
9 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 11. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňa 1. 7. 2015 

Pritomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
2. Návrh plánu práce komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na ll. polrok 2015 
3. Zámer dlhodobého prenájmu areálov tenisových kurtov Ul. Nábrežná a Čsl. armády 
4. Rôzne 

Zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta otvoril a viedol predseda 
komisie Mgr. Stanislav Ferenc. 
Komisia bola uznášaniaschopná, z 9 členov bolo prítomných 7 členov. Predseda komisie 
predložil návrh, aby boli z rokovania stiahnuté majetkové prevody pod por. č. 4, 6, 14, 15, 20 
a 25. Komisia návrh schválila a stiahnuté majetkové prevody budú predmetom rokovania 
nasledujúcej riadnej komisie. Komisia schválila aj zmenu programu rokovania. 
Program: 
1. Návrh na schválenie majetkových prevodov - bod č. 2 
2. Zámer dlhodobého prenájmu areálov tenisových kurtov na Ul. Nábrežnej a Čsl. armády 
3. Návrh na schválenie majetkových prevodov - pokračovanie 
4. Návrh plánu práce komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na ll. polrok 2015 
5. Rôzne 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za: 7 
Proti:
Zdržali sa: -

1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV· bod č. 2 
Bod č. 2- odporúča zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod S 
Odkúpenie: 
1. časti pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada o výmere cca 80 m2

, LV č. 6054, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Kamila Nešfáka, Jazdecká 16A, 080 01 Prešov, 

2.- pozemku parc. č. KNC 2448/2, záhrada o výmere 65m2
, 

-pozemku parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha o výmere 27 m2
, 

-časti pozemku parc. č. KNC 2451, záhrada o výmere cca 130m2
, 

spolu o výmere cca 222 m2
, LV č. 165, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Henriety 

Pončákovej, 082 02 Drienovská Nová Ves č. 135 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku 
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Odkúpenie: 
1. pozemku parc. č. KNC 245816, ostat. plocha o výmere 50 m2

, ktorý bol 
vytvorený GP č. 3021201 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 

245811, záhrada, LV č. 6054, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 01 Prešov 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 2 890 € (57,80 €1m2

). 

2. pozemku parc. č. KNC 244812, ostat. plocha o výmere 212 m2
, ktorý bol 

vytvorený GP č. 30212013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN 
Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 
080 01 Prešov, odčlenením z pozemkov: 
- parc. č. KNC 244812, záhrada, 
- parc. č. KNC 244814, ostatná plocha, 
- parc. č. KNC 2451, záhrada, 
všetko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 01 
Prešov 
-za cenu 1 €. 

Poznámka: V materiáli opraviť dôvod (odstrániť text: .... ", že mesto následne vybuduje 
prfstupovú cestu.") 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:6 
Proti: 1 
Zdržali sa: -

2. ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU AREÁLOV TENISOVÝCH KURTOV NA UL. 
NÁBREžNEJ A ČŠL. ARMÁDY 
K predloženému materiálu boli na komisiu pozvaní všetci záujemcovia, ktorí podali 
žiadosť o dlhodobý prenájom tenisových kurtov. 

Záujemca č. 1 -Tenisová akadémia Prešov, Justičná 5, 080 01 Prešov v zastúpení 
Ing. Peter Palovič. 

Záujemca č. 2 - T & J Tenis Club, s. r. o., Nábrežná 5, 080 01 Prešov v zastúpení 
Ján Lehet a T. Výrostko. 

Záujemca č. 3 - Tenisový klub "TATRAN 2007" Nábrež 5, 080 01 Prešov v zastúpení 
Ing. M. Bachinger. 

Komisia si vypočula jednotlivých žiadateľov a ich podnikateľské zámery a odporučila 
tento majetkový prevod do výjazdovej komisie v auguste. Následne pripraviť tento 
zámer dlhodobého prenájmu areálov tenisových kurtov na riadnu komisiu ako OVS (19. 
8. 2015) s tým, že budú vypracované podmienky OVS a zároveň doložené stanovisko 
OÚPaSÚ, či je možné postaviť v areáli tenisových kurtov halu, kde by mala byť 
umiestnená, či na Ul. Nábrežnej alebo Čsl. armády. 

Zámer dlhodobého prenájmu • dať do výjazdovej komisie 
- areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej č. 5, ktorý tvoria 

nasledovné nehnuteľnosti: 
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- stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapfsaná na L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, 

- tenisové kurly so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových 
ciest, chodnfkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 
8464112, 846311, 846313 a na pozemku parc. č. KNE 87211, 

- pozemok parc. č. KNC 8464112, ostatné plochy o výmere 2 135 m2
, zapísaný na L V 

~ 649~ k ú. Prešo~ 
- areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. armády 20/A, ktorý tvoria 
nasledovné nehnuteľnosti: 

- stavba s. č. 7532, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
- pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2, 

- pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2 785 rŕr, 
zapfsané na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

spôsobom ako prlpad hodný osobitného zreteľa z dôvodu nepriaznivého technického 
stavu areálov vyžadujúcich si komplexnú rekonštrukciu, ako aj z dôvodu podpory 
a rozvoja detského, mládežnfckeho, rekreačného a profesionálneho tenisu v meste 
Prešov 
na dobu ........................................ . 

pre················································· 
za cenu ......................................... . 
s týmito podmienkami: 

- investovať do obnovy budov a areálov v zmysle predloženého zámeru po 
predchádzajúcom súhlase prenajfmatefa, 
spolupracovať s prešovskými tenisovými klubmi v rámci tréningového procesu 

a organizovania tenisových turnajov. 
Hlasovanie 
Prltomných: 6 
Za: 6 
Proti:
Zdržali sa: -

3. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV- pokračovanie 
Komisia prerokovala jednotlivé majetkové prevody a hlasovan im rozhodla takto: 

Bod č. 1 - odporúča 
Zruienie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015, bod č. 4, v súlade s 
bodom 23 podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:6 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 3 - stiahnutý materiál 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 55112014 zo dňa 16. 6. 2014 
v časti schvaľuje 
bod4 
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Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J. A. Reimana 
Prešov, a to pozemku parc. č. KNC 969812, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1 646 rrf, ktorý bol vytvorený GP č. 91/2013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným 
GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantlnova 3, 080 01 Prešov, odčlenenfm z pozemkov parc. 
č. KNE 125611, zastavané plochy a nádvoria a KNE 129114, zastavané plochy a 
nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Sládkovičova, na dobu 30 rokov pre SR -
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 
Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu 

- za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 
a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu prijazdovej komunikácie 
s obojstrannými chodníkmi pre prístup peších a obnovu vysokej sprievodnej 
zelene umiestnenej vo výsadbových misách v rámci plochy chodnlkov, 
b) nájomca zabezpečí prevádzkovanie prenajatej časti Sládkovičovej ulice tak, aby 
boli vytvorené podmienky pre jej riadne už/vanie pacientmi a verejnosťou 

sa menina 

Zámer zámeny nehnuteľnosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzťahu 
nehnuteľností, a to: 
pozemok parc. č. KNC 969812, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 646 m2

, 

ktorý bol vytvorený GP č. 9112013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEOPLAN 
Prešov, s. r. o., Konštantlnova 3, 080 01 Prešov, odčlenenlm z pozemkov parc. č. KNE 
125611, zastavané plochy a nádvoria a KNE 129114, zastavané plochy a nádvoria, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Sládkovičova vo vlastnfctve mesta Prešov 
za 
pozemky: 
- parc. č. KNC 5063112, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 290 m2

, 

- parc. č. KNC 9863113, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2
, 

a 
stavbu súp.č. 13650, postavenú na parcele č. KNC 5063113, 
(celkom o výmere 2 599 m2

), všetko na LV č. 1962, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Reimanova, vo vlastnlctve SR - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana 
Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu 

bez finančného vyrovnania s podmienkou na pozemok parc. č. KNE 129114, k. ú. 
Prešov na časť Sládkovičovej ulice v Prešove zriadiť vecné bremeno právo 
prechodu a prejazdu pre nehnuteľnosti parc. č. KNC 488113 a KNC 4878, k. ú. Prešov, 
ktoré sú zámenou pozemkov a zmenou vlastníka pozemku priamo dotknuté. 
Dôvod: Dopracovať a aktuálny skutkový a právny stav. Po dopracovaní znova 

predložiť na rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:6 
Proti:-
Zdržali sa: -
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Mesto Prešov 

Bod č. 5 - neodporúča 
Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 1674/252, trvalé trávne porasty o výmere 951 m2

, 

- parc. č. KNC 1674/383, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m,2 

zapísané na LV č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod Dubom, 
od podielových spoluvlastníkov: 

Výtlačok: 

Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 01 Prešov, v podiele 1/3, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 01 Prešov, v podiele 1/3, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 01 Prešov, v podiele 1/9, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 01 Prešov, v podiele 1/9, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 01 Prešov, v podiele 1/9, 
resp. ich právnych nástupcov 
- za cenu 22 910,28 € (23,82 €1m2

). 

Dôvod: Nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:& 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 7al - dať do výjazdovej komisie 
Zámer predaja nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadani územia pre stavbu: "Polyfunkčný 
objekt CRESCO Prešov", a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 665 m2

, 

- parc. č. KNC 93101909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27m2
, 

- parc. č. KNC 93101529, ostatná plocha o výmere 3 393m2 , 

celkom o výmere 5085 m2, všetko na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Antona 
Prfdavka, Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117 
- za cenu 367 000 €. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:6 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 7bl - dať do výjazdovej komisie 
Zámer predaja nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný 
objekt CRESCO Prešov" a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 93101908, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 665m2

, L V 6492, 
- parc. č. KNC 93101909, zastavané plochy a nádvoria o "Jmere 27m2

, L V 6492, 
- parc. č. KNC 93101998, ostatné plochy o výmere 1 734 m , 
ktorá bola vytvorená GP č. 7412015, zo dňa 11. 6. 2015, vyhotoveného firmou 

MONTANA Košice, spol. sr. o., Pri hati 1, 040 01 Košice, odčlenenfm od parc. č. KNC 
93101529, LV č. 6492 celkom o výmere 3426 m2

, všetko v k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Antona Prfdavka Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117 

- za cenu 247 597 €. 
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Poznämka: Na výjazdovú komisiu pozvať aj Ing. Cyrila Chovana z Cresco Hotels, 
s. r. o. 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:& 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 8 - dať do VÝjazdovej komisie 
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 
93101530, ostatné plochy o výmere 2137 mz, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Tomášikova, v prospech oprávneného: vlastnfka nehnuteľnosti vedených na LV č. 16171, 
k. ú. Prešov, a to Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, /CO: 47256117, 
in rem (s právom prevodu na tretiu osobu) 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:& 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 9 - odporúča 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 
140m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 2156, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Vafkovská spôsobom priameho predaja 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:6 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 10- odporúča 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha o výmere 1 mz, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom spoločnosti Tobistav s. r. o. 
Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35507971 
- za cenu 57 € (57 E/m2

). 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:& 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 11 - odporúča 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5391/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m2

, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, Eulälii Juskovej, Pavlovičovo nämestie 35, 
080 01 Prešov ako vlastníkovi stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu 1 460 € (81 ,21 €1m2

). 
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Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:6 
Proti:
Zdržali sa: -

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Bod č. 12 - stiahnut'{ materiál 

Výtlačok: 

Zámer predaja stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošfkovej 36/A, 
zapfsanej na LV č. 6492, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596135, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 520 m2

, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" 
zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 20671303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466m2 a 
parc. č. KNE 20671404, trvalé trávnaté porasty o výmere 54m2

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, 
lokalita Šidlovec 
-spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe 

príslušného uznesenia komisie •. 
Dôvod: Dopracovať o aktuálne stanovisko VMČ č. 3. Po dopracovaní znova 

predložiť na rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:6 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 13- stiahnutý materiál 
Zámer predaja stavby nachádzajúcej sa na Ul. Justičnej 14, súp. č. 7174, umiestnenej na 
pozemkoch parc. č. KNC 1444515, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14445/6, 
zastavaná plocha a nádvorie a pozemkov parc. č. KNC 1444515, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 29 ~ a parc. č. KNC 14445/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
241 ~. všetko na L V č. 6492, k. ú. Prešov 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe 
príslušného uznesenia komisie. 
Dôvod: Vyžiadať stanovisko OIV, aká investícia je potrebná na presťahovanie MsP 
z priestorov Justičnej 15 do priestorov na Justičnej 14 a či to bude technicky 
vyhovovať. Po dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:6 
Proti: 1 
Zdržali sa: -

Bod č. 16- neodporúča 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204/97, ostatná plocha o výmere cca 
570m2, (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. M. slovenskej - za OD Jednota, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko OHAMaÚP a VMČ č. 3. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
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Proti:
Zdržali sa: -

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Bod č. 17- neodporúča 

Výtlačok: 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/35 o výmere 18m2
, zastavaná plocha 

a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko OHAMaÚP a VMČ č. 4. 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 18- neodporúča 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/36 o výmere 18m2

, zastavaná plocha 
a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko OHAMaÚP a VMČ č. 4. 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 19- neodporúča 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9782/3, ostatná plocha o výmere cca 650 
m2 (presná výmera bude známa po vypracovani GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Dúbravská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko OHAMaÚP a VMČ č. 3. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 21 - dať do výjazdovej komisie 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prfpad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby bezplatných parkovacfch miest, a to časti 
pozemku parc. č. KNC 94181582, ostatná plocha o výmere cca 252m2 (presná výmera 
bude známa po vyhotoven{ GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na 
dobu 20 rokov pre: 

- ESTELLE, s. r. o., Na križovatkách 1621135, 821 04 Bratislava, IČO: 36710971 
v podiele 213, 

- Ing. arch. Milan Rešovský, Lesná 40, 080 01 Prešov v podiele 113, 
- za cenu 1 ,OO €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej 
prfstupnost/ a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

F- MsÚ/SP-01/26/1 Strana 8/10 



l:; l 
Mesto Prešov 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Bod č. 22 - odporúča 

Výtlačok: 

Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 na 
Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 5 rokov pre Prešovské národné 
divadlo, o. z., Fučíkova 4565/4, 080 01 Prešov, IČO: 42419395 
- s podmienkou úpravy nebytových priestorov len s odnlmatefnými zariadeniami a zároveň 
nevyhnutné zásahy do nebytových priestorov stavebného charakteru bude možné vykonať 
len po predchádzajúcom súhlase príslušných organizačných útvarov Msú v Prešove bez 
nároku na refundáciu nákladov spojených s úpravou nebytových priestorov, 
- za cenu 8,30 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
Poznámka: Komisia odporúča tento majetkový prevod s tým, že žiada OSMM osloviť 
žiadateľa, či súhlasí s cenou prenájmu 8,30 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov. V prípade jeho nesúhlasu, majetkový prevod 
nepredložiť na MsR. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 23- neodporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 na 
Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov pre Tanečné štúdio 
FRIMart Prešov, Prostejovská 87, 080 01 Prešov, IČO: 42420717 
- za podmienky kladného záveru statického posudku zaťaženia klenieb - stropu nad l. NP 
ďalšlm úžitkovým dynamickým zaťaženlm fyzických aktivit tanečných skupin 
vypracovaného žiadaterom na vlastné náklady, 
- za cenu 9 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
Dôvod: Ten istý NP komisia odporučila žiadateľovi pod por. č. 22. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti:· 
Zdržali sa: -

Bod č. 24 - stiahnutý materiál 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete/'a 
z dôvodu poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to nebytových priestorov o výmere 
50 m2, nachádzajúcich sa v suteréne Základnej školy Sibfrska na Ul. Sibfrskej č. 42, L V 
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Výtlačok: 

Mesto Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom prevádzkovania stomatologickej ambulancie na dobu 
neurčitú pre spoločnosť FirDENT s. r. o., Bratislavská 4, 080 01 Prešov, IČO: 
48158097. 

- za cenu 34,484 €1m2/rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
Dôvod: Cenu nájmu dopracovať v zmysle platnej smernice. Po dopracovaní znova 

predložiť na rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti:
Zdržali sa: -

4. NÁVRH PLÁNU PRÁCE KOMISIE MSZ PRE DISPONOVANIE S MAJETKOM MESTA 
NA ll. POLROK 2015- schválený. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za:& 
Proti:-
Zdržali sa: -

5. R0ZNE 
Najbližšie zasadnutie komisie bude výjazdové a uskutočni sa dňa 10. 8. 2015 
o 13. oo h. 

Riadne zasadnutie komisie sa uskutočni dňa 19. 8. 2015 o 13. OO h. 

Zapisovater: 
JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 
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Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Anton Neupauer 
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