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IMesto Prešov 
i 

U ZNE SE NIE 

z mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa: 8.6.2015 1íSIO: 9712015 

k návrhu na schválenie majetkového prevodu - športovo-rekreačný areál ~elňa 
l 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

schval'uje 

I 
Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na Základi u7nesenia 
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 sút'ažných návrhov nebol prijatý, preto M~sto Prešov 
zrušuje obchodnú verejnú súťaž v súlade s bodom 23 súťažných podmieno~ obchodnej 
verejnej súťaže. i 

neschval'uje 

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

, 

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

- parc. Č. KNC 3162/2, trvalý trávnatý porast o výmere 1 350 m 2, 

- parc. č. KNC 3162/3, trvalý trávnatý porast o výmere 1 870 m2
, 

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

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 nádrji RUSALKA bez s. Č. stojaca na pozemku rfc. Č. KNC 


316211, 
- bunka - rybárska bašta bez s. Č. stojaca na pozemku parc. Č. KNC 3162/1, II 

I 
l 
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- vodná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3161, 

- bazén Danka umiestnený na pozemku parc. č. K.,.~C 3162/1, . 

- sedimentačná nádrž umiestnená na pozemku parc. č. KNC 3162/1, i 

- panelová cesta k sedimentačnej nádrži umiestnená na pozemku parc. č. K~C 3162/1, 

- vnútroareálové inžinierske siete, 
 l 

- pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. K.,.~C 3162/2 a 3162~3, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, i 
- stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňaI(vodojem), 

tobogan, oceľové prez1iekame a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v fredmetnom 
ar~, : 

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

- za cenu l 000 € za celý predmet nájmu. 	 ' 

2. 	Zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitnto zretel'a, 
a to pozemkov: ! 

- parc. č. KNC 3161, vodná plocha o výmere 32 409 m2
, , 

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

- parc. č. KNC 316212, trvalý trávnatý porast o výmere l 350 m2
, , 

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

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

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, i 


- bunka pri sedimentačnej nádrži RUSALKA bez s. Č. stojaca na pozemku +c. 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. KNK:: 3162/1, 
- vnútroareálové inžinierske siete, I 
- pešie komunikácie umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 3162/2 a 316213, 
- oplotenie areálu umiestnené na pozemku parc. č. KNC 3162/1, ~i 
- stavby sociálnych zariadení, vonkajšie sprchy, detské ihrisko, studňa (vodojem), 

tobogan, oceľové prezliekame a ďalšie súvisiace veci nachádzajúce sa v redmetnom 
areáli, 

) 

spolu tvoriacich športovo-rekreačný areál Delňa, LV Č. 2065, k, ú. SOlif' ar, lokalita 

Ul. Jelšová, na dobu 1 roka pre Východoslovenský región, n. o., Zápo ockého 21, 

08001 Prešov, IČO: 42229243 ; 

- za cenu 2 000 € za celý predmet nájmu ll 
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Mesto Prešov 

odporúča 

primátorke mesta Prešov 	 j 

l. 	zabezpečiť prevádzku športovo-rekreačného areálu Delňa prostredníctvoml spoločnosti 
PREŠOV REAL, s. r. o., Slovenská 40, 080 Ol Prešov, IČO: 31722 8 I 4; 

2. 	vyhlásiť súťaž návrhov architektonických a technických úprav využitia zteálu Delne 
s dôrazom na oddychovú a rekreačnú funkciu areálu tak, aby táto súťaž prebehla a bola 
vyhodnotená do konca roka 2015. 

l 
i 

Ing. Andrea Turč~ová, v. r. 

16. 06. 2015 	 primátorka n1csta 

l 

I 


Dostanú: 	 Overovatelia: I 

podľa rozdeľovníka 	 Ing. Štefan Szidor, v. r. I 
Mgr. Martin Matejka, MBA, v. 

It. 
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