
0 0 0 MESTO PREŠOV 

Váš list čisto l zo dňa: 

Vec 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 
- oddelenie mestského majetku -

Vážený pán 
Ing. Rastislav Mochnacký 
predseda VMČ č. 3 
poslanecká schránka č. 27 

M~,~~~/2013 lrrô~v~ali'l~ký 
ev . č. z . 1 07635/2015 051/3100226 

Prešov: 2. 7. 2 Q 1 5 

Zaujatie stanoviska k odpredaju objektu na Ul. Jánošíkovej 36/A 

Žiadame Vás o stanovisko k odpredaju objektu nachádzajúceho sa na 
Ul. Jánošíkovej 36/A, s . č. 8637 umiestneného na parcele č. KNC 1596/35, 
k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec. 

S pozdravom 

Prílohy: popis objektu 

JUDr. Miroslav/Makara 
vedúci odboru 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Predmet odpredaja: 

Súp. č .; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena k 
31. 5. 2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a obmedzenia 

Trhová cena: 

Stanovisko správcu: 

Stanovisko OHAM: 

Stavba so súp. č. 8637 nachádzajúca sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísaná na LV 6492, 
umiestnená na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

520 m2 
, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore .E" zodpovedajú pozemky 

parc. č. KNE 2067/303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466m2 a parc. č. KNE 2067/404, 

trvalé trávnaté porasty o výmere 54m2
, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec. 

Pozemok pod stavbou nie je vo vlastníctve mesta. 

8637 1596/35 

Prešov - Šidlovec, Ul. Jánošíkova 

185 128,03 € 

133 569,57 € 

PREŠOV REAL, s. r. o. 

Stavba bola postavená v roku 1990, nachádza sa v čast i Šidlovec, je umiestnená na 

cudzom pozemku. Výmera podlahovej plochy je 318m2
. Celková zastavaná plocha stavby 

je 520 m2
· Do konca roku 2007 slúžila na prevádzkovanie pekárne. Stavba si vyžaduje 

kompletnú rekonštrukciu v predpokladanej výške 105 600 € a odkúpenie pozemkov pod 
stavbou. Niekol'kokrát bola ponúkaná na odpredaj s negatívnym záujmom. 

Nájomný vzťah v súčasnosti neexistuje z dôvodu nutnosti uviesť objekt do 
užívaniaschopného stavu. 

Stavba je umiestnená na cudzom pozemku. 

Cena podľa Znaleckého posudku č. 118/2013 zo dňa 30. 1 O. 2013 vypracovaného Ing. 
Dušanom Kvaskom - 78 1 OO € 

Odporúča odpredať. 

Nemá námietky k odpredaju nehnutel'nosti . 
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