami 

• Podpora už existujúcich klubov 
- AKADEMIK PREŠOV- rýchlokorčul'ovanie 
- PHK PREŠOV- hokejový klub 

- ŠARIŠANKA PREŠOV- ženský hokejový klub 

- KRASO PREŠOV- krasokorčul'pvanie 

- HC 07 Prešov - seniorsky hokej "A-čko" 

KC Investment- čo ponúkame 

• Podpora spoločenských aktivít 

• Zvýšenie úrovne služieb na štadióne 

- Podporné činnosti (reštaurácia, bufet, posilňovna) 

• Hokejová liga 

• Celoročné aktivity a programy pre verejnosť 

• Zvýšenie úrovne a vybavenosti športovej haly 



Ako to dosiahnut' 

• Fáza 1 (1 - 3 roky): nutné vycísliť € 
- Dočasné úpravy športovej haly 

PRlLDHA Č.OZ/2-5 

• na základe výsledkov posudkov (statický posudok, 
revízie zariadení a pod.)- odstránenie závad a 
prevádzka štadióna v súlade s legislatívou 

• Zabezpečenie prevádzky - rolba, časomiery a pod. 
• Rekonštrukcia šatní na úroveň štandardov 

• Čiastočná rekonštrukcia spoločenských priestorov 

• Otvorenie prevádzky reštaurácie a bufetov 

Ako to dosiahnut' 

• Fáza 2 (3- 4 roky) : investícia 6,5 mil € 
• Vybudovanie Multišportového komplexu 

O Fáza 1 
O vybudovanie športovej haly 

O vybudovanie tréningovej hokejovej haly 

O Fáza 2 
O vybudovanie Hlavnej hokejovej haly 



PRCLCxfA toz{2-G 

Active Zo ne- Prešov 

Cieľ: 

Maximálna starostlivosť a komplexná fyzická príprava 
športovcov 

Cieľová skupina: 
-verejnosť 

- športová mládež 
- profesionálni športovci 
- amatérski športovci 

Šport: športy podporujúce rozvoj 
pohyblivosti pre potreby ľadových športov, 
florbal, bedminton, gymnastika, atletika, 
bojové umenie, športový tanec, aerobic, 
yoga, crossfit ...... 

Zameranie: 
- diagnostika 
-tréning 
- regenerácia 
- rehabilitácia 

Vybavenie: 
- V elka telocvičňa 
-malá telocvičňa- skupinové cvičenia 
- fitness - strong zóna, kardio zóna, crossfit 
- lekár - vyšetrovňa a športové diagnostické centrum 
- fyzioterapia a masáž 
- sauna, oddychová časť, hydromasážna vaňa, regenerácia 
- recepcia, reštaurácia, kaviareň, fitness bar 
-šatne 



Cieľ: 

Zlepšenie podmienok pre tréningovú prípravu 
hokejistov 

Cieľová skupina: 
-verejnosť 

- športová mládež 
- profesionálni športovci 
- amatérski športovci 

Vybavenie: 
- ľadová plocha 
- plocha pre brankárov 
- šatne 
- výukové centrum 

Zameranie: 
- ľadový hokej 
- korčuľovanie pre verejnosť 
- vzdelávanie 

Active Zone- komplexné multifunkčné centrum pre 
športovcov a deti 

Multifunkčné centrum Active Zone je komplexom určeným pre profesionálnych a 
poloprofesionálnych športovcov, širokú športovú verejnosť, ako aj rodiny s deťmi. 
Klienti multifunkčného centra nájdu na jednom mieste rozsiahlu škálu služieb 
potrebných pre rast a udržanie športovej výkonnosti a kondície, rodiny s deťmi na 
druhej strane miesto pre aktívne strávené vol'nočasové aktivity. Active Zone bude 
pozostávať z dvoch, navzájom prepojených športových blokov a samostatného 
športového centra. 

Tréningová činnosť v oboch športových blokoch bude prebiehať za pomoci 
kvalifikovaných trénerov a koučov, ako aj úspešných aktívnych a bývalých športovcov 
nielen so Slovenska 

Nosnou myšlienkou samotného plánu realizácie centra je vytvoriť vhodný a potrebný 
priestor pre výchovu a rast športovcov, ako aj vytvorenie celku, ktorý pritiahne 
k pohybovým aktivitám deti a mládež. 



Investor 

• Worthington Group 
•!• medzinárodná Investičná a developerská spoločnosť s 

dlhoročnou históriou a medzinárodným kreditom 

•!• Zastúpená 
• Vladimír Tkáč- VP International Affairs 

•!• Referencie 
• 1996 - developer of the year 
• 2002 - bussiness Partner of the Year 
• 2002 - Outstanding private Development 
• 2004- Best Developer ( www.TheCiubAtRenaissance.com ) 
• Ostatné ... ( www.Lexingtoncountryclub.com) 



Zimný štadión 
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P. č. 3 

Al Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva: 
Technické zhodnotenie - rekonštrukciu Zimného štadióna, Pod Kalváriou 50, s. č. 4190 
umiestneného na pozemku parc. č. KNC 7231, k. ú. Prešov, LV č. 6492, v celkovej hodnote 
maximálne do výšky 127 000 Eur · 
od HC Prešov, Pod Kalváriou 50, 080 Ol Prešov, IČO: 42236975, ktorý je súčasným nájomcom 
Zimného štadióna. 

B/ Predmet žiadosti a účel/majetkového prevodu/: 
Technické zhodnotenie Zimného štadióna realizoval nájomca v zmysle Zmluvy o nájme 
nehnuteľností uzatvorenej 24. 4. 2012 v znení jej dodatkov, kde sa zmluvné strany dohodli na 
nájomnom vo výške 33 000 € ročne, ktoré bude uhradené vo forme investícií do predmetu nájmu 
a opráv predmetu nájmu nad rámec povinností nájomcu. 

Cl Stanovisko OSMM: 
HC Prešov, Pod Kalváriou 50, 080 Ol Prešov, má v nájme Zimný štadión a ďalšie nehnuteľnosti 

v rámci jeho areálu na základe Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 24. apríla 2012 
v znení jej dodatkov. Doba nájmu bola dohodnutá na 3 roky. 
Predmetnou zmluvou boli stanovené podmienky investovania do predmetu nájmu a opráv 
predmetu nájmu nad rámec povinností nájomcu, a to: 

- v čl. III -Nájomné a služby s nájmom spojené je uvedené: 
"Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 33 000 € ročne, ktoré bude uhradené vo forme 
investícií do predmetu nájmu a opráv predmetu nájmu nad rámec povinností nájomcu, na ktoré sa 
zaviazal v bode 6.5 tejto zmluvy, v zmysle nasledovného časového a vecného harmonogramu: 

-v roku 2012-13 rekonštrukcia (nové) osvetlenia 
- v roku 2012 rekonštrukcia kúrenia 
-v roku 2012-13 rekonštrukcia vestibulu 
-v roku 2012-13 úprava hľadiska 
- v roku 2012-14 rekonštrukcia ešte neopravených kabín 
a v nasledovných sumách: 
-v roku 2012- ll 000 Eur 
-v roku 2013-33 000 Eur 
-v roku 2014-33 000 Eur 
-v roku 2015-22 000 Eur, 
a to po predchádzajúcom schválení Mestským zastupiteľstvom v Prešove. 
V súlade s predmetnou zmluvou nájomca predložil žiadosť o súhlas na investovanie do majetku 
mesta Prešov dňa 5. 6. 2013. 
Dňa 14. ll. 2013 nájomca opätovne požiadal o súhlas na investovanie do predmetu nájmu. 
Dňa 17. l. 2014 nájomca predložil sup1s investícií a opráv nad rámec bežných opráv 
zrealizovaných na predmete nájmu spolu s kópiami príslušných účtovných dokladov. 
Investície vložené nájomcom do predmetu nájmu v budove Zimného štadióna v roku 2013 boli 
ohodnotené znalcom a na základe Odborného posudku č. 94/2014 bola ich výška stanovená na 
l 06.565,85 Eur s DPH. 
16. l. 2015 boli nájomcom predložené ďalšie doklady týkajúce sa rekonštrukcií jednotlivých častí 
Zimného štadióna, ktorých celková výška je 19.656,65 €. Tieto práce v súčasnosti ohodnocuje 
znalec, ktorý dňa 5. 6. 2015 vykoná obhliadku predmetnej nehnuteľnosti na mieste samom. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 7/7 

Čerpanie finančných prostriedkov na úhradu nadobudnutého technického zhodnotenia plánujeme 
použiť po uzatvorení dohody o odovzdaní Zimného štadióna Mestu Prešov ako prenajímateľovi dňa 
29. 6. 2015. 

Dl Cena: 
Maximálne do výšky 127 000 Eur s DPH. 

F- MsÚ/SP-01112/1 


