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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovani návrhu na schválenie majetkových prevodov 

prijima uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa:1.7.2015 člslo: 17/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č.1 
Zrulenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Prešove č. 7412015 zo dňa 27. 4. 2015, bod č. 4, v súlade s 
bodom 23 podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

Bod č. 2 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 44012013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod S 
Odkúpenie: 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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1. časti pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada o výmere cca 80m2
, LV č. 6054, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Kamila Nešťáka, 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 27m2
, 

-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 

sa mení na 
Odkúpenie: 
l. pozemku parc. č. KNC 2458/6, ostat. plocha o výmere 50 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 pozemku parc. 
č. KNC 2458/1, 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 2448/2, ostal plocha o výmere 212 m2
, ktorý bol 

vytvorený GP č. 30212013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN 
Prešov, s. r. o., Konštantínov& 3, 
080 01 Prešov, odčlenením z pozemkov: 
- parc. č. KNC 2448/2, záhrada, 
- parc. č. KNC 2448/4, 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 €. 

Bod č. 9 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 
140m2 (presná výmera bude známa po vypracovani GP), LV č. 2156, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Varkovská spôsobom priameho predaja 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.10 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha o výmere 1 m2

, 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 €1m2

). 

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

, 

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

). 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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Bod č. 22 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpor'}' 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 odnímateľnými 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. 

neschváliť 

Bod č. 5 
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: 

Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 01 Prešov, v podiele 1/3, 
Ing. Emy äivecovej, 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
). 

Bod č. 16 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204/97, ostatná plocha o výmere cca 570 
m2, (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. 

Bod č. 17 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/35 o výmere 18 m2

, zastavaná plocha 
a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

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

, zastavaná plocha 
a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.19 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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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. 

Bod č. 23 
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 ďalším úžitkovým dynamickým zaťažením fyzických aktivit tanečných skupin 
vypracovaného žiadateľom na vlastné náklady, 

- za cenu 9 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov 

dať do výjazdovej komisie 

Bod č. 7a) 
Zámer predaja nehnutel'ností ako prípad hodný osobitného zreteľa 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

, 

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

- parc. č. KNC 93101529, ostatná plocha o výmere 3 393 ",Z, 
celkom o výmere 5085 mz, všetko na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UJ. Antona 
Prfdavka, Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117 
- za cenu 367 000 €. 

Bod č. 7b) 
Zámer predaja nehnuteľností 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 1mere 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, odčlenením od parc. č. KNC 
93101529, LV č. 6492 celkom o výmere 3426 mz, všetko v k. ú. Prešov, lokalita UJ. 
Antona Prfdavka Cresco Hote/s, s. r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 
47256117 
- za cenu 247 597 €. 

F - MsÚ/SP-01/29/1 
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Bod č. 8 
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 
93101530, ostatné plochy o výmere 2137 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Tomášikova, v prospech oprávneného: vlastníka nehnuteľností vedených na L V 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. 

Bod č. 21 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby bezplatných parkovacích miest, a to 
časti pozemku parc. č. KNC 94181582, ostatná plocha o výmere cca 252 m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotoveni 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 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej 
prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

opätovne predložiť na komisiu 

Bod č. 3 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 55112014 zo dňa 16. 6. 2014 
v časti schvaľuje 
bod4 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a 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 m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 9112013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným 
GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantfnova 3, 080 01 Prešov, odčlenenfm z pozemkov 
parc. č. KNE 1256/1, zastavané plochy a nádvoria a KNE 1291/4, 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 ,OO €/rok za celý predmet nájmu, s ďalš/mi podmienkami: 
a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie 
s obojstrannými chodníkmi pre prístup peších a obnovu vysokej 
sprievodnej zelene umiestnenej vo výsadbových misách v rámci plochy 
chodníkov, 
b) nájomca zabezpečí prevádzkovanie prenajatej časti Sládkovičovej ulice tak, aby 
boli vytvorené podmienky pre jej riadne užívanie pacientmi a verejnosťou 

sa menina 

F- MsÚ/SP-01/29/1 



1;·;1 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Strana 

pre disponovanie s majetkom mesta 617 
Mesto Prešov 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prfpad 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., Konštantfnova 3, 080 01 Prešov, odčlenenfm z pozemkov parc. č. KNE 
1256/1, zastavané plochy a nádvoria a KNE 1291/4, 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 5063/13, 
(celkom o výmere 2 599 m2

), všetko na LV č. 1962, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Reimanova, vo vlastníctve 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 4881/3 a KNC 4878, k. ú. 
Prešov, ktoré sú zámenou pozemkov a zmenou vlastníka pozemku priamo 
dotknuté. 
Dopracovať a aktuálny skutkový a právny stav. 

Bod č.12 
Zámer predaja stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošfkovej 36/A, 
zapfsanej na L V 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, tNalé trávnaté porasty o výmere 466 
~a parc. č. KNE 20671404, tNalé trávnaté porasty o výmere 54m2

, LV č. 13594, k. ú. 
Prešov, lokalita Šidlovec 
• spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v 
prílohe tohto komisie. 
Dopracovať a aktuálne stanovisko VMČ č. 3. 

Bod č.13 
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 
1444516, zastavaná plocha a nádvorie a pozemkov parc. č. KNC 1444515, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 29 m2 a parc. č. KNC 14445/6, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 241 m2

, všetko na L V č. 6492, k. ú. Prešov 
• spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe 
príslušného uznesenia komisie. 
Dopracovať o stanovisko OIV, aká investícia je potrebná na presťahovanie MsP 

z priestorov Justičnej 15 do priestorov na Justičnej 14 a či to bude technicky 
vyhovovať. 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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Bod č. 24 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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 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. 
Dopracovať cenu v zmysle platnej smernice. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdeľovnika 

F- MsÚ/SP-01129/1 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Anton Neupauer 



Príloha k bodu č. 12 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj nehnuteľnosti: 

stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV 6492, 
umiestnenej 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 466 m2 a parc. č. KNE 2067/404, trvalé 
trávnaté porasty o výmere 54m2

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy je stavba identifikovaná vyššie (ďalej len nehnuteľnosť); 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť; 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 

vklad do Katastra nehnuteľností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy a nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške zábezpeky zloženej súťažiacim v zmysle odseku 5; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká a na úhradu zmluvnej pokuty s tým spojenej sa použije zložená 
zábezpeka; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

5. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 

3500 0042 3572, variabilný symbol XXX15, zábezpeku vo výške minimálne 7 810 €, 
inak jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy 
použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa 
odseku 14, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa 
uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

b) preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške ním ponúkanej kúpnej 
ceny za predmet kúpy; 

6. technické informácie o nehnuteľnosti poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ 
v Prešove, Jarková 24, tel.: 05113100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt 



na správcu poskytne oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. 
Obhliadka nehnuteľnosti bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

7. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy majetku 
mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ - OSMM -
Obchodná verejná súťaž č. XX/2015- nehnuteľnosť Ul. Jánošíkova- neotvárat"'. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

8. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do XX.:XX.2015, do 14.00 hod.; 

9. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní 
po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude 
oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní od 
vyhodnotenía obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky 
súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

10. návrh zmluvy je už po jeho predloženi neodvolateľný; 
ll. predložené návrhy môže súťažiaci meníť a dopiňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

12. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
13. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 

nesprávnosti, prípadne urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom 
rozsahu, a to najmä za účelom zosúladenía návrhu zmluvy s platnou legislatívou; 

14. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Prešove. Oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou 
správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania 
zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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Príloha k bodu č. 13 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

-stavby nachádzajúcej sa na UL Justičnej 14, s. č. 7174, umiestnenej na pozemkoch parc. 
č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14445/6, zast. plocha 
a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

- pozemkov parc. č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2 a parc. č. 
KNC 14445/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2

, L V č. 6492, k. ú. Prešov 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy budú nehnuteľnosti identifikované vyššie; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétne nehnuteľnosti. 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 

vklad do Katastra nehnuteľnosti v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva 
a povinnosti z existujúcej nájomnej zmluvy k prevádzaným nehnuteľnostiam; 
(Odsek 5 platí len v prípade, že víťazom nebude nájomca, ale tretia osoba.) 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

l. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku vo výške 

minimálne l O 000 € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS xxxx, inak jeho návrh nebude 
do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu časti 
kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa odseku ll, odmietne 
uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí 
jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

b) preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu, resp. inú hodnovernú 
garanciu finančných prostriedkov vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za predmet 
kúpy; 

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne majetkovo-právne oddelenie MsÚ 
v Prešove, Jarková 24, tel.: 051/3100228 priamo alebo prostredníctvom správcu. 



Kontakt na správcu poskytne majetkovo - právne oddelenie na uvedenom telefónnom 
čísle. Obhliadka predmetných nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM 
-Obchodná verejná súťaž č. XX/2015- nehnuteľnosť Justičná 14- neotvárať". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

4. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je deň stanovený v oznámení o vyhlásení 
obchodnej verejnej súťaže, teda do XX.XX.2015, do XX.XX hod.; 

5. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych 
dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude 
oznámený účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní 
od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené 
zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

6. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7. predložené návrhy môže súťažiaci meníť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh 

z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. doterajší nájomca má právo odkúpiť príslušné nehnuteľnosti, za najvyššiu cenu 
ponúknutú v rámci obchodnej verejnej súťaže; 

9. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
o zrušení súťaže budú súťažiaci upovedomení najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo 
k zrušeniu súťaže; 

10. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleníu Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu; 

ll. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti a tiež vykonať doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za 
účelom zosúladenía návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosialmutia 
výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 
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9 
Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

z 11. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

Strana 
1/2 

dňa:1.7.2015 číslo: 2012015 

k zámeru dlhodobého prenájmu areálov tenisových kurtov na Ul. Nábrežnej a Čsl. 
armády 

ž i ad a 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Zámer dlhodobého prenájmu : 
- areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej č. 5, ktorý tvoria 
nasledovné nehnuteľnosti: 

- stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 846312, zapísaná na L V 
~ 6494 k ú. Prešo~ 

- tenisové kurty so zariadenfm a prislušenstvom, vrátane vnútroareálových 
prfstupových ciest, chodnfkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch 
parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 8463/3 a na pozemku parc. č. KNE 87211, 

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

L V 6492, k. ú. Prešov, 
- 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 112m2

, 

- pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2 785 m2
, 

zapísané na L V 6492, k. ú. Prešov, 

spôsobom ako prfpad hodný osobitného zretel'a z dôvodu nepriaznivého 
technického stavu areálov vyžadujúcich si komplexnú rekonštrukciu, ako 
aj z dôvodu podpory a rozvoja detského, mládežníckeho, 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 prenajfmateľa, 

F- MsÚ/SP-01/30/1 
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Mesto Prešov 

spolupracovať s prešovskými tenisovými klubmi v rámci tréningového procesu 
a organizovania tenisových turnajov, 

dať do výjazdovej komisie v auguste. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdefovnlka 

F- MsÚ/SP-01130/1 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Anton Neupauer 
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

z 11. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

Strana 
1/1 

dňa:1.7.2015 čislo: 21/2015 

k návrhu plánu práce komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na 
ll. polrok 2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

schvaľuje 

Plán práce komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na ll. polrok 2015, ktorý je 
prílohou tohto uznesenia. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdefovnfka 

F- MsÚ/SP-01/30/1 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Anton Neupauer 
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