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 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z mimoriadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

I 
dňa: 8.6.2015 číslo: 9812015 

I 

Ik návrhu na schválenie majetkového prevodu - Zimný štadión l 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prdov 

schvaľuje I
i 

1. Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na zákl~e uznesenia 
Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. 51/2015 zo dňa 30.3.2015 bf 9, v súlade 
5 bodom 24 súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. I 

I 

Dôvod: BEMACO SK, a. s., omámila listom zo dňa 14.5.2015, že Jt'ahuje svoju 
ponuku na prenájom Zimného štadióna a odstupuje z predmetnej ~út'aže. 

2. Zámer prenájmu areálu Zimného štadióna spôsobom ako prípad hod I, osobitného 
zretel'a z dôvodu nepriaznivého technického stavu objektu a pod 011' rozvoja 
profesionálnych a amatérskych I'adových športov, najmä m ádežníckych 
športových klubovaz dôvodu výstavby komplexného multifunkčné centra pre 
športovcov a deti pozostávajúceho z multifunkčného centra a tréningovej 
hokejovej haly, týkajúci sa týchto nehnuteľností a hnuteľných vecí: 
al pozemky: 

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

o ,parc. Č. KNC 7232, vodná plocha o výmere 705 m2
 

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


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


o parc. č. KNC 7233/3, ostatná plocha o výmere 3 mZ, 
- parc. č. KNC 7233/4, ostatná plocha o výmere 3 mZ, 
- parc. Č. KNC 7233/5, ostatná plocha o výmere 19 mZ, I 

o parc. Č. J(,>\fC 7234/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 344 m2 

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

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

- parc. Č. J(,>\fC 7234/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 416 m2
, 

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

spolu o výmere 20 226 mZ, LV Č. 6492, k. ú. Prešov; 
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bi stavby: t 
• 	 Zimný štadión, s. č. 4190, umiestnený na pozemku parc. č. KNC 7 l 
• 	 bazén bez s. č., umiestnený na pozemku parc. Č. KNC 7232 I 

• 	 parkovisko bez s. Č., umiestnené na pozemku parc. č. KNC 7233/1 17233/2 
• 	 parkovisko bez s. Č., umiestnené na pozemku parc. č. KNC 7234/1 
• 	 trafostanica, s. č. 8698, umiestnená na pozemku parc. Č. KNC 7234/ 
• strojovňa, s. č. 8699, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 7234/4 


LV č. 6492, k. ú. Prešov; , 


CI 	 hnutel'né veci tvoriace súčasť stavby Zimného štadióna (sedadi' v hľadisku, 
mantinely, technológia kotolne a kotly, chladiarenské zariadenie, technológia 
strojovne - 2 kompresory, chladiace zariadenie, chladiace veže, t chnologické 
rozvody ľadovej plochy, prevádzkový rozvod silnoprúdu), ako aj ď šie hnuteľné 
veci nachádzajúce sa vo vnútri areálu Zimného štadióna Nájome bude počas 
trvania tejto zmluvy hmotne zodpovedný za hnuteľný majetok v vlastníctve 
prenajímateľa, ktorý je predmetom nájmu. Zoznam hnuteľných vecí de súčasťou 
preberacieho protokolu I 

I 
pre spoločnosť Ke INVESTMENT, s. r. o., Pustá dolina 14046113, 010 01 Prešov, 
IČO: 47779730, 
- na dobu 3 rokov, I 

za cenu 1 € ročne za celý predmet nájmu, i 

s týmito podmienkami: 	 ~' 
záväzok nájomcu počas doby nájmu realizovať na vlastné nákla nasledovné 
úpra~'Y a opravy predmetu nájmu nad rámec bežnej údržby a op v: 
• odstránenie závad na základe "výsledkov statického posudku 
• odstránenie závad na základe výsledkov revízií i 
• odstránenie závad na základe výsledkov kontroly hygieny 
• rekonštrukcia šatní na úroveň štandardov 
• sprevádzkovanie reštaurácie a bufetov 
• čiastočná rekonštrukcia spoločenských priestorov, 
na ktoré vynalož! finančné prostriedky cca do výšky 200 000 € bbz nároku na 
náhradu voči prenajlmatel'ovi, 
záväzok nájomcu na vlastné náklady zabezpečit' rolbu potrebnú +a prevádzku 
predmetu nájmu, 
záväzok nájomcu začat' s výstavbou komplexného mUltifUnkČné~o centra pre 
športovcov a deti pozostávajúceho z multifunkčného centra tréningovej 
hokejovej haly (ďalej len "multifunkčné športové centrum") n pozemkoch 
tvoriacich predmet nájmu najneskôr do skončenia doby nájmu, 
záväzok nájomcu ukončit' výstavbu multifunkčného športdvého centra 
kolaudácíou najneskôr do 4 rokov od jej začatia, 
v prípade asanácie existujúceho Zimného štadióna zabezpečfť kontinuitu 
tréningového procesu I'adových športov uskutočňovaných na I' dovej ploche 
v plnom rozsahu v novovybudovanej tréningovej hokejovej hale a previest' na 
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Mesto Prešov vlastnícke právo k nej bez zbytočného odkladu po jcl kolaudácii 
(ako náhradu za asanovaný Zimný štadión), 
záväzok naJomcu po kolaudácii ostatných vybudovaný h stavieb 
multifunkčného športového centra (okrem tréningovej haly) reviest' na 
Mesto Prešov spoluvlastnícky podiel na týchto stavbách o vel'kosti ktorá bude 
špecifikovaná v závislosti od hodnoty existujúceho Zimné štadióna 
a pozemkov v jeho areáli vo vlastníctve Mesta Prešov (spol tvoriacich 
predmet nájmu) vo vzt'ahu k hodnote týchto novovybudovaných s 
záväzok nájomcu zabezpečiť, aby sa Mesto Prešov bez zbytočnéb odkladu po 
skončení doby návratnosti investície nájomcu do vybudovan . cb stavieb 
multifunkčného športového centra stalo icb jediným a výlučným v stníkom. 

3. Nadobudnutie vlastníctva technického zhodnotenia - rekonštrukct Zimného 
štadióna, Pod Kalváriou 50, s. Č. 4190 umiestneného na pozemku parc. KNC 7231, 
k. ú. Prešov, LV č. 6492, v celkovej hodnote maximálne do výšky 127 000 ur 

od HC Prešov, Pod Kalváriou 50, 080 01 Prešov, IČO: 42236975, 


s podmienkou uzatvorenia dohody o odovzdaní Zimného štadióna nájofIcom Mestu 
Prešov dňa 29.6.2015. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

Ing. Andrea TurčFová, v. r.
13. 06. 2015 

primátorka /nesta 

Overovatelia: 

Ing. Štefan Szidor, v. r. 

Mgr. Martin Matejka, MBA, V. r. 
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