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Návrh l :Zl na schválenie majetkových prevodov Vyda ie: 

Mesto Prešov 

dňa:7.9.2015 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 

návrh na schválenie majetkových prevodov 

a 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

zrušiť 

l. Uznesenie MsZ v Prešove č. 281/2012 zo dňa 31.10.2012 
v časti schvaľuje 
bod 7 
Odkúpenie: 

číslo: .. ./20~ 5 

a) časti pozemku parc. č. KNC 14821/38 o výmere 417m2 (bude vytvorená GP), orn pôda, 
k. ú. Prešov, LV č. 11168, od Heleny Salokovej, Urxova 19, 080 05 Prešov, 

b) pozemkov- parc. č. KNE 1130/202 o výmere 122m2
, trvalé trávne porasty, k. ú. rešov, LV 

č. 11268, 
- parc. č. KNE 1130/302 o výmere 307m2

, trvalé trávne porasty, k. ú. Prešov, 
LV č. 11268, 

od: l. Márie Hatalovej, Ku ihrisku 8, Černová, 034 Ol Ružomberok, v podiele 6/30, 
2. Ireny Košalkovej, Bencúrova 7, 080 05 Prešov, v podieloch 6/30 a 6/30, 
3. Eleny Fleischhandlovej, Wolkerova 10, 052 Ol Spišská Nová Ves, v podiele 6 30, 
4. Márie Peine, Suvorovova 4, 080 05 Prešov, v podiele 6/30 
- za cenu 45,24 €/m2

. 
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Mesto Prešov 

zme~it' 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

2. Uz esenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v č sti schvaľuje 
bo< 8 

Vydanie: 

Ockúpenie: 
l. č~sti pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada o výmere cca 80m2

, LV č. 6054, k. ú. Prešov, 
l kalita Ul. Jazdecká, od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol 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
, 

spc u o výmere cca 222m2
, LV č.l65, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Henriety Pončákovej, 

08~ 02 Drienovská Nová Ves č. 135 
- Z< cenu v zmysle znaleckého posudku 

sa mení na 
Odl úpenic: 

l. pozemku parc. č. KNC 2458/6, ostat. plocha o výmere 50m2
, ktorý bol vytvorený GP 

. 302/2013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 
~80 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada, LV č. 6054, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
d Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov 

-1~ cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 2 950 € (59,01 €/m2
). 

2. pozemku parc. č. KNC 2448/2, ostat. plocha o výmere 212m2
, ktorý bol vytvorený GP 

r-. 302/2013 zo dňa 12. 12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3 
~80 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov: 

-parc; č. KNC 2448/2, záhrada, 
- parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha, 
-parc. č. KNC 2451, záhrada, 
'šetko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
o~ Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 Ol Prešov 

-1~ cenu l €. 

3. U ncscnie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 
v čm i schvaľuje 
bod ~l 
Zámt r zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosú adenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozetrtku parc. č. KNE 23641102, orná pôda o výmere 101 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
NaR ~rkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
časť I ozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48m2 (presná výmera bude známa 
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Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vyda ie: 

Mesto Prešov 

po vypracovaní GP), LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita UL Na Rúrkach, v bezppdielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 
58, 080 Ol Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta >rešov) za 
cenu 10 €/m2

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku ~a obdobie 
dvoch rokov spätne 

sa mení na 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 111 m2

, L V č. 6492, k. ú. Prešov, okalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
pozemok parc. č. KNC 12375/3, zast. plocha o výmere 37 m2

, vytvorený GP č. < 9/2014 zo 
dňa 4. 8. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 ~n Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNE 12375/3, záhrady, LV č. 5196, k. ú. Prešov, lok lita Ul. Na 
Rúrkach, v bezpodielovom spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny To bi šovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 
- s doflatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta i'rešov, t.J· 
74 m) za cenu 745 € (t. j. 10,07 €/m2

), s podmienkou zaplatenia náhrady 2 a užívanie 
dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

4. Uznesenie MsZ v Prešove č. 116/2015 zo dňa 29.6.2015 
v časti schvaľuje 
bod 5 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytovť ho domu na 
Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na LV č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozenku parc. č. 
KNC 9310/425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. i h právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/3504 - časti podiel o veľkosti 
650/418728 a od vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástup ov), ktorým 
prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 81/3504 - časti podielu o veľkosti 810/418728, 
- časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/432, zastavané plochv a nádvoria 
o výmere l 102 m2

, vedenom na LV č. 8235 od spoluvlastníkov pozemku (resp. i h právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504 -časti podielu o veľkosti 6 ~0/418728 a 
od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlas rícky podiel 
o veľkosti 81/3504 časti podielu o veľkosti 810/418728, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l 
(L V č. 7982), 
za cenu: 
-28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 
- 35,38 € pre vlastníka 4-izbového bytu, 
+náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 
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Mesto P ešov 

Odkúppme: 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 

sa mení na 

-časti poluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na 
Ul. Šn eralova 13-23, vedenom na LV č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozemku parc. č. 
KNC 9 ~l 0/425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych 
nástup1 ov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/3504 - časti podielu o veľkosti 
650/41 728 a od vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým 
prislúc a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 81/3504 -časti podielu o veľkosti 810/418728, 
-časti s ~oluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/425, zastavané plochy a nádvoria o 
výmer l 102 m2

, vedenom na LV č. 8227 od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504 -časti podielu o veľkosti 650/418728 a 
od spol~vlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 
o veľke sti 81/3504 časti podielu o veľkosti 810/418728, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l 
(LV č. 983), 
za cenu 
-28,39 ~pre vlastníka 3-izbového bytu, 

- 35,38 :::pre vlastnila 4-izbového bytu, 
+ nákla y spojené s prevodom vlastníckeho práva. 

schváliť 

5. Zrušen e obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastup' eľstva v Prešove č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015, bod č. 4, v súlade s bodom 23 podmienok 
obchoc nej verejnej súťaže. 

6. Predaj pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha o výmere l m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom spoločnosti Tobistav s. r. o. Fučíkova 438, 087 Ol 
Giralt< vce, IČO: 35507971 
- za enu 57 € (57 €/m2

). 

7. Predaj Dozemku parc. č. KNC 5391146, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18m2
, LV č. 6492, 

k. ú. Pre~ov, lokalita Ul. Škultétyho, Eulálii Juskovej, Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov 
ako vlas níkovi stavby stojacej na tomto pozemku 

- za c nu l 460 € (81,21 €/m2
). 

8. Predaj pozemku parc. č. KNC 9310/997, zast. plocha o výmere 230m2
, vytvorený GP č. 

100/20 4 zo dňa 4. 6. 2015, vyhotoveným Adriánom Tkáčom- GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40 B, 
080 Ol !Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 9310/530, ostatná plocha a parc. č. KNC 
9310/5 4, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, spoločnosti SINES 
GROU >, s. r. o., Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 47 190 612, ako vlastníkovi 
stavby s ojacej na tomto pozemku 
- za c< nu 16 600 € (72,17 €/m2

). 

9. Predaj Dozemkov: 
-parc. č. KNC 9818/26, záhrada o výmere 157m2

, 

-parc. č. KNC 9818/29, záhrada o výmere 176m2
, 
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c;l Návrh 
na schválenie majetkových prevodov Vydru ie: 

Mesto Prešov 

ktoré boli vytvorené GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešo~, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhra a a parc. 
č. KNC 9818/22, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
PhDr. Martine Polomovej, Lomnická 2, 080 Ol Prešov, priamym predajom 
-za cenu l 960 € (5,89 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutých pozemkov a obdobie 
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 320 €, t.j. 0,48 €/m2ročne. 

10. Predaj pozemku parc. č. KNC 9818/30, záhrada o výmere 186 m2
, ktorý bol vytvor~ný GP č. 

126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, z Urrada, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Monike Možiškovej, Pod Wilec hôrkou 71, 080 Ol Prešov, priamym predajom 

- za cenu l 090 € (5,86 €/m2
) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku ~a obdobie 

dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 178 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

11. Predaj pozemku parc. č. KNC 9818/27, záhrada o výmere 189 m2
, ktorý bol vytvo ený GP č. 

126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, ~~ada, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Helene Peregrinovej, Záhradná 39,080 Ol Prešov, priamym predajom 
- za cenu l 111 €, (5,88 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne (nájom) 180,68 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

12. Predaj: 
-pozemku parc. č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 6254/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m2
, 

-pozemku parc. č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329m2
, ktorý bol vytvorený GP č. ~6/2014 zo 

dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, zálu ada, L V č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Jánovi Sabolovi, Pri Hati 13, 080 Ol Prešov, priamym predajom 
-za cenu 2 120 € (5,86 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutých pozemkm za obdobie 
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 346,08 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

13. Predaj pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7 m\ zastavaná plocha a nádvorie, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom 
Pavlovi Krempaskému, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol Prešov 
-za cenu 564 € (56,40 €/m2

). 

14. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 140 ~2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita UL aľkovská, 
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' ' .... l i , , C:' j . N;ávrh .s ;, 

~-- ·.' ' , .. ", ' ., -,' . \:oc~ na schválenie majetkových prevodov Vydanie: 
\, ,.,_)'' .· .. , lJ1 ( 

Mesto Prešov 
l l ' 
l l 
l ' ! l 

d'ha 18. ó. : któré boli vytvórené ;op:'č.-'126/2014 zo. dňa· 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
· ;;;:: :: ť Konštantínova 3, 080 'Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. 

č. KNC 9818/22, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Pod Wilec hôrkou, 

. 10. 

PhDr. Martine Polomovej, Lomnická 2, 080 01 Prešov, priamym predajom 
- za cenu 1 960 € (5,89 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutých pozemkov za obdobie 
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 320 €, t.j. 0,48 €/m2ročne. 

Predaj pozemku parc. č. KNC 9818/30, záhrada o výmere 186 m2
, ktorý bol vytvorený GP č . 

126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
.. - ~- ·~-- · ·~- Prešov,'odčleneníin':i'pozéfukovparc: č. KNC '6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, LV 

č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Pod Wilec hôrkou, 
Monike Možiškovej, Pod Wilec hôrkou 71, 080 01 Prešov, priamym predajom 

- za cenu 1 090 € (5,86 €/m2
) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 

dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 178 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

11. Predaj pozemku parc. č. KNC 9818/27~ záhrada o výmere 189 m2
, ktorý bol vytvorený GP č. 

126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Helene Peregrinovej, Záhradná 39,080 01 Prešov, priamym predajom 
- za cenu 1 111 €, (5,88 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne (nájom) 180,68 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

12. Predaj: 
-pozemku parc. č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO m2

, 

· ·-;:,pozemku parc. č. KNC 6254/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m2
, 

-pozemku parc. č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329m2
, ktorý bol vytvorený GP č. 126/2014 zo 

dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Pod Wilec hôrkou, 
Jánovi Sabolovi, Pri Hati 13, 080 Ol Prešov, priamym predajom 
-za cenu 2 120 € (5,86 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutých pozemkov za obdobie 
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 346,08 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

13. Predaj pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. KNC 6020115 o výmere 7 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom 
Pavlovi Krempaskému, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol Prešov 
- za cenu 564 € (56,40 €/m2

). 

14. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 140m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Vaľkovská, 
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---· ···~ -----·-------------·-----··---~· -·-------

- -~.--spôso bon1 priameho predaj a~~:~ '" ---· "~ · -~ ~.. ----~-"~-~ -~ 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
· ~ ~ : 1 · ; · "''n · ~- \ ~ · , : 

15. Zámer predaja pozemkov: . . 
, - parc. č. KNC 1674/347, zastavaná plocha o výmere cca270 m2

; 

. ,_ .;-parc. č. KNC 1674/260, zastavaná plocha o vým~t~.~:~a 30m2 
. 

·.(presná výmera bude známapo,:vypracovaní GP), t:V·q_~:.$492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
K Okruhliaku, spôsobom priameho predaja ····· · ·---~ 

:c~-~-·,-~.", 

-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku . 

. 16, Zámer predaja: . . ........ ·-~r·-~ ~·~···~~·· . -.~ .. _,_ ... . 

17. 

. ;. stavby súpisné číslo 304, stojacej na pozemku parc. č. KNC l 026, 
. . pozemku parc, č. KNC l 026 o výmere 121 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
pozemku parc. č. KNC l 025/2 o výmere 575 m2

, ostatná plocha, 
. L V č. 534, k. ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord 

- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe. 

Zámer predaja: 
stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej. sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV č. 6492, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zast~vané plocll.y a nádvoria o výmere 520m2

, 

bez založeného list~;t ylastníctv~, ktorému v súbor~'~·:,E~'. zqcipbvedajú pozemky parc. č. KNE 
2067/303, trvalé tnť-tfŕlaté 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, 
prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich sa: 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 337m2
, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. 
KNE 2068/202, omá_pôda_o výmere 57 m2

, parc. č. KNE 206}/103, trv.alé trávnaté 
·porasty o výmere 41 O m2

, čast' parc. č. KNE 2067/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 540 
m2

, parc. č. KNE 2067/103, trvalé trávnaté porasty o výmere 310m2
, LV č. 13594, k. ú. 

Prešov, lokalita Šidlovec, 
• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2

, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 
2067/104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89 m2

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

spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe. 

18. Zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej č. 5, 
ktorý tvoria nasledovné nehnutel'nosti: 

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlen~a ~oP19J~ia umiestnené na poz&ŕrikoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 

'<•'·:·r·· ,.,,~~iri'~,, 
8463/3 a na pozemku parc. c.'KNE 872/1, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2

, zapísaný na LV č. 6492, k. 
ú. Prešov, 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky tvoria prílohu to#hto materiálu. 
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.<h~'cJ·J !19.-,zánié~!dlhodobéhopre~ijiii_~·~;eálrlt~Iíi~ôvýc~ kurtov'nachád~ajici~h~~;~-uí.":·6;r~~äďý2o;Ä; · . i-; 
: . , ._ 1ctorý~oria nasledovné n'ebnutel'nosti: ~,-~:~. ,. -, c • : >:.··,··:::~:-:;~-~~L -~:-~-~~::::'~=:~:~L_ ___ .:·~~.;~;:~.· -~· ·· ·· 

.. m.ku par~:. ~;:';KNCs'fá'v'lfa s; č:J532,; mp.iestnená na pozemku parc_,_~~-I<N~-~3.69LtKJi1:"S~~i:~i:f::!ifi.:r.~:~J:~:L-'L~:::i; .... -~; 
.:ná1plocha•anád"'opozem~kpárcJé. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmet~_Ji2m2,;•?4jti3.'f;~~;;;:tJ~~~:;:'~::~ 
pl0d1a o v)· nie-ie: 1Jôzériio'k p'a.rc·t č.XNC 8367,'"ósfatna plocha o Výmere; 2 785'm2~~~lf.t\n'4:ťftl~~):~l:..~rp-rid!&ú;1 u:~~. · 

zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov,: · · , . '• · ·:,·:' 'J. •·•• • ~l;.· 
l~t<wd nodmi 'spôsóbom'ObchodnejVerejnej sút'aže, ktorej podmienky tvoria prílohu tohto materiálu.:;;~.,.: ··" 

'{<' •• ,..". 

. ''. '· .· :· ... ! 't -~ ~: : ", 

:~(1 : • :'20. Zámer'predaja nehiiutel'n(ľstí ako· prípad hodný osobitného 'zretel'á.'z dôvodil záujmu 'mesta 
:. í ·'·- · ~" · · Prešov ria majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO 

Prešov" a to pozemkov: · · ~ · · · 
: . ~ ~·-, --·_..parc::· č. "KNC 9310/908/zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 665m2

, LV 6492, 
:·" -~~-'-~ .. ~~·parC'>t:KNC9310/909~/1zá:stavané plochyanádvoria ovýmere 27m2 ;LV6492;·· · ,,,:;~.; ··· 
~-,..''"''."'"~f · ~-.:parc~č. · KNC'93ľ0/998;ostafhé'p1ôch)r"ovýmere· 1 734-m:2 ·,=·.,.··~·~··-..... ~~·~~-·=·~~~~=···~···1 

' ; j. ~;. _r,: :ktora bola vytvotená'GP c::74/2015; ZO'dňa ll. 6. 2015, vyhotoveného firrilou MontanA Košice, 
:. ·, Y<' :s~ r: ô.;Prihati l;Košice:'odčlenenímodparé~'č. KNC 9310/529, LV č. 6492 celkom o výmere 3426 
",:,,.; ;,,, m2, ·všetko v:k.-·u. Prešov,ilokalitá Ul>Antona Prídavka Cresco Hotels, s.r.o., Poštová 3, 811 06 

Bratislava, IČO: 47256111 · · · ' -' 
- za cenu 247 597 €. 

· · ·· 21. Zánierzámeny nehnutel'nostfspôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
::; ·· ' vzájomného usporiadania vlastníctva, "7kajúci sa pozemkov: · ~ · · · 

"· · ~ -parc. č. K.NC 3133/42 o výmere 789 m , orná pôda, · · · · · ·· · · · 
• ·.r .. : -parc. č. KNC 3133/ 95 o výmere 821 m2

, orná pôda, LV č. 4178, na uvedených pozemkoch 
sa nachádza komunikácia Ul. Petrovianska, . . . . 

··- paŕc: č. K.NE 577/4 o Výmere 60m2
, orná-pôda, LV č. 1549, na uvedenom pozemku sa 

nachádza chodník, lokalita Ul. Jesenná, ' .... -
· · pozemky·o celkovej výmere: l 670m2

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 
080 05 Prešov 
za -- · ---- · .. -· --- '- :.--.. :::· .. -:._ .. _, "- · ·--

nehnuteľnosti: 
- stavbu súp. č. ll 064 na pozemku parc. č. K.NC 164/2 a pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 
· 316m2

, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé kino Prameň-
terajší sklad), L V č. 2065 

-pozemky: 
-parc. č. KNC 3043/136 o výmere 112m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3013/ 137 o výmere 171m 2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3043/138 o výmere 141m2

, orná pôda, 
-parc. č. K.NC 3043/143 o výmere 113m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere 853 m2 nachádzajúce sa v areáli bývalého ZASAP-u, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov 
-s doplatkom l 886,79 € žiadatel'a Jána Komára, Chalupkova 51, 080 05 Prešov. 

22. Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu výstavby bezplatných ľarkovacích miest, a to časti pozemku parc. č. K.NC 
9418/582, ostatná plocha o výmere cca 252 m (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na dobu 15 rokov pre: 
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~- .~-· • ,· 1'• .;._. f;7hhí<;::.,;,.ii.:1;; ..,,;,;t~.~H-1; · í:: " ... , H~~~·-~{:it' .~;l~:i>A\.>~i>l ;..,~;w;.;!>tt. i;; -:11 ~#"-@ •. ; ·· <,J;.: .~ .• ~; 
• ~~ • ,, 1 ~ .. {) ... lt't\.lt,", il "'' .. .::-1.~,..~,.. t..:-" ·~ '·! ...... ~,.,. '~ {.;)·~~"'l ;~ ..... q ..... ~~·""' ~·'l" ~"" ",_,t-,,u .. ~ .... ~-, ~·-~· 

('l 621135, 821 0-i ESTEIJl:E, ~ŕ!b:\I'Na'Jfŕižovatkách· 1621/35, 821 04 Bratisla':'a, ~C.O: 3~71~971 v podiele ~- ; ·_· · . 
2/3,- , '· .- Tn' ,,,,. : •'1'·"··· -, , . - . . .. ., ,. 

:;., o:-; u ~21 Vrc;ro·- Ing: arch.iMilan Rešovský, Lesná 40, 080 Ol Prešov v podiele 113, 
:·. : . :'or: ~-"-·za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s týmito podmienkami: 

r 1 ;•.•:- :·1:.+:~ :::a) zachovania· verejnej :·prístupnosti. :• a bezphttnosti parkovacích· miest počas celej doby 
nájmu, 

b) dobudovanie prístupovej komunikácie. 

•>'l!f;1 ;,,,23. YZámer prenájmtHnellnutel'ností' spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
., · ·~· ·., ~· • .. ·· "" poskytovania r.• zdravotnej·-· starostlivosti, .. a to. nebytových -···. priestorov= bo výrnere,-~0 c. m2 

,,. 

· n;' >: ~~~: ·_. 1 nachádzajúcich ~sa; v suteréne Základnej školy Sibírska na Ul. Sibírskej č. 42, L V č. 6492, k. ú. 
:_ ;~ ,'](-.-, ; ~ ' · Prešov, za účélóm prevádzkovania stomatologickej ambulancie na dobu neurčitú pre spoločnosť 

'' 1 v., i FirDEN1\'s. r.o., Bratislavská 4, 080 Ol Prešov, IČO: 48158097 .. . ... 
" ·.- ' . ·. ~ ·- za cenu 40 €1m2/rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

:: .. ; 

... . _ . .:~ . 

,,,t 

24. Nadobudnutie technického zhodnotenia stavby na Ul. Exnárovej liA a 5/A, s. č. 7543, umiestnenej 
na parc. č. KNC-14330/28, k. ú. Prešov~ L V č. 6492 od spoločnosti RESPO SK, s. r. o., Smreková 6, 
080 Ol Prešov, IČO: 36 515 485 , . -_ , 1 ••. 

.:;..~. :- za cenu 115 212,72 EUR s podmienkou započítania časti kúpnej ceny vo výške 31 147,22 EUR za 
pohľadávku Mesta Prešov voči predávajúcemu v rovnakej výške. 

25. Uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktoré tvoria prílohu tohto 
uznesenia, na základe :obchodnej verejnej sút'aže s Ing. Viliamom Čechom, K Surdoku 9, 080 Ol 
Prešov, IČO: 34347470. 

neschváliť ____ ,_ ....... ____ .. _ 

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

, 

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

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

Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Františl{y Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
resp. ich právnych nástupcov 

- za cenu 22 910,28 € (23,82 €/m2
). 

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

výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. M. slovenskej - za 
OD Jednota, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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. :.~.;~-~:}·~;J.~~li1~~~iľ~~j{Ž~~;~i~~ . 
· 945/3"6 r28. Zám ér- pr~daja :pozérplar~patc'.1č;iKNC 3945/35 o výmere 18 m2

, zastavaná plocha a nádvorí~, 
~ká~spôso~ir;LV;f .. '6492,í k.' u.: Prešov, lokalita UL Plzenská, spôsobom priameho predaja , . 
r,u;;t:dLu. -minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. · 

. -_,, ~ t· ~"' __ :.·· _,~_.~,, · . . . , ·l.'-'<( :.·r·;;'tt·\·t·; 

·:145/3,<; ''29orZámer ptedaja pozemku'parC.1č~cKNC .3945/36 o výmere 18 m2
, zastavaná ploch~ a nádvorí~, 

i:: L spf'sob·LV č. 6492, k: ú. Prešov, lokalita UL Plzenská, spôsobom priameho predaja . , ·· 
' lh•'!:mfktL - minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

·:><?t:u·•~F. 30. Zánrer'predaja 'Cästi~'J)ozemkU.· piD-cx~K:NC9782/3·; ostatná plocha o výmere .cca 650 mt(presná·~=~ 
·), LY ·C:. 'vymera bude e;O;cznámá po fvJpraéo\hmf'GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Dúbravs]<á, 

spôsobom priameho predaja · · J.. . " 1 

~t .•SľHf.Ku -minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. . .. -. ,., '.· ·; .. 

'J.;c ~· 31. Zámer predaja časti pozemku parc.·č.· KNC 9310/543, ostat. plocha, spolu o výmere cca 120 
,.,; (-~"')~ ''. ·m2 (presná Výmera bude'zriám~ľpó'vyhótovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Tomášikova, 

· spôsobom priameho predaja · · · · 
,_, r·~)3iHHa•" - minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

:;1-:;du s. 32." Zriadenie vecného breniena 'prává piechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 9310/530, 
t;.< c ostatné plochy o výmere .2137.m2

; LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Tomášikova, v prospech 
. : :-.1: '1;:; T ',- oprávneného: vlastníka nehiiuteľno'stí vedených na L V č. -16171, k. ú. Prešov, a to Cresco Hotels, 

: ·i7:56L~'- s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117, in rem (s právom prevodu na tretiu osobu), 
., -za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

. ~ -~ ~~-::_."_:.~ __ ::__;_-_____ ------------ ----·---·· 

F - MsÚ/SP-O 1/2011 Strana 9/9 



' P llt l oH A- \(. to bu i".~ 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Vytvorené cez katastrálny portäl 

Dátum vyhotovenia 21.08.2015 

Čas vyhotovenia: 09:53:28 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7983 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

4873 9310/425 9 BYTOVKA 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4873 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8227. 

Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN{CI A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Por. čisto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Byt 

Vchod: 13 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 GREGA JAROSLAV A MARGITA R ZALETOVA 

Dátum narodenia : 29.03.1963 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 13 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
2 Horňáková Alena r. Galdunová, Ing., Šmeralova 13, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 28.02.1970 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3431/201 O 

Vchod: 13 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
3 Troligová Martina r. Troligová, Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 18.07.1979 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 621912011 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
53 Troliga Tomáš r. Troliga, Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 24.04.1984 

65 l 3504 

19.07.1966 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 2 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN IC! A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 13 1. p. Bytč. 3 

53 Troliga Tomáš r. Troliga, Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 24.04.1984 
Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

Vchod: 13 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 81 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
4 Dzedzina Marián a Jana r. Šoltésová, Mgr., Pod Kalváriou 52, PREŠOV, SR 

Dátum narodenia : 18.01.1962 Dátum narodenia : 02.04.1962 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia KUPNA ZMLUVA V 1486/2001 

Vchod: 13 2. p. Bytč. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 65 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
5 Wojčík Vladimír r. Wojčík, Mgr. a Ľubomíra Wojčíková r. Adamová, Ing., Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, 

SR 
Dátum narodenia: 18.08.1969 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia ZAMENNA ZMLUVA V 2879/2001 

Vchod: 13 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
6 KVOKACKA JAN A MARTA R MEDOV A 

Dátum narodenia: 20.01.1941 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 13 3. p. Bytč. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
7 Tokár Miloslav,ui.Šmeralova 13 

Dátum narodenia: 12.06.1976 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 1483/2004 

Vchod: 13 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

8 KRAKOVA MARGITA R KAPOLKOVA 
Dátum narodenia : 27.04.1932 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

16.01.1975 

1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1946 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf B: VLASTN/Cl A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Por. člslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sld/o) vlastníka 

Vchod: 15 prízemie Byt č. 1 

9 MARTON JURAJ ING.A MAGDALENA R KORDOSOVA 
Dátum narodenia : 25.11.1946 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 prízemie Byt č. 2 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3133/2012 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
10 BACIK MICHAL A MARIA R CEKONOVA 

Dátum narodenia: 01.06.1948 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2535/95. 

Vchod: 15 1. p. Byt č. 3 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z- 3133/2012 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
11 DUROVCOVA MARGITA R TOTHOVA ui.Smeralova 15 

Dátum narodenia : 02.03.1933 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2432/95. 
Titul nadobudnutia Z 1120/2002-D 1992101. 

Vchod: 15 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
12 VUJCIK JURAJ A MARTA R MATKOBIZOVA 

Dátum narodenia: 31.07.1945 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
13 TKAC STEFAN A KAMILA R MENDELOVA 

Dátum narodenia : 26.12.1946 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
14 Fričová Zuzana r. Fričová, Mgr., Šmeralova 15, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 19.12.1975 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 98/2010 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR 

Dátum narodenia: 20.09.1947 

19.08.1947 

1 l 1 

81 l 3504 

14.10.1949 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

03.10.1949 
1 l 1 

65 l 3504 

27.10.1948 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 2 
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Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN/Ct A /Nt OPRAVN ENt OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 15 2. p. Bytč. 6 

51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR 

Dátum narodania : 20.09.1947 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vlastn.bytu V 2540198 

Vchod: 15 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
15 BUZGO JOZEF A ANNA R SANDRIKOVA 

Dátum narodenia : 12.10.1947 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
16 VARGOVÁ ĽUDMILA JUDr.ui.Šmeralova 15 

Dátum narodenia: 07.04.1961 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 744912003 

Vchod : 17 prízemie Byt č. 1 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z • 3133/2012 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
17 Benčík Patrik r. Benčík, JUDr., Šmeralova 29, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 15.06.1975 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 4821/2006 
R 493/2012- zmena 

Vchod: 17 prízemie 

Spoluvlastnícky podiel : 

Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
18 Čunderlík Ján,ui.Šmeralova 17,Prešov 

Dátum narodenia : 10.03.1975 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 4713/2003. 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

19 KACERIK JAN A ANNA R PLATKOVA 
Dátum narodenia: 09.06.1952 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

1 l 2 

65 l 3504 

14.03.1950 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

24.01.1954 

1 l 1 

81 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 17 1. p. Bytč. 4 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

20 Mariničová Iveta r. Plučinská, Ing., šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 06.01.1964 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 7507/2012 

Vchod: 17 2. p. Bytč. 5 

Podle/ priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 65 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
21 Škerháková Martina r. Mačupová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 26.04.1973 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2663/96. 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
55 Škerháková Martina r. Mačupová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 26.04.1973 

Spoluvlastnícky podiel : 116 
Titul nadobudnutia Z-5162/12. Uznesenie 26D 45/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
56 Škerháková Veronika r. Škerháková, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 30.07.1992 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z-5162/12 ·Uznesenie 26D 45/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
57 Škerhák Tomáš r. Škerhák, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 06.11.1997 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Z-5162/12 ·Uznesenie 26D 45/2012 

Vchod: 17 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
22 CUNDERLIK JAN MUDR.A MARIA R BROZMANOVA MUDR. 

Dátum narodenia : 01.01.1935 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
23 PRIHODA JOZEF A ANNA R SOVTANOVA 

Dátum narodenia : 22.08.1948 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 17 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 6 

1 l 6 

81 l 3504 

04.08.1944 
1 l 1 

65 l 3504 

25.02.1947 
1 l 1 

81 l 3504 

24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001, SR 
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Byty a nebytové priestory 
ČASt 8: VLASTN/Ct A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY j 

Por. čfslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo qčo) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 17 3. p. Bytč. 8 

24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001, SR 

Dátum narodenia: 22.06.1946 Dátum narodenia: 01.05.1947 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2463/95 • 354/96 

Vchod: 19 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
25 Konečná Magdaléna r. Demská, Šmeralova 19, Prešov, PSČ 08001, SR 

Dátum narodenia: 28.03.1955 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2422/95 • 355/96 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
58 Konečná Magdaléna r. Demská, Šmeralova 19, Prešov, PSČ 08001, SR 

Dátum narodenia: 28.03.1955 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z 6822/2013 • 26D 1101/2013 

Vchod: 19 prízemie Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
26 DANKO JOZEF PHDR.A NATASA R BOSNOVICOVA MGR. 

Dátum narodenia : 14.01.1939 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 19 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
27 Kotulič Peter r. Kotulič, Ing., Nám.Ľ.Štúra 10, Banská Bystrica, SR 

Dátum narodenia : 30.05.1975 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6264/2007 

Vchod: 19 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
28 VATASCINOVA MARIA R ZUBOV A 

Dátum narodenia : 21.01.1939 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2464/95. 
Z 838/2001-D 1176/2000. 

Vchod: 19 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 

Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 

1 l 1 

65 l 3504 

112 

1 l 2 

81 l 3504 

19.01.1945 
1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 
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Byty a nebytové priestory 
ČASt B: VLASTN fC/ A IN~ OPRAVN EN~ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sld/o) vlastníka 

Vchod: 19 2. p. Bytč. 5 

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 
Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 519/99. 

Vchod: 19 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
30 Ondriová Marcela r. Liptáková, 082 38, Víťaz, č. 444, SR 

Dátum narodenia : 04.08.1964 
Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4092/2012 

Vchod: 19 3. p. Byt č. 7 

Podle/ priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
31 Štupák František r. štupák, Ing., Šmeralova 19, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 26.08.1958 
Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Kupna zmluva V 590812001. 
Titul nadobudnutia Dohoda o vyporiadaní BSM V 265212014 

Vchod: 19 3. p. Byt č. 8 

Podle/ priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
32 DANO JURAJ PHDR.CSC. A LUBOV R.SUSKOVA PHDR 

Dátum narodenia : 02.08.1946 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
33 STANISLAV JOZEFA DANKA R KINCAKOVA 

Dátum narodenia : 09.03.1965 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
34 ESTOCIN FRANTISEK A MARIA R LICHVAROVA 

Dátum narodenia: 13.07.1959 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
35 Pucherová Eva r. Balážová, Šmeralova 4873121, Prešov, PSČ 080 01, SR 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

06.05.1919 
1 l 1 

65 l 3504 

18.02.1969 
1 l 1 

81 l 3504 

20.04.1962 
1 l 1 

65 l 3504 

Informatívny výpis 7/11 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2015 



Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN[C/ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 3 

35 Pucherová Eva r. Balážová, Šmeralova 4873/21, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 22.07.1951 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V· 5160/2015 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 21 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
36 STEFFKO ADRIANA VLASTA R MIHOCKOVA 

Dátum narodenia : 05.03.1944 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 2. p. Bytč. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

15.03.1950 

1 l 1 

65 l 3504 

37 Lejko Peter r. Lejko a Lenka Lejková r. Poliaková, Ing., Bajkalská 4859/1, Prešov, PSČ 080 01, SR, (adresa 
manžela: Údenárska 517213, Prešov) 

Dátum narodenia : 22.04.1979 Dátum narodenia : 20.06.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia V 7571/2011· kúpna zml. 

Vchod: 21 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 81 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
38 Ďurčanská Katarína r. Ďurčanská, JUDr., Šmeralova 21, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 13.12.1956 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Zmluva o zámene nehnuteľnosti V 5400/2003. 

Vchod: 21 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 65 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
39 Gurská Ľudmila r. Gurská, Mgr., Ľudovíta Štúra 47, Bardejov, PSČ 085 01, SR 

Dátum narodenia: 08.05.1986 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3105/2013 

Vchod: 21 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

40 BACA IVAN ING.A JANA R REMEKOVA ING. 
Dátum narodenia : 30.09.1945 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

28.04.1947 

1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVN EN~ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sld/o) vlastníka 

Vchod: 23 prízemie Byt č. 1 

41 Plnteová Dagmara r. Krajňáková, Šmeralova 23, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 02.12.1980 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3645/2006 

Vchod: 23 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
42 Krivdová Klára r. Kurejová, Šmeralova 23, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 29.03.1948 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vlastn.bytu V 3791/2003 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
52 Krivda Kamil r. Krivda, Mgr., Šmeralova 23, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 21.05.1971 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4698/2006 

Vchod: 23 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
43 GALL JOZEF A MARIA R MIKOLAJOVA 

Dátum narodenia : 20.02.1950 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
44 GUMAN DUSAN ING.A EVA R RUDASOVA 

Dátum narodenia : 11.08.1946 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
45 JANKIV JAROSLAV lng.A HELENA R VAŠKOVÁ ui.Obr.mieru 52 

Dátum narodenia: 10.01.1957 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 1918/2004 

Vchod: 23 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
46 MIKLOSIK GABRIEL ING.A MARIA R PONCAKOVA MUDR. 

Dátum narodenia : 09.10.1945 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 23 3. p. Bytč. 7 

1 l 1 

81 l 3504 

112 

1 l 2 

65 l 3504 

07.09.1950 

1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1948 
1 l 1 

65 l 3504 

10.12.1962 
1 l 1 

81 l 3504 

03.01.1947 
1 l 1 
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Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN IC! A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 23 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
47 Čurlík Pavol r. čurlík, Mgr., Šmeralova 23, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 20.03.1980 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V-1881/2011 

Vchod: 23 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
48 Kuca Radoslav a Sylvia r. Bačová, Šmeralova 23, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 04.10.1972 Dátum narodenia: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2102/2005 

Legenda: 

Tituly nadobudnutia L V: 

ZIADOST MU C.736195 A GP 393/95. 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2459/95 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2538/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2481/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2537/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2534/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2421/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2420/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2479/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2446/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2445/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2447/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2449/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2460/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2462/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2528/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2525/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2788/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2786/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2785/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2784/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2454/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2455/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2456/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2458/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2450/95. 

Spoluvlastnícky podiel : 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

27.06.1973 

1 l 1 
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ČASfC: fARCHY 
Por.č.: 

ZALOZNE PRAVO V ZMYSLE $15 ODST.1 ZAKONA 182/93 ZB. 
ZALOZNA ZMLUVA C.V-3863/97 PRE PRVU STAVEBNU SPORITELNU a.s. BRATISLAV NA BYT C.3 NA I.POSCH. 
VO VCHODE C.17 -/17/311/; 

3 Právo doživotnéhobývania a užívania bytu č.3 na l.posch.,vchod 13-čs 4873 v prospech Troligová Mária 
r.Varcholová /30.11.1957/-V 6219/2011; 

5 V-2698/13 ·Zmluva o zriadení zál.práva pre UniCredit Bank Slovakia a.s.,Šancová 1/A,813 33 Bratislava, IČO 
00681709 na byt č.S na 2.p.,vchod 13-s.č.4873 a podiel65/3504 na spoločných častiach a zariadeniach domu. 

17 V 858/2010-Zmluva o záložnom práve pre Tatra banka,a.s., Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava /00686930/ na byt 
č.1 na prízemí,vchod 17-čs 4873 a podiel6513504 na spoloč. častiach zariadeniach domu; 

20 Právo doživotného,bezplatného užívania bytu č.4 na l.posch.,vchod 17-čs 4873 v prospech Marinič Michal 
lng./7.12.1963/ a Plučinský Milan /16.9.1939/-V 1507/2011; 

37 V 4042/2014-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 
Bratislava,IČO 00151653 na byt č.S na ll.posch.,vchod 21-čs 4873 a podiel65/3504 na spoloč.častiach a 
zariadeniach domu; 

38 V 8155/2008 Zmluva o zriadení záložného práva č.40/429108 pre Dexia banku Slovensko a.s.,Hodžova 11,01011 
Žilina, IČ0:31575951 na byt č.6 na 2.posch.,vchod 21,s.č.4873 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
domu v 81/3504. 

39 V 2498/2013--Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenská sporitel'ňa,a.s.,Tomášikova 48,832 37 
Bratislava /00151653/ na byt č.7 na lll.posch.,vchod 21-čs 4873 a podiel65/3504 na spoloč.častiach a 
zariadeniach domu; 

41 Právo bezplatného doživotného bývania a užívania bytu č.1 na prízemí,vchod 23-čs 4873 v prospech 
Krajňákovej Filomény r.Petrovej /17 .6.1937/-V 364512006; 

42 PREDKUPNE PRA VO PO DOBU 10 ROKOV PRE MESTO PRESOV NA BYT C.2 NA PRIZEMI,VCHOD 23-V 
3791/2003 

47 Právo bezplatného doživotného bývania a užívania bytu č.7 na 3.p.,vchod 23-s.č.4873 a podielu 65/3504 na 
spoloč.častiach a zariadeniach domu v prospech lng.Jozef čurlík r.Čurlík,nar.15.8.1950 a Lýdia Čurlíková 
r.Gajdošová,nar.31.3.1956- V 1881/2011. 

48 V 6517/2013-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava 
/00151653/ na byt č.8 na lll.posch.,vchod 23-čs 4873 a podiel 81/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu; 

53 Právo doživotnéhobývania a užívania bytu č.3 na l.posch.,vchod 13-čs 4873 v prospech Troligová Mária 
r.Varcholová /30.11.1957/-V 6219/2011; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 
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Príloha k bodu č. 16 

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 v rekreačnej oblasti Sigord, s. č. 304, umiestnenej na pozemku 
parc. č. KNC l 026, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 534, 

- pozemku parc. č. KNC 1026, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 1025/2, ostatná plocha o výmere 575m2
, 

všetko k. ú. Zlatá Baňa, zapísané na LV č. 534, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ 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 nehnuteľností 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; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne 5 000 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , 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 9, 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; 

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051/31 00226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

l 



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 sút'až č. XX/2015- nehnutel'nost' Sigord- neotvárat"'. 
Zalepená obálka bude d'alej obsahovať: 

identifikačné údaje sút'ažiaceho (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 meniť a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh 

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

8. 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; 

9. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu 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; 

10. 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 zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia 
výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

2 



Príloha k bodu č. 17 

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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj: 

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

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 
prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich sa: 

• na časti yozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
l 337 m , bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú 
pozemky parc. č. KNE 2068/202, orná pôda o :1mere 57 m2

, parc. č. KNE 
2067/103, trvalé trávnaté porasty o výmere 410 m, časť parc. č. KNE 2067/4, 
trvalé trávnaté porasty o výmere 540m2

, parc. č. KNE 2067/103, trvalé trávnaté 
porasty o výmere 310m2

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 
• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 

m2
, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemkok 

parc. č. KNE 2067/104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89m2
, LV č. 13594, k. ú. 

Prešov, lokalita Šidlovec 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy bude vyššie identifikovaná nehnuteľnosť; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétnu 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; 

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; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne 5 000 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , 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 9, 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; 

2. technické informácie o nehnutel'nostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051/3100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku 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 sút'až č. XX/2015 - nehnutel'nost' Jánošíkova 36 -
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 po rdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o olventnosti, 

doklad o z ožení zábezpeky, 
návrh kúp ej zmluvy podpísanej navrhovatel'om a pod.; 

4. lehota na pre kladanie 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 vyhlasovatel' 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 menit' a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh 

z pohl'adu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. vyhlasovatel' 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; 

9. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu 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; 

l O. 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 zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia 
výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovatel'a po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 
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Príloha k bodu č. 18 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Vyhlasuje 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. X/2015 zo dňa 
DD.MM.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom: 

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

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 8463/3 
a na pozemku parc. č. KNE 872/1, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2

, zapísaný na L V 6492, k. ú. 
Prešov, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na UL Nábrežnej 

č. 5 na obdobie 15 rokov, ktorý tvoria tieto nehnuteľnosti: 
stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 846311, 8463/3 
a na pozemku parc. č. KNE 872/1, 
pozemok parc. č. KNC 8464112, ostatné plochy o výmere 2 135 m2

, zapísaný na LV 6492, k. ú. 
Prešov, 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať najmä na realizáciu činností spojených 
s účelom užívania areálu, a to: profesionálny tenis, rekreačný tenis pre širokú verejnosť vrátane 
možnosti využitia zázemia pre športovcov, organizovanie turnajov pre profesionálnych športovcov, 
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť, poskytovanie rôznych 
doplnkových služieb- napr. reštauračné a kaviarenské služby, fitnes, sauna; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom 
minimálna akceptovateľná výška je l O 000 EUR, ktoré bude riadne a včas platiť na príslušný 
kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií do predmetu nájmu vrátane vecného, 
finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadňujúc podmienku 
vyhlasovateľa stanovenú v odseku 6; 

5. súťažiaci uvedie ním navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa 
s prenajímateľom vo vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom 

v prípade návrhu vysporiadania formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) 
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súťažiaci prijíma podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície 
vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na 
investovanie do predmetu nájmu, uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo 
nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, súťažiaci zabezpečí prípravu investície v zmysle ustanovení 
stavebného zákona a vykonávacích predpisov, prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie 
investícií na kontrolné dni a po ukončení investícií bude uskutočnená obhliadka za účasti 

prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako technické zhodnotenie budov 
a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že nájomca v jednom roku 
preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú 
započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú 
dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončení jednotlivých ucelených 
častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom v prípade 
stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje 
rekonštrukciu budovy s dôrazom na zníženie jej energetickej náročnosti; 
v ďalších rokoch nájmu prioritne zabezpečí: 
- rekonštrukciu interiéru (šatne, sprchy, toalety) v zmysle platných predpisov, 
- rekonštrukciu tenisových kurtov a vonkajších spevnených plôch tak, aby spÍňali kritériá pre 

medzinárodné tenisové turnaje, 
7. súťažiaci prijíma podmienku, že investície ním navrhnuté začne realizovať už v l. roku nájmu podľa 

predloženého harmonogramu investícií; v prípade nesplnenia tejto podmienky má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; v prípade, ak súťažiaci má v úmysle realizovať nové trvalé alebo dočasné stavby 
v predmetnom areáli, k predloženému návrhu doloží aj predbežné stanovisko odboru územného 
plánovania a stavebného úradu; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu ako celok nie je možné dať do podnájmu tretej osobe, 
okrem jednotlivých nebytových priestorov v rámci budovy existujúcej v areáli, ktoré je možné dať do 
podnájmu len so súhlasom prenajímateľa; týmto ustanovením nie je dotknutý krátkodobý prenájom 
jednotlivých tenisových kurtov; 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
po ukončení rekonštrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického 
certifikátu podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

l O. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu (vrátane údržby 
priľahlých pozemkov a zastavaných plôch) a všetky bežné opravy, ako aj údržbu a opravy nad rámec 
bežných opráv; 

ll. súťažiaci prijíma podmienku, že bude vyhlasovateľovi uhrádzať poistné v zmysle uzatvorenej poistnej 
zmluvy s tým, že poistné plnenie v prípade odstránenia škody nájomcom, vyhlasovateľ poukáže na 
účet nájomcu. 

12. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povinností nájomcu 
a spôsob vzájomného vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia 
zmluvy bude riešený samostatnou dohodou; 

13. súťažiaci prijíma podmienku, že pre vyhlasovateľa poskytne predmet nájmu na jeho aktivity 
v rozsahu dvoch podujatí ročne; 

14. súťažiaci prijíma podmienku, že zabezpečí kvalitnú spoluprácu v rámci tréningového procesu 
a organizovania tenisových turnajov s ďalšími prešovskými tenisovými klubmi v prípade ich záujmu, 
čo bude deklarovať písomnou správou pred začiatkom najbližšej sezóny; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
15. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
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do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku vo výške 3 000 EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 24, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
najefektívnejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle bodu 4), ekonomického zhodnotenia svojho 
zámeru a spoločenskej analýzy nákladov a výnosov zámeru; 

- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 
výšky ním navrhovaných investícií; 
v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 
v prípade, ak bol súťažiaci v minulosti nájomcom mestských nehnuteľností a neplnil si 
podmienky dohodnuté v zmluve, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; 

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100249 a05113100217, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
05117732084; 

17. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný 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- Prenájom areálu Tenisových kurtov Nábrežná - neotvárat'". Zalepená 
obálka bude d'alej 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 zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom 
zohľadňujúci odseky 1-14 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle 
odseku 15 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

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

19. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 
písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz: na ekonomickú výhodnosť návrhu, 
rozvoj tenisu v meste Prešov, čo najefektívnejšiu funkčnosť areálu vychádzajúc z výšky 
navrhovaného nájomného, resp. výšky navrhovaných investícií do predmetu nájmu, na stupeň 
efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu nájmu a jeho prospešnosť pre športovcov a širokú 
verejnosť; 

20. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
21. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
22. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 

súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 

23. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po 
dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 
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24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu 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 mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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Príloha k bodu č. 19 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
vyhlasuje 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. X/2015 zo dňa 
DD.MM.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom: 

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 785m2
, 

zapísané na LV 6492, k. ú. Prešov, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. 

Československej armády č. 20/A na obdobie 15 rokov, ktorý tvoria tieto 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 785m2
, 

zapísané na L V 6492, k. ú. Prešov; 
2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať najmä na realizáciu činností spojených 

s účelom užívania areálu, a to: profesionálny tenis, rekreačný tenis pre širokú verejnosť vrátane 
možnosti využitia zázemia pre športovcov, organizovanie turnajov pre profesionálnych športovcov, 
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom 

minimálna akceptovateľná výška je 3 000 EUR, ktoré bude riadne a včas platiť na príslušný 
kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií do predmetu nájmu vrátane vecného, 
finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadňujúc podmienku 
vyhlasovateľa stanovenú v odseku 6; 

5. súťažiaci uvedie ním navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa 
s prenajímateľom vo vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom 
v prípade návrhu vysporiadania formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) 
súťažiaci prijíma podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície 
vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na 
investovanie do predmetu nájmu, uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo 
nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, súťažiaci zabezpečí prípravu investície v zmysle ustanovení 
stavebného zákona a vykonávacích predpisov, prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie 
investícií na kontrolné dni a po ukončení investícií bude uskutočnená obhliadka za účasti 
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prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako technické zhodnotenie budov 
a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že nájomca v jednom roku 
preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú 
započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú 
dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončení jednotlivých ucelených 
častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom v prípade 
stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje 
rekonštrukciu budovy; 

7. súťažiaci prijíma podmienku, že investície ním navrhnuté začne realizovať už v l. roku nájmu podľa 
predloženého harmonogramu investícií; v prípade nesplnenia tejto podmienky má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; v prípade, ak súťažiaci má v úmysle realizovať nové trvalé alebo dočasné stavby 
v predmetnom areáli, k predloženému návrhu doloží aj predbežné stanovisko odboru územného 
plánovania a stavebného úradu; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu ako celok nie je možné dať do podnájmu tretej osobe, 
okrem jednotlivých nebytových priestorov v rámci budovy existujúcej v areáli, ktoré je možné dať do 
podnájmu len so súhlasom prenajímateľa; týmto ustanovením nie je dotknutý krátkodobý prenájom 
jednotlivých tenisových kurtov; 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
po ukončení rekonštrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického 
certifikátu podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

l O. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu (vrátane údržby 
priľahlých pozemkov a zastavaných plôch) a všetky bežné opravy, ako aj údržbu a opravy nad rámec 
bežných opráv; 

ll. súťažiaci prijíma podmienku, že bude vyhlasovateľovi uhrádzať poistné v zmysle uzatvorenej poistnej 
zmluvy s tým, že poistné plnenie v prípade odstránenia škody nájomcom, vyhlasovateľ poukáže na 
účet nájomcu. 

12. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povinností nájomcu 
a spôsob vzájomného vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia 
zmluvy bude riešený samostatnou dohodou; 

13. súťažiaci prijíma podmienku, že pre vyhlasovateľa poskytne predmet nájmu na jeho aktivity 
v rozsahu dvoch podujatí ročne; 

14. súťažiaci prijíma podmienku, že zabezpečí kvalitnú spoluprácu v rámci tréningového procesu 
a organizovania tenisových turnajov s ďalšími prešovskými tenisovými klubmi v prípade ich záujmu, 
čo bude deklarovať písomnou správou pred začiatkom najbližšej sezóny; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
15. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku vo výške l 000 EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 24, 50% zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
najefektívnejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle bodu 4), ekonomického zhodnotenia svojho 
zámeru a spoločenskej analýzy nákladov a výnosov zámeru; 
preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
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prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 
výšky ním navrhovaných investícií; 
v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 
v prípade, ak bol súťažiaci v minulosti nájomcom mestských nehnuteľností a neplnil si 
podmienky dohodnuté v zmluve, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; 

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100249 a 051/3100217, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
051/7732084; 

17. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný 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- Prenájom areálu Tenisových kurtov Nábrežná - neotvárat"'. Zalepená 
obálka bude d'alej 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 zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom 
zohľadňujúci odseky 1-14 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle 
odseku 15 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

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

19. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 

písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz: na ekonomickú výhodnosť návrhu, 
rozvoj tenisu v meste Prešov, čo najefektívnejšiu funkčnosť areálu vychádzajúc z výšky 
navrhovaného nájomného, resp. výšky navrhovaných investícií do predmetu nájmu, na stupeň 
efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu nájmu a jeho prospešnosť pre športovcov a širokú 
verejnosť; 

20. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
21. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
22. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 

súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 

23. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po 
dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu 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 mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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k bodu č. 25 

NÁJOMNÁ ZMLUV A 
uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami : 

Názov: Mesto Prešov 
Sídlo: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Zastúpený : Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., pobočka Prešov 
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 92 4 
SWIFT: CEKOSKBX 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
(ďalej len" prenajímateľ") 

a 

Obchodné meno: Ing. Viliam Čech 
Sídlo (Miesto podnikania): K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
Zastúpený: Ing. Viliam Čech 
Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu : 4340071209/31 OO 
IČO: 34347470 
IČ DPH: SK 1020745781 
zapísaný :v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registra: 707-12275 
(ďalej len "nájomca") 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto obsahu nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluva") : 

Článok l. 
Predmet nájmu 

l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: 

pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatné plochy o výmere 37 922m2
, 

2. zapísaného na L V č. 6492, katastrálne územie Prešov, lokalita Bajkalská ulica. Prenajímateľ 

prenajíma nájomcovi za odplatu časť pozemku parc. č. KNC 9310/297, k. ú. Prešov, 
špecifikovaného v predchádzajúcom bode l tohto článku zmluvy, o výmere cca 5 .000 m2 (ďalej 
len nehnuteľnosť, resp. "prenajatá nehnuteľnost'"), aby túto nehnuteľnosť nájomca v dojednanej 
dobe užíval za účelom výstavby nájomných bytových domov s celkovým počtom 60 bytových 
jednotiek bežného štandardu, so záväzkom nájomcu postaviť na svoje náklady a nebezpečenstvo 
na prenajatej nehnuteľnosti nájomné bytové domy, ktoré budú spÍňať kritériá stanovené zákonom 
č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z. z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktoré bude nájomca následne povinný odpredať Mestu Prešov. 

3. Nájomca sa zaväzuje užívať vec na vyššie uvedený účel výstavby nájomných bytových domov 
s celkovým počtom 60 bytových jednotiek bežného štandardu, a zaväzuje sa postaviť na svoje 
náklady a nebezpečenstvo na prenajatej nehnuteľnosti nájomné bytové domy, ktoré budú spÍňať 
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kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktoré sa následne zaväzuje 
odpredať Mestu Prešov. 

4. Presná grafická špecifikácia prenajatej nehnuteľnosti tvorí prílohu č. l k tejto zmluve a to tak, že 
hranice prenajatých pozemkov sú vyznačené červenou prerušovanou čiarou. 

Článok 2. 
Spôsob prenájmu 

l. Nájomca sa zaväzuje, že prenajatú nehnuteľnosť bude udržiavať so starostlivosťou dobrého 
hospodára (t. z. starostlivosť o čistotu a poriadok) a užívať ju primerane jej určeniu a účelu. Na 
prenajatej nehnuteľnosti budú nájomcom postavené nájomné bytové domy a prislúchajúca 
technická vybavenosť podľa prenajímateľom vopred schválenej projektovej dokumentácie a v 
súlade so stavebnými povoleniami na nájomné bytové domy a súvisiace podobjekty a nebude na 
nej postavená žiadna iná stavba alebo vykonaná stavebná úprava bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa. 

2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k prenajatej nehnuteľnosti za účelom kontroly, či ju 
nájomca užíva riadnym spôsobom. 

3. Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na prenajatej nehnuteľnosti nevznikla škoda. Berie na 
vedomie, že nie je oprávnený využívať prenajatý pozemok na iný účel ako mu bol prenajatý a že v 
opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť. 

Článok 3. 
Doba prenájmu 

l. Prenajímateľ prenajíma nehnuteľnosť špecifikovanú v článku l, bode l tejto nájomnej zmluvy 
nájomcovi na dobu neurčitú. 

2. Nájomnú zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť : 
a) dohodou, 
b) odstúpením od zmluvy, 
c) uzatvorením kúpnej zmluvy na predaj nájomných bytových domov prenajímateľovi. 

3. Prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade, ak: 

a) nájomca bude počas doby nájmu užívať predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel alebo 
spôsobom odporujúcim zákonu alebo právoplatnému stavebnému povoleniu, 

b) nájomcovi nebude vydané právoplatné stavebné povolenie do 15.1.2016, 
c) nájomca nezrealizuje stavbu do 30.6.2018, 
d) na nájomné bytové domy nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 

31.8.2018, 
e) nájomca nesplní povinnosť previesť na Mesto Prešov ako prenajímateľa vlastnícke právo 

k skolaudovaným nájomným bytovým domom, 
f) Mesto Prešov ako prenajímateľ nezíska dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch a prislúchajúcej technickej vybavenosti. 
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4. Odstúpenie od zmluvy je účinné posledným dňom v kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo 
k doručeniu jeho písomného vyhotovenia nájomcovi. 

5. Ak nastanú skutočnosti uvedené v odseku 3 tohto bodu zmluvy a prenajímateľ napriek tomu 
z tohto dôvodu nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
bude nájomca povinný platiť za prenajatú nehnuteľnosť nájomné vo výške obvyklej v danom čase 
a mieste a na daný účel za porovnateľnú nehnuteľnosť, ktorú mu prenajímateľ v zmysle preňho 
záväznej legislatívy stanoví v písomnom oznámení. 

Článok 4. 
Nájomné 

l. Nájomca sa zaväzuje po dobu platnosti nájomnej zmluvy zaplatiť na účet prenajímateľa 

pravidelne ročné nájomné vo výške 5 l 00,- EUR (slovom: päťtisícsto EUR). 

2. Nájomné je splatné na účet prenajímateľa vopred, a to v pravidelných ročných splátkach, 
najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa platí nájomné. 

3. Alikvotnú čiastku nájomného za rok 2015, ako aj nájomné za ďalšie obdobie bude nájomcom 
zaplatené zo zábezpeky vo výške 10 000,- EUR, zloženej v prospech prenajímateľa v obchodnej 
verejnej súťaži predchádzajúcej uzavretiu tejto zmluvy. 

4. Pri nedodržaní termínu splatnosti nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi úrok z 
omeškania podľa právnej úpravy Občianskeho zákonníka a jeho vykonávacích predpisov. 

5. Za deň zaplatenia nájomného sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet 

prenajímateľa. 

Článok 5. 
Ostatné dojednania 

l. Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so 
súhlasom oboch zmluvných strán, a to vo forme číselne označených dodatkov. 

2. Uzavretie tejto zmluvy bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č . 
.. ./2015 zo dňa ... 2015. 

3. Vzťahy touto zmluvou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

4. V prípade, že zmluvná strana, ktorej je písomnosť druhej zmluvnej strany adresovaná jej prijatie 
odmietne alebo iným spôsobom jej prijatiu zabráni (neodoberie v odbernej lehote) a zásielka sa 
vráti ako nedoručiteľná, považuje sa na účely tejto zmluvy za preukázateľné doručenie písomnosti 
aj tretí deň, ktorý uplynie od dátumu odmietnutia zásielky alebo odo dňa uloženia takejto 
písomnosti na pošte podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. 

5. Prenajímateľ a nájomca zhodne prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, že s ním 
súhlasia, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich vážnej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a 
vážne, čo potvrdzujú svojím podpisom. 
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho kupujúceho. 

7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre potreby prenajímateľa a 2 pre nájomcu. 

V Prešove dňa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

prenajímateľ nájomca 
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k bodu č. 25 

ZMLUV A O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY 
uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi : 

Budúci predávajúci: 
Obchodné meno: Ing. Viliam Čech 
Sídlo (Miesto podnikania): K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
Zastúpený: Ing. Viliam Čech 
Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu : 4340071209/31 OO 
IČO : 34347470 
IČ DPH: SK 1020745781 
zapísaný: v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registra: 707-12275 
( ďalej len "budúci predávajúci") 

a 
Budúci kupujúci: 
Názov: Mesto Prešov 
Sídlo: Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Zastúpený : Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., pobočka Prešov 
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 92 4 
SWIFT: CEKOSKBX 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
(ďalej len "budúci kupujúci") 

Článok I. 
PREDMETBUDÚCEJKÚPNEJZMLUVY 

l. l. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje zrealizovať na vlastné náklady a nebezpečenstvo výstavbu 
nájomných bytových domov (la, lb, 2., 3. a 4.) v celkovom počte 60 bytových jednotiek 
a následne ako zhotoviteľ stavieb po ich výstavbe a kolaudácii sa stane výlučným vlastníkom 
nájomných bytových domov, postavených na pozemku, prenajatom na tento účel od budúceho 
kupujúceho, a to na časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 - ostatné plochy, o výmere cca 
5 000 m2

, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita ulica Bajkalská a zároveň sa stane aj 
vlastníkom prislúchajúcej technickej vybavenosti postavenej k týmto nájomným bytovým 
domom. 

1.2. 
Budúci predávajúci prehlasuje, že stavby bytových domov na vyššie uvedených pozemkoch budú 
zhotovené na náklady a nebezpečenstvo budúceho predávajúceho a budú pozostávať z celkového 
počtu 60 bytových jednotiek, a to v tomto členení : 

a) Bytový dom la): 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,80 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,65 m2
, 

l 



- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti : 30.6.2018, 
-termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti : 31.8.2018, 

b) Bytový dom lb): 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
- predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,80 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,65 m2
, 

- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti: 30.6.2018, 
-termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti : 31.8.2018, 

c) Bytový dom 2.: 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,96 m2, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2
, 

- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti: 30.6.2018, 
- termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti : 31.8.20 18, 

d) Bytový dom 3.: 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,96 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2
, 

- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti: 30.6.2018, 
-termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti: 31.8.2018, 

e) Bytový dom 4.: 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,96 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2
, 

- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti: 30.6.2018, 
-termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti: 31.8.2018, 

pričom každý z bytov bude spÍňať kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania pre bytové jednotky bežného štandardu s priemernou podlahovou plochou do 50 m2

, ako 
podmienky pre poskytnutie úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania ( d'alej len "ŠFRB") 
a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, platných ku dňu uzavretia 
tejto zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. 
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1.3. 
Základné technické údaje bytových domov a technickej vybavenosti ako aj pôdorys objektov 
a plošné výmery bytov tvoria prílohu č. l a č. 2 k tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve (ďalej len 
"Zmluva"). 

1.4. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že nájomné bytové domy budú zhotovené v súlade návrhom 
urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto Zmluve, a v súlade 
s projektovou dokumentáciou, ktorú dá vypracovať budúci predávajúci na svoje náklady do dvoch 
mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy a následne ju predloží bez zbytočného odkladu na odsúhlasenie 
budúcemu kupujúcemu. 

1.5. 
Budúci kupujúci má počas realizácie výstavby nájomných bytových domov a prislúchajúcej 
technickej vybavenosti, uvedenej v predchádzajúcich ustanoveniach tejto Zmluvy, právo priebežnej 
kontroly vykonávania stavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov a kvality 
realizovanej výstavby a to prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Prípadné zmeny materiálov 
alebo technických riešení, ktorými však nedôjde k podstatnej zmene projektového riešenia, 
podliehajú schváleniu budúcim kupujúcim, financujúcou inštitúciou a súhlasnému stanovisku 
spracovateľa projektu stavby. Takto odsúhlasená zmena nesmie zvýšiť kúpnu cenu stavby, zhoršiť 
technické parametre stavby a jednotlivých konštrukčných prvkov. Budúci predávajúci sa zaväzuje 
informovať budúceho kupujúceho o skolaudovaní bytového domu a technickej vybavenosti. 
Zároveň sa budúci predávajúci zaväzuje informovať budúceho kupujúceho aj o nadobudnutí 
vlastníckeho práva predložením výpisu z príslušného listu vlastníctva. 

1.6. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že v cene nájomných bytových domov a súvisiacej technickej 
vybavenosti, budú zahrnuté všetky náklady spojené s ich výstavbou, a to je: 

- projektová dokumentácia 
- vybavovanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
- poistenie stavby 
- samotná cena nájomného bytového domu ( náklady na materiál a práce) 
- náklady spojené s kolaudáciou. 

Článok II. 
PODMIENKY BUDUCEJ KÚPNEJ ZMLUVY 

2.1. 
Budúci kupujúci sa zaväzuje požiadat' Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ako aj Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len "ministerstvo") o poskytnutie podpory (t. 
j. podpory vo forme úveru, nenávratného príspevku a dotácie), na predmet budúcej kúpnej zmluvy 
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 

150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Ďalej sa budúci kupujúci zaväzuje písomne 
oznámiť budúcemu predávajúcemu rozhodnutie ŠFRB a ministerstva o podanej žiadosti, a to 
najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia od vyššie uvedených inštitúcií. 

2.2. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že pri výstavbe a následnom odpredaji nájomných bytových 
domov, bude postupovať tak, aby ako budúci predávajúci umožnil Mestu Prešov ako budúcemu 
kupujúcemu splnit' podmienky pre žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
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a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania a pre žiadosť o poskytnutie úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov vo vystavaných nájomných bytových domoch. 

2.3. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje pre budúceho kupujúceho spracovať riadne, včas a v súlade 
s platnými právnymi predpismi žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a žiadosť o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch a technickej vybavenosti prislúchajúcej k nájomným bytovým 
domom. 

2.4. 
V prípade, ak budúcemu kupujúcemu bude schválená a priznaná finančná podpora vo forme úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR na vyššie uvedené nájomné bytové domy a prislúchajúcu technickú vybavenosť, sa 
budúci predávajúci zaväzuje bez zbytočného odkladu začať s realizáciou predmetu kúpy a 
o presnom termíne začatia písomne informovať budúceho kupujúceho. Do tej doby nie je povinný 
začať s realizáciou nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. 

2.5. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o užívaní príslušných nájomných bytových domov 
a prislúchajúcej technickej vybavenosti vydaného príslušným stavebným úradom , po poskytnutí 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v prospech budúceho kupujúceho na kúpu hotových bytov 
v skolaudovaných bytových domov podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v platnom znení a dotácie Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
budúcemu kupujúcemu na kúpu technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovým domom podľa 
zákona č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení a po 
schválení kúpy nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov, uzavrú kúpnu zmluvu v súlade s ustanoveniami§ 588 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom bude 
odplatný prevod výlučného vlastníckeho práva budúceho predávajúceho budúcemu kupujúcemu 
k nájomným bytovým domom uvedených v bode 1.2. tejto zmluvy a ku všetkým stavbám 
prislúchajúcej technickej vybavenosti (ďalej len "kúpna zmluva"). 

2.6. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 30 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
u užívaní príslušných nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti, 
písomne vyzvať budúceho kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy na vyššie uvedené nájomné 
bytové domy v počte 60 bytových jednotiek a súvisiacu technickú vybavenosť a spolu s výzvou 
predložiť budúcemu kupujúcemu aj písomný návrh kúpnej zmluvy. Za podmienky, ak budúcemu 
kupujúcemu bola schválená a priznaná finančná podpora vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na vyššie uvedené 
nájomné bytové domy a súvisiacu technickú vybavenosť a za podmienky schválenia kúpy 
nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti Mestským zastupiteľstvom 
mesta Prešov sa budúci kupujúci zaväzuje uzavrieť s ním kúpnu zmluvu nie neskôr ako do konca 
mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve podľa ustanovenia § l O ods. 13 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v platnom znení, resp. v ktorom bola uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie podľa 
ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 
v platnom znení. 
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2.7. 
Ak napriek splneniu vyššie uvedených podmienok budúci kupujúci do dohodnutej doby uvedenej 
v predchádzajúcom bode 2.6. tejto zmluvy, neuzavrie s budúcim predávajúcim kúpnu zmluvu, má 
budúci predávajúci právo v súlade s § 50a, ods. 2 Občianskeho zákonníka, domáhať sa do jedného 
roka na súde, aby vyhlásenie vôle druhej zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 
Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

2.8. 
Po uzavretí kúpnej zmluvy a podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva na príslušný Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor, bude povolením vkladu nadobudnuté budúcim kupujúcim výlučné 
vlastnícke právo k nadobúdaným nehnuteľnostiam a súvisiacej technickej vybavenosti, ktoré 
nebude ničím obmedzené. 

2.9. 
Mesto Prešov ako budúci kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
ak: 
a) na nájomné bytové domy nebude nájomcovi a budúcemu predávajúcemu vydané právoplatné 

stavebné povolenie najneskôr do 15.1.2016, 
b) na nájomné bytové domy nebude nájomcovi a budúcemu predávajúcemu vydané právoplatné 

kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 31.8.2018, 
c) Mesto Prešov ako budúci kupujúci nezíska dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch, 

d) Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov neschváli kúpu bytov v nájomných bytových domoch, 
e) nastane niektorá zo skutočností, pre ktoré môže Mesto Prešov ako prenajímateľ od nájomnej 

zmluvy uzatvorenej s budúcim predávajúcim ako nájomcom. 

2.10. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Mestu Prešov ako budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 10 000,- EUR v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v bode 2.9. tejto 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zavinením (aj nedbanlivostným) budúceho predávajúceho. 

2.11. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že predmet budúcej kúpnej zmluvy - nájomné bytové domy 
a prislúchajúca technická vybavenosť, nebudú v čase prevodu vlastníckeho práva zaťažené 

záložným právom alebo inou ťarchou alebo iným právom tretích osôb a budúci predávajúci bude 
jej výlučným vlastníkom. V prípade existencie záložného práva alebo inej ťarchy na prevádzanej 
nehnuteľnosti v prospech banky financujúcej výstavbu nájomných bytových domov budúcim 
predávajúcim, sa budúci predávajúci zaväzuje podať ešte pred podaním návrhu na vklad 
vlastníckeho práva podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy na budúceho kupujúceho, návrh na výmaz 
tejto ťarchy na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. 

2.12. 
Návrh na výmaz ťarchy sa budúci predávajúci zaväzuje podať najneskoršie do 7 dní po obdržaní 
dohodnutej kúpnej ceny od budúceho kupujúceho. V takomto prípade bude časť kúpnej ceny vo 
výške čerpaného úveru zaplatená budúcim kupujúcim priamo na účet financujúcej banky so 
započítaním na kúpnu cenu, na základe čoho financujúca banka vystaví pre obe zmluvné strany 
potvrdenie o zaplatení - kvitanciu. 
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Článok III. 
PREDMET KÚPY, KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. 
Predmetom budúcej kúpnej zmluvy je prevod vlastníctva : 

a) nájomných bytových domov so 60 b. j. a prislúchajúcej technickej vybavenosti bližšie 
špecifikovanej v bode 1.2 tejto zmluvy, ďalej 

b) príslušenstva jednotlivých bytov, t.j. : kuchyňa, chodba, kúpeľňa a WC. Súčasťou bytov je 
ich vnútorné vybavenie, a to: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a 
plynové bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Ďalším 
vybavením bytov je: kuchynská linka, splachovacie WC, plynový sporák, plynový kotol, 
stropné svietidlá, obklady v kúpeľni a WC, dlažba v kúpeľni, WC a na chodbe, plávajúce 
podlahy v izbách, ďalej 

c) spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu spojených s vlastníctvom 
jednotlivých bytov. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, 
obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, 
zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na 
spoločné užívanie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: kočikárne, bleskozvody, 
ST A, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky, a to aj v prípade, že 
sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je umiestnený prevádzaný byt. 

d) stavieb prislúchajúcej technickej vybavenosti k bytovým domom (ďalej len "súvisiaca 
infraštruktúra"), ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností a ktoré sú určené na to, aby sa 
užívali spolu s bytovým domom. Ide o tieto stavby : 

-kanalizačná prípojka, 
- vodovodná prípojka, 
- elektrická prípojka, 
- plynová prípojka, 
- odstavné plochy s napojením na miestnu komunikáciu .. 

to všetko ako nájomné bytové domy spolu so súvisiacou infraštruktúrou (ďalej len ako "predmet 
kúpy"). 

3.2. 
Časť pozemku parc. č. KNC 9310/297- ostatné plochy, o výmere cca 5 000 m2

, zapísaného na LV 
č. 6492, katastrálne územie Prešov, na ktorom budú bytové domy a súvisiaca technická vybavenosť 
postavená, je vo vlastníctve budúceho kupujúceho. 

3.3. 
Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za l m2 podlahovej plochy bytu 
v nájomnom bytovom dome vo výške 897,81 EUR (slovom: osemstodeväťdesiatsedem eur a 81 
centov). 

3.4. 
Kúpna cena, ktorú uhradí Mesto Prešov ako budúci kupujúci za kúpu bytov vo vystavaných 
nájomných bytových domoch a prislúchajúcej technickej vybavenosti bude určená výškou mestom 
skutočne obdržaných finančných prostriedkov sčasti vo výške dotácie poskytnutej mestu 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a sčasti vo výške úveru poskytnutého 
mestu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a výškou vlastných zdrojov nevyhnutných v zmysle 
platnej legislatívy. 
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3.5. 
Budúci predávajúci berie na vedomie, že v zmysle nariadenia vlády SR č. 228/2013 Z. z. Je 
oprávneným nákladom na obstaranie nájomného bytu: 

a) do 60m2
- 880 EUR/m2

, 

b) do 55m2
- 890 EUR/m2

, 

c) do 50m2
- 900 EUR/m2

• 

3.6. 
Kúpna cena predmetu kúpy : 

3.7. 

a) kúpna cena bytov v prevádzaných nájomných bytových domoch je určená ako súčin výmery 
podlahovej plochy všetkých bytov umiestnených v prevádzanom bytovom dome a ceny za l 
m2 podlahovej plochy bytu uvedenej v bode 3.3 tohto článku zmluvy, pričom kúpna cena za 
l m2 podlahovej plochy bytu nepresahuje maximálne limity určené príslušnou právnou 
úpravou pre účely poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky na kúpu nájomného bytu a úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania na kúpu nájomného bytu uvedené v bode 3.5. tohto článku zmluvy, 

b) kúpna cena technickej vybavenosti (t. j. verejný vodovod, verejná kanalizácia, miestna 
komunikácia ) sa určí ako súčin celkovej výmery a ceny oprávnených nákladov 
stanovených podľa ustanovenia§ 2 nariadenia vlády SR č. 228/2013 Z. z., podľa ktorého 
na obstaranie technickej vybavenosti podľa§ 5 písm. a) a c) zákona č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení, podľa ktorých možno 
poskytnúť dotáciu na : 

- verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na l m verejného vodovodu a 
vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % 
oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom 
dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov 
výpočtu výšky, 
- verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške 
147 eur na l m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný 
byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej 
kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty 
vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, 14 000 eur na l čistiareň 

odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie 
čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej 
podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, 
-miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na l m2 miestnej komunikácie alebo l 153 eur 
na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie 
miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej 
podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky. 

Budúci predávajúci ako aj budúci kupujúci sa zaväzuje akceptovať prípadné zmeny vyss1e 
uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie finančných 

prostriedkov formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a formou dotácie Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú 
prijať prípadné zmeny výšky cien formou písomného dodatku k tejto zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve. 

3.8. 
Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujú, že budúci predávajúci prevedie vlastnícke právo 
k predmetu kúpy špecifikovanom v bode 3 .l tohto článku zmluvy a odovzdá ich budúcemu 
kupujúcemu. Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu celkovú dohodnutú 
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kúpnu cenu určenú podľa predchádzajúcich bodov 3.3., 3.4., 3.5. a 3.6. tejto zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve a prevziať si predmet kúpy. 

3.9. 
Kúpna cena bude splatná najneskôr do 15 dní po tom, čo mesto Prešov obdrží finančné prostriedky 
na svoj účet v zmysle bodu 3 .4. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

3.10. 
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že budúci predávajúci odovzdá budúcemu kupujúcemu predmet 
kúpy do užívania v deň zaplatenia kúpnej ceny. 

Článok IV. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA. 

4.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že najneskoršie do troch pracovných dní po zaplatení celkovej 
dohodnutej kúpnej ceny budúcim kupujúcim, budúci predávajúci podá na príslušný Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech budúceho 
kupujúceho. 

4.2. 
Zmluvné strany sú si vedomé, že vlastnícke právo budúceho kupujúceho k nehnuteľnosti sa 
nadobudne právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 

4.3. 
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
uhradí budúci predávajúci. 

Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. 
Zmluvu je možné menit' a dopÍňať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

5.2. 
Zmluvné strany sa dohodli, že po vydaní stavebných povolení na nájomné bytové domy 
a prislúchajúcu technickú vybavenosť doplnia písomným dodatkom k tejto zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve údaje vyžadované k žiadosti o poskytnutie finančnej podpory v zmysle usmernenia 
Štátneho fondu rozvoja bývania upravujúcom náležitosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 
predovšetkým označenie stavebných povolení na nájomné bytové domy a prislúchajúcu technickú 
vybavenosť, začiatok realizácie výstavby nájomných bytov ako aj presnú špecifikáciu jednotlivých 
bytov a technickej vybavenosti ako aj presnú špecifikáciu kúpnej ceny predmetu kúpy podľa 
zmluvných ustanovení dohodnutých v článku III. tejto zmluvy. 

5.3. 
Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dva rovnopisy. 

5.4. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
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tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

5.5. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že závazkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5.6. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia na webovom sídle mesta. 

5.7. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. l Základné technické údaje -prepočet výšok dotácie a úveru, cena vrátane DPH 
Príloha č. 2 Pôdorys objektov a plošné výmery, 
Príloha č. 3. Urbanisticko-architektonická štúdia 
Príloha č. 4. Uznesenie MsZ mesta Prešov. 

V Prešove, dňa ......................... . 

Budúci predávajúci Budúci kupujúci 

9 



':;;l Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Strana 

pre disponovanie s majetkom mesta 1/2 

Mesto Prešov 

výpis 

z uznesenia č. 10/2015, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 4. mimoriadnom zasadnutí 

dňa 18.3.2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. 21 
Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
vzájomného usporiadania vlastníctva, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3133/ 95 o výmere 821m2

, orná pôda, LV č. 4178, na uvedených pozemkoch sa 
nachádza komunikácia Ul. Petrovianska, 

-parc. č. KNE 577/4 o výmere 60 m2
, orná pôda, L V č. 1549, na uvedenom pozemku sa nachádza 

chodník, lokalita Ul. Jesenná, 
pozemky o celkovej výmere l 670m2

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 
080 05 Prešov 
za 
nehnuteľnosti: 

- stavbu súp. č. ll 064 na pozemku parc. č. KNC 164/2 a pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 
316m2

, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé kino Prameň
terajší sklad), LV č. 2065 

-pozemky: 
-parc. č. KNC 3043/136 o výmere 112m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3013/ 137 o výmere 171m 2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3043/138 o výmere 141 m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3043/143 o výmere 113m2

, orná pôda, 
o celkovej výmere 853 m2 nachádzajúce sa v areáli bývalého ZASAP-u, L V č. 2065, k. ú. Solivar, 



9 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Mesto Prešov 

lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov 
-s doplatkom l 886,79 € žiadatel'a Jána Komára. 

JUDr. Ľudmila Vargová, v. r. 
sekretár komisie 

Za správnost' výpisu: ( /Z:J 
JUDr. Miroslav Makara -
vedúci odboru správy majetku mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v.r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga, v.r. 

Štefan Hermanovský, v. r. 

Strana 
2/2 



8 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 1/3 

Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 19/2015, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 11. riadnom zasadnutí 

dňa 1. 7.2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. l 
Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, 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. 

Bod č. 9 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 140 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. 
Vaľkovská, spôsobom priameho predaja 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

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

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom spoločnosti Tobistav s. r. o. Fučíkova 438, 
087 Ol Giraltovce, IČO: 35507971 
- za cenu 57 € (57 €/m2

). 
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pre disponovanie s majetkom mesta 2/3 

Mesto Prešov 

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

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

). 

neschváliť 

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

, 

- parc. č. KNC 1674/383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m,Z 
zapísané na LV č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod Dubom, od podielových 
spoluvlastníkov: 
Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
resp. ich právnych nástupcov 

- za cenu 22 910,28 € (23,82 €/m2
). 

Bod č. 16 
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. 

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 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. 



l;;; l Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 3/3 
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Bod č. 19 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9782/3, ostatná plocha o výmere cca 650 m2 (presnú 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dúbravská, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

JUDr. Miroslav Makara, v. r. 
sekretár komisie 

,/J:J Za správnosť výpisu: ( , 
JUDr. Miroslav Maka'ta--- -· 
vedúci odboru správy majetku me a 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga, v. r. 

Ing. Anton Neupauer, v. r. 



8 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 1/8 

Mesto Prešov 

Výpis 

z uznesenia č. 22/2015, ktoré prijala komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta na svojom 13. riadnom zasadnutí 

dňa 19.8.2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č. l 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 281/2012 zo dňa 31.10.2012 
v časti schvaľuje 
bod 7 
Odkúpenie: 
a) časti pozemku parc. č. KNC 14821/38 o výmere 417m2 (bude vytvorená GP), orná pôda, 

k. ú. Prešov, L V č. 11168, od Heleny Salo ko vej, Urxova 19, 080 05 Prešov, 
b) pozemkov- parc. č. KNE 1130/202 o výmere 122m2

, trvalé trávne porasty, k. ú. Prešov 
LV č. 11268, 
parc. č. KNE 1130/302 o výmere 307m2

, trvalé trávne porasty, k. ú. Prešov, 
LV č. 11268, 

od: l. Márie Hatalovej, Ku ihrisku 8, Černová, 034 Ol Ružomberok, v podiele 6/30, 
2. Ireny Košalkovej, Bencúrova 7, 080 05 Prešov, v podieloch 6/30 a 6/30, 
3. Eleny Fleischhandlovej, Wolkerova 10, 052 Ol Spišská Nová Ves, v podiele 6/30, 
4. Márie Peine, Suvorovova 4, 080 05 Prešov, v podiele 6/30 
-za cenu 45,24 €/m2

. 
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Mesto Prešov 

Bod č. 2 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod 8 
Odkúpenie: 

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

, 

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

2/8 

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

spolu o výmere cca 222m2
, LV č.l65, 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 50m2
, ktorý bol vytvorený GP č. 

302/2013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 
080 Ol 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 Ol Prešov 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 2 950 € (59,01 €/m2

). 

2. pozemku parc. č. KNC 2448/2, ostat. plocha o výmere 212m2
, ktorý bol 

vytvorený GP č. 302/2013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol 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 Ol Prešov 

-za cenu l €. 

Bod č. 3 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 31 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 23641102, orná pôda o výmere 101m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
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Mesto Prešov 

čast' pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), L V č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 58, 
080 O l Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za 

cenu 10 €/m2
, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za 

obdobie dvoch rokov spätne 

sa mení na 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 111m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
pozemok parc. č. KNC 12375/3, zast. plocha o výmere 37m2

, vytvorený GP č. 99/2014 zo dňa 
4. 8. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
z pozemku parc. č. KNE 12375/3, záhrady, LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, t.j. 
74 m2

) za cenu 745 € (t. j. 10,07 €/m2
), s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého 

pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 4 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 116/2015 zo dňa 29.6.2015 
v časti schvaľuje 
bod5 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na 
Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na LV č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozemku parc. č. 
KNC 9310/425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/3504 - časti podielu o veľkosti 
650/418728 a od vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým 
prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 81/3504 - časti podielu o veľkosti 810/418728, 
- časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/432, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere l 102 m2

, vedenom na LV č. 8235 od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504- časti podielu o veľkosti 650/418728 a 
od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 81/3504 časti podielu o veľkosti 810/418728, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l 
(L V č. 7982), 
za cenu: 
- 28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 
- 35,38 € pre vlastníka 4-izbového bytu, 
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+náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

sa mení na 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na 
Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na L V č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozemku parc. č. 
KNC 9310/425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/3504 - časti podielu o veľkosti 
650/418728 a od vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým 
prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8113504 -časti podielu o veľkosti 810/418728, 
-časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/425, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere l 102 m2

, vedenom na LV č. 8227 od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel65/3504- časti podielu o veľkosti 650/418728 a 
od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky 
podiel o veľkosti 81/3504 časti podielu o veľkosti 810/418728, podľa rozpisu uvedeného 
v prílohe č. l (L V č. 7983), príslušného uznesenia komisie. 
za cenu: 
-28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 
- 35,38 € pre vlastnila 4-izbového bytu, 
+náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva. 

Bod č. 5 
Predaj pozemku parc. č. KNC 9310/997, zast. plocha o výmere 230 m2

, vytvorený GP č. 
100/2014 zo dňa 4. 6. 2015, vyhotoveným Adriánom Tkáčom- GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40 B, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 9310/530, ostatná plocha aparc. č. KNC 
9310/534, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, spoločnosti SINES 
GROUP, s. r. o., Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 47 190 612, ako vlastníkovi 
stavby stojacej na tomto pozemku 
- za cenu 16 600 € (72,17 €/m2

). 

Bod č. 6 
Predaj pozemkov: 
-parc. č. KNC 9818/26, záhrada o výmere 157m2

, 

-parc. č. KNC 9818/29, záhrada o výmere 176m2
, 

ktoré boli vytvorené GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a 
parc. č. KNC 9818/22, záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
PhDr. Martine Polomovej, Lomnická 2, 080 Ol Prešov, priamym predajom 

- za cenu l 960 € (5,89 €/m2
) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutých pozemkov za 

obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 320 €, t. j. 0,48 €/m2ročne. 
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Bod č. 7 
Predaj pozemku parc. č. KNC 9818/30, záhrada o výmere 186 mz, ktorý bol vytvorený GP č. 
126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Monike Možiškovej, Pod Wilec hôrkou 71, 080 Ol Prešov, priamym predajom 

-za cenu l 090 € (5,86 €/mz) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 178 €, t. j. 0,48 €/m2 ročne. 

Bod č. 8 
Predaj pozemku parc. č. KNC 9818/27, záhrada o výmere 189 m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 
126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Helene Peregrinovej, Záhradná 39,080 Ol Prešov, priamym predajom 
-za cenu 1111 €, t.j. 5,88 €/mz a náhrada za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch 
rokov spätne (nájom) 180,68 €, t. j. 0,48 €/mz ročne. 

Bod č. 9 
Predaj: 
-pozemku parc. č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO mz, 
-pozemku parc. č. KNC 6254/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 mz, 
-pozemku parc. č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 126/2014 zo 
dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V č. 

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Jánovi Sabolovi, Pri Hati 13, 080 Ol Prešov, priamym predajom 
- za cenu 2 120 € (5,86 €/mz) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutých pozemkov za 

obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 346,08 €, t. j. 0,48 €/mz ročne. 

Bod č. lO 
Predaj pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020114 o výmere 3 mz, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7 mz, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom 

Pavlovi Krempaskému, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol Prešov 
- za cenu 564 € (56,40 €/m2

). 

Bod č.l3 
Zámer predaja pozemkov: 

- parc. č. KNC 1674/347, zastavaná plocha o výmere cca 270m2
, 

-parc. č. KNC 1674/260, zastavaná plocha o výmere cca 30m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K 
Okruhliaku, spôsobom priameho predaja 
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- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku s podmienkou, že v okolí plochy budú 
ponechané voľné pásy územnej rezervy (pre zeleň, chodníky pre peších, pre výhľadové 
rozšírenie komunikácie), po odsúhlasení s OÚP a SÚ. 

Bod č. 14 
Zámer predaja: 

stavby súpisné číslo 304, stojacej na pozemku parc. č. KNC l 026, 
pozemku parc. č. KNC 1026 o výmere 121m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
pozemku parc. č. KNC l 025/2 o výmere 575 m2

, ostatná plocha, 
L V č. 534, k. ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord 

- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

Bod č. 15 
Zámer predaja: 

stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV č. 6492, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520m2

, 

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, 
prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich sa: 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 337m2
, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. 
KNE 2068/202, orná pôda o výmere 57 m2

, parc. č. KNE 2067/103, trvalé trávnaté 
porasty o výmere 410m2

, časť parc. č. KNE 2067/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 540 
m2

, parc. č. KNE 2067/103, trvalé trávnaté porasty o výmere 310m2
, LV č. 13594, k. ú. 

Prešov, lokalita Šidlovec, 
• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2

, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 
2067/104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89m2

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

spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

Bod č. 16 
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 8463/2, zapísaná na L V 
č.6492,k.ú.Prešov, 

tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 
8463/3 a na pozemku parc. č. KNE 872/1, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135m2

, zapísaný na LV 
č.6492,k.ú.Prešov, 
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spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto uznesenia. 

Bod č. 17 
Zámer dlhodobého prenájmu 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 785m2
, 

zapísané na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto uznesenia. 

Bod č.19 B 
Zámer predaja nehnuteľností 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 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2

, L V č. 6492, 
- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2

, L V č. 6492, 
-parc. č. KNC 9310/998, ostatné plochy o výmere l 734m2

, ktorá bola vytvorená GP č. 74/2015. 
zo dňa ll. 6. 2015, vyhotoveného firmou MontanA Košice, s. r. o., Pri hati l, Košice, odčlenením od 
parc. č. KNC 9310/529, LV č. 6492, 
celkom o výmere 3426 m2

, všetko v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Antona Prídavka Cresco Hotcls, s. 
r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117 
- za cenu 247 597 €. 

Bod č. 21 
Zámer dlhodobého prenaJmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu výstavby bezplatných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č. KNC 
9418/582, ostatná plocha o výmere cca 252m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na dobu 15 rokov pre: 
- ESTELLE, s.r.o., Na križovatkách 1621135, 821 04 Bratislava, IČO: 36710971 

v podiele 2/3, 
-Ing. arch. Milan Rešovský, Lesná 40, 080 Ol Prešov v podiele 113, 
-za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s týmito podmienkami: 
a) zachovanie verejnej prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas 

celej doby nájmu, 
b) dobudovanie prístupovej komunikácie. 

Bod č. 24 
Zámer prenájmu nehnuteľností 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 Sibírska na Ul. Sibírskej 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 Ol Prešov, IČO: 48158097 
-za cenu 40 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 
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Bod č. 25 
Nadobudnutie technického zhodnotenia stavby na Ul. Exnárovej liA a 5/A, s. č. 7543, umiestnenej 
na parc. č. KNC 14330/28, k. ú. Prešov, L V č. 6492 od spoločnosti RESPO SK, s. r. o., Smreková 6, 
080 Ol Prešov, IČO: 36 515 485 
- za cenu 115 212,72 EUR s podmienkou započítania časti kúpnej ceny vo výške 31147,22 EUR 
za pohl'adávku Mesta Prešov voči predávajúcemu v rovnakej výške. 

Bod č. 26 
Uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktoré sú prílohou príslušného 
uznesenia komisie, na základe obchodnej verejnej súťaže s Ing. Viliamom Čechom, K Surdoku 9, 
080 Ol Prešov, IČO: 34347470. 

neschváliť 

Bod č. 12 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostat. plocha, spolu o výmere cca 120 
m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 20 
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 9310/530, ostatné 
plochy o výmere 2 137 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, v prospech 
oprávneného: vlastníka nehnuteľností vedených na LV č. 16171, k. ú. Prešov, a to Cresco Hotels, s. r. 
o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117, in rem (s právom prevodu na tretiu osobu), 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdeľovníka 

Za správnosť výpisu: 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta / 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Štefan Hermanovský 

Ing. Ľudovít Malaga 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskej rade v Prešove a následne Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
návrh na schválenie majetkových prevodov. 

Majetkové prevody boli prerokované komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 18. 3. 2015, l. 7. 2015 a 19. 8. 2015, ktorej výpisy z uznesenia sú súčasťou materiálu. 

Strana 1/1 
F- MsÚ/SP-01/23/1 
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P. č. l /Bod č. l- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

AJ Ná vrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 28112012 zo dňa 31.10.2012 
v časti schvaľuje 
bod 7 
Odkúpenie: 
a) časti pozemku parc. č. KNC 14821138 o výmere 417m2 (bude vytvorená GP), orná pôda, 

k. ú. Prešov, LV č. 11168, od Heleny Salokovej, Urxova 19, 080 05 Prešov, 
b) pozemkov- parc. č. KNE 1130/202 o výmere 122m2

, trvalé trávne porasty, k. ú. Prešov, LV 
č. 11268, 

- parc. č. KNE 1130/302 o výmere 307m2
, trvalé trávne porasty, k. ú. Prešov, 

LV č. 11268, 
od: l. Márie Hatalovej, Ku ihrisku 8, Černová, 034 Ol Ružomberok, v podiele 6/30, 

2. Ireny Košalkovej, Bencúrova 7, 080 05 Prešov, v podieloch 6/30 a 6/30, 
3. Eleny Fleischhandlovej, Wolkerova 10, 052 Ol Spišská Nová Ves, v podiele 6/30, 
4. Márie Peine, Suvorovova 4, 080 05 Prešov, v podiele 6/30 
- za cenu 45,24 €/m2

• 

Dôvod: Od začatia predprojektovej a projektovej prípravy došlo k zmene projektu. 

B/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zrušenie uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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P. č. 2 /Bod č. 2- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod8 
Odkúpenie: 
l. 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 Ol Prešov, 

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

-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 222m2
, 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 50m2
, ktorý bol vytvorený GP 

č. 302/2013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 
080 Ol 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 Ol Prešov 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku, t. j. 2 950 € (59,01 €/m2
). 

2. pozemku parc. č. KNC 2448/2, ostat. plocha o výmere 212m2
, ktorý bol vytvorený GP 

č. 302/2013 zo dňa 12. 12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol 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 Ol Prešov 

-za cenu l €. 

Dôvod: Po schválení predmetného uznesenia došlo k zmene vlastníkov pozemkov na pôvodnom L V 
č. 165, ktoré mali byť vykúpené. Zároveň po spracovaní projektovej dokumentácie na stavbu 
komunikácie bol vyhotovený geometrický plán, ktorý presne zadefinoval výmeru pozemkov, 
potrebnú na realizáciu tejto stavby, ktorej investorom je mesto Prešov a v zmysle ktorého je 
už upravený tento návrh na zmenu uznesenia. Znovu predmetný návrh na zmenu 
uznesenia bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 

25. 3. 2015, ktorej stanovisko je uvedené v bode BI tohto materiálu. Na základe 
stanoviska komisie sme zaslali vlastníkom pozemkov návrh na odkúpenie dotknutých 
pozemkov za cenu l €. 
Na našu ponuku odpovedali manželia Tibor a Aneta Feckovci, ktorí súhlasia s odpredajom 
pozemkov za cenu l € s tým, že mesto následne vybuduje prístupovú cestu. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Taktiež sme dostali odpoveď p. Nešťáka na našu ponuku s tým, že s odpredajom pozemkov 
za cenu l € nesúhlasí a nesúhlasí ani s vybudovaním komunikácie. 
Z uvedeného dôvodu, ak chceme pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov 
potrebných pre realizáciu plánovanej cesty, je potrebné schváliť predmetnú zmenu uznesenia 
uvedeného v návrhu, teda pre vlastníka p. Neščáka schváliť kúpnu cenu stanovenú 
znaleckým posudkom, t. j. 59,01 €1m2

• V opačnom prípade nebudeme môcť pokračovať 
v majetkovoprávnom usporiadaní dotknutej nehnuteľnosti, a to vyvlastňovacím konaním, ku 
ktorému sa stanovuje trhová cena nehnuteľnosti. 
Snahou OSMM bolo riešiť tento majetkový prevod v spojitosti s vyriešením prístupovej 
komunikácie na Ul. M. Nešpora (petícia občanov), nakoľko otec žiadateľky p. Očkovič je 
spoluvlastníkom nehnuteľnosti, ktorá bola navrhnutá OÚPaSÚ ako jedna z alternatív 
vybudovania náhradnej dočasnej prístupovej komunikácie k IBV Kráľova hora. Z tohto 
dôvodu bol predložený návrh zmluvy p. Očkovičovi na dočasné prenechanie užívania 
dotknutého pozemku na tento účel. K dohode však nedošlo, nakoľko k predmetnému 
pozemku je vedený súdny spor. Zároveň sme požiadali p. Lukáčovú (dcéra p. Očkoviča) 
o možnosť podieľať sa z jej strany na výstavbe verejnoprospešnej stavby - komunikácie na 
Ul. Jazdeckej. 

BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zmenu uznesenia. 

Cl Príloha: 
0211 GP č. 302/2013 
0212 L V č. 6054 
0213-2 LV č. 15874 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6054 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C"· 

~ v 
PR\LOHÄ C 

Strana: 

Dátum: 18.06.2015 

(celkom parciel .............. ?. .... ) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf] 
DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

2457/000/0 
2458/001/0 
2458/002/0 
2458/003/0 
2458/004/0 

979 
551 
748 
192 
130 

Záhrada 
Záhrada 
Záhrada 
Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 2600 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 
15-Pozemok, na kt. je postavená bytová budova označ. súp. čís. 

PRÍSLUŠ. K ?ÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

RISTIKA 

4 
4 
4 
15 
15 

KZÚO EL 

8083 5342 
8083 5341 
8083 534I 
8083 534I 

o 5341 

Stavby 
(celkom stavieb ............... L.) 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

7925 2458/003/0 IO rod.dom 

INÝ 

ÚDAJ 

LV L.M. 

PARCELY 

6054 6054 

ČASŤ B: VLASTNÍCI (celkom vlastníkov ............... 1... .. ) 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Nešťák Kamil r. Nešťák, Jazdecká I6A, PREŠOV, SR 
IČO/RČ: I 9750505 

Titul nadobudnutia: 
KUPNA ZMLUV A V 155/95 A V I 54/95 
KUPNA ZMLUV A V 3056/95 
ROZHODNUTIE O CS Vn.6 I 0-R-7925/97-Z 3191/97 

ČASŤ C. ŤARCHY 

V 3253/08-zálož.zml. pre ŠFRB,Lamačská cesta 8,833 04 BA/31749542/ na parc.KN 2458/4-polJ 776/08 

- V 4092/2013-Zmluva o zriadení záložného práva č.0000000000058703 pre Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 
I I ,O l O l I Bratislava /3 15759 51 l na parc.KN C 2458/2,2458/4/ 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

386311 
3 

3864/1 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 15874 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH 
ČÍSLO v [nf] POZEMKU 

2448/002/0 65 Záhrada 
2448/004/0 27 Ostatná plocha 
24511000/0 800 Záhrada 
2452/000/0 143 Zastavaná plocha a nádvorie 
2453/001/0 228 Záhrada 
2453/002/0 9 Záhrada 
2454/00110 6 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/002/0 103 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/004/0 64 Ostatná plocha 
2454/005/0 659 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/006/0 77 Ostatná plocha 
2454/008/0 26 Ostatná plocha 
2454/009/0 5 Ostatná plocha 
2454/010/0 9 Ostatná plocha 
2454/011/0 14 Ostatná plocha 
2454/012/0 13 Ostatná plocha 
2454/013/0 30 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/014/0 60 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/015/0 20 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/016/0 29 Ostatná plocha 
2454/017/0 32 Ostatná plocha 

Výmera spolu: 2419 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 
17-Pozemok, na kt. je postavená budova bez označ. súp. čís. 
18-Pozemok, na ktorom je dvor 
36-Pozemok, ktorý nie je využívaný žiadnym z uved. spôs. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO -príslušnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 
Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

CHARAKTE-
Rl S TIKA 

4 
36 
4 
17 
4 
4 
18 
18 
36 
18 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
18 
17 
18 
36 
36 

,.. v 

PR\ LOI:-tA D. b2 U -~ 
Strana: l 

Dátum: 18.06.2015 

(celkom parciel ............ n ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

110 5342 
o 5341 

110 5342 
110 5342 
110 5342 
110 5342 
110 5342 
110 5342 
110 5342 
110 5342 
110 5342 
o 5341 
o 5341 
o 5341 
o 5341 
o 5341 
o 5341 
o 5341 
o 5341 
o 5341 
o 5341 



v 

PRíLOHA C. 62./ ~ - 2 

ČASŤ B: VLASTNÍCI (celkom vlastníkov ............... L.) 

• Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Pecko Tibor r. Pecko, Ing. a Aneta Pecková r. Baricová, Obrancov mieru 56, Prešov, PSČ 080 Ol, SR 
IČO/RČ: 19630110, RČ_MAN: -19660624 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 5501/2013 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Právo prechodu peši na nehn.parc.KN 2449,244811 po parc.KN C 
2454/8,2454/4,2454/9,2454/10,2454/11,2454/12-12 C 317/93-368-Z 3113/2005,V 6895/2012[V 5501/2013[ 

Právo prechodu pešo a prejazdu motorovými vozidlami cez parc.KN C 2454/11 v prospech vlastníka parc.KN C 
2450/1, a stavby rod.dom čs 3551 na parc.KN C 2450111 

POZNÁMKY 

Z-7529/2014- Rozh.Msú č.B/3446/2014-Se- odstránenie stavby 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

VÝPIS JE NEPOUŽ!TEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

5546/1 
3 

515011 
3 

POL. VZ. 

715/15 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 4/44 

P. č. 3 /Bod č. 3- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 
v časti schvaľuje 
bod31 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 23641102, orná pôda o výmere 101 mz, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
čast' pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48 mz (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), L V č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovcj, Na Rúrkach 58, 
080 O l Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za 
cenu 10 €/m2

, s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 
dvoch rokov spätne 

sa mení na 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 23641102, orná pôda o výmere 111 mz, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
pozemok parc. č. KNC 12375/3, zast. plocha o výmere 37m2

, vytvorený GP č. 99/2014 zo dňa 
4. 8. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
z pozemku parc. č. KNE 12375/3, záhrady, LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita UL Na Rúrkach, 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafiny Tobiášovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku v9 vlastníctve mesta Prešov, t.j. 
74m2

) za cenu 745 € (t.j. 10,07 €/m2
), s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého 

pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Dôvod: Po schválení uznesenia bolo zistené, že vyhotovením GP vznikla väčšia výmera zamieňaného 
pozemku vo vlastníctve žiadateľov, ako bola schválená uznesením, čím bola prekročená 
prípustná 15 % odchýlka výmery. Majetkový prevod bol po schválení zámeru zámeny 
nehnuteľností predložený na rokovanie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 
18. 3. 2015, ktorá uznesením č. 10/2015 materiál z rokovania stiahla a žiadala ho dopracovať 
o znalecký posudok. Na základe toho bol znaleckou organizáciou SEIPA, s.r.o., Baštová 38, 
080 Ol Prešov, vypracovaný Znalecký posudok č. 23/2015 zo dňa 17. 4. 2015, kde bola za 
celú výmeru pozemku stanovená celková cena l 120 € ajednotková cena 10,07 €/mz. Na 
základe toho bola vypočítaná aj cena za prevyšujúcu výmeru, t.j. 745 €. Predmetný návrh na 
zmenu uznesenia bol komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta prerokovaný 
dňa 27. 5. 2015, ktorá odporučila zámenu nehnuteľností s doplatkom (za prevyšujúcu 
výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, t.j. (74m2

) za cenu 2 220 € (t.j. 
30 €/mz) s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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dvoch rokov spätne. Majetkový prevod na zmenu uznesenia d'alej na rokovanie rady MsÚ 
nebol predložený z dôvodu, že vlastník s cenou, ktorú navrhuje komisia nesúhlasí a žiada 
majetkový prevod prerokovat' za jeho účasti (chce osobne doplniť a objasniť informácie 
k zámene pozemkov). Z uvedeného dôvodu znovu predkladáme predmetný materiál na 
rokovanie komisie. 

BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zmenu uznesenia. 

Cl Prílohy: 
0311 GP č. 9912014 
0312 Kópia mapy z GIS 
0313 Žiadosť zo dňa ll. 6. 2015 

F- MsÚISP-0111211 
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Výkaz výmer 
Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Člslo D k od Druh 
Výmera VýmerE Vlastník 

Druh i parcele Číslo pozemku 
Pk. vl. Parcely m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l číslo číslo ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

l 
Stav právny je totožný s registrom C KN 

5l'E 12375!3 Zl3 zil'lrada 12375/3 196 záhrada ' doternJší 
4 

12375!6 37 zastav, placho Mesto Prešov 
22 

Sllolu : Zl3 Zl3 

PoZT'KÍmka: K zállsu tomto gearetrlckéro oléru do katastra nehruteľnasti Je ootrebré doložiť st:m!asné zóväzré stanovisko Okresného úradu - POZemkového 
odboru k TIJVIilavDneJ 1lllene drui!J POZemkU KN-C IJ(lrC, Č, 12375/6, 

Legen<Jo: 
Kód soôsCAJU VYUŽÍvania - Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebO v záhradkárskeJ asoae, na ktorom sa oestuJe zelenina, ovocie, 

okrasná nízka a vysoká zeleň a iné POJ.OOhosoodárske plodinY 
22 - Pozemok na Ktorcm Je POStavená inžiniersko stavbo - cestná, miestno a účelová koo.mikácla, lesná cesta, POľná 

cesta, ct'OOnlk, nekryté POrkavisko a Ich súčasti 

' 
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Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodoé s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. 

Vyhotoviteľ Kraj P • k. Okres p š l Obec p • 
resovs y re ov l resov 

[®IGEG?LAN] Kat. 
územie Prešov 

Číslo 
plánu 99/2014 I

Mapový 
list č. PREŠOV 5-3/31,33 

GEOPLAN Prešov, s.r.o. 
Kon§tantinova č. 3, 080 Ol PREŠOV 

IČO: 364115985, IČ DPH: SKl020015393 
GEQl\IIETRJCKÝ PLÁN na oddelenie pozemku KN-C p.č.12375/6 

Vyhotovil Autorizačne overil 

l 
Mená: l Dňa: l Meno: 
Ing. Miriama Bakoňová 4.8;~};4~"""-~-. Ing. Ľudovft Bakoň 

Dňa: 
4.8.2014 

Nové hranice boli v prírode označené l Náležit§Sť~~rFP~~rids~9-~~~~govedá predpisom 
plotom, obrubníkom íl C.:;: '-.,:::..:e, • O 14 ~ <-? .1'-;'1 \\ 

Záznam podrobného.merania (meračský náčrt) č. 
512445 

Súradnice bodov omečených člslami a ostatné meračské 

Udaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

l
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Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: 06 08 LJ14jČA~Jf:l2/tf!l._i 
Úradne over~~-P~ľ~~-~ona NR SR č.215/1995 
Z.z. o geo~é..qi:-á Kanqltrafii :'>', 
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16191/46 

• v ý lu č né vlastníctvo 
:::! podielové spoluvlastníctvo 

• v ý l uč né vlastníctvo 
:ttl podielové spoluvlastníctvo 

N parcely E 

'Av parcely c 
/'v' vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
~dôležité ulice a cesty 
LÄ:?významné ulice a námestia 
(}l:!l u li ce a cesty 
-''-' iné komunikácie a chodníky 
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:r 
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P P.. ' L o H ~-~. D ~ J 3 

~"'-n~c..t..... 
Jwe.f-Tobiáš, nar.· _______ , bytom Prešov, ul. Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 

Vec 
Zámena pozemkov- doplnenie žiadosti 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Prešov 

Prešov 11.06.2015 

Žiadosťou zo dňa 27.01.2014 som \Iás žiadal o zámenu pozemkov. K predmetnej žiadosti by 
som chcel doplniť informácie k zámene, objasniť skutočnosť. Týmto Vás žiadam o prizvanie 
na zasadanie majetkovej komisie, ktorá bude uvedené prejednávať. Moje telefónne číslo 

je 051/7715518. 

S pozdravom 
/1 

( 
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P. č. 4 /Bod č. 4- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 116/2015 zo dňa 29.6.2015 
v časti schvaľuje 
bod5 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na 
Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na L V č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozemku parc. č. KNC 
9310/425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), 
ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/3504 - časti podielu o veľkosti 650/418728 a od 
vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 81/3504- časti podielu o veľkosti 810/418728, 
- časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/432, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere l 102 m2

, vedenom na LV č. 8235 od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504- časti podielu o veľkosti 650/418728 a od 
spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o 
veľkosti 81/3504 časti podielu o veľkosti 810/418728, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l (LV 
č. 7982), 
za cenu: 
- 28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 
- 35,38 € pre vlastníka 4-izbového bytu, 
+ náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

sa mení na 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na 
Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na LV č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozemku parc. č. KNC 
9310/425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), 
ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/3504 - časti podielu o veľkosti 650/418728 a od 
vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha 
spoluvlastnícky podiel o veľkosti 81/3504 -časti podielu o veľkosti 810/418728, 
-časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/425, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere l 102m2

, vedenom na LV č. 8227 od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), 
ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504 - časti podielu o veľkosti 650/418728 a od 
spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 81/3504 časti podielu o veľkosti 810/418728, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l 
(L V č. 7983), 
za cenu: 
-28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 

- 35,38 € pre vlastnila 4-izbového bytu, 
+ náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva. 

Dôvod: Zmena listu vlastníctva pri zastavanom pozemku. 

BI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zmenu uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 21.08.2015 
čas vyhotovenia: 09:57:08 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7983 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele čisto Druh stavby Popis stavby 

4873 9310/425 9 BYTOVKA 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 4873 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 8227. 

Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN{CJ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sidlo) vlastnika 

Byt 

Vchod: 13 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 GREGA JAROSLAV A MARGITA R ZALETOVA 

Dátum narodenia : 29.03.1963 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 13 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
2 Horňáková Alena r. Galdunová, Ing., Šmeralova 13, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 28.02.1970 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3431/201 O 

Vchod: 13 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
3 Troligová Martina r. Troligová, šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 18.07.1979 
Spoluvlastnícky podle/: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
53 Trollga Tomáš r. Troliga, Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 24.04.1984 

65 l 3504 

19.07.1966 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 2 
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Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTNfCI A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

' '""' t o.. , L. o "" A ~ • o~ }-1- 2 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 13 1. p. Bytč. 3 

53 Troliga Tomáš r. Troliga, Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 24.04.1984 
Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

Vchod: 13 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 81 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
4 Dzedzina Marián a Jana r. Šoltésová, Mgr., Pod Kalváriou 52, PREŠOV, SR 

Dátum narodenia: 18.01.1962 Dátum narodenia: 02.04.1962 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia KUPNA ZMLUVA V 1486/2001 

Vchod: 13 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 65 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
5 Wojčík Vladimír r. Wojčík, Mgr. a Ľubomíra Wojčíková r. Adamová, Ing., Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, 

SR 
Dátum narodenia: 18.08.1969 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZAMENNA ZMLUVA V 2879/2001 

Vchod: 13 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
6 KVOKACKA JAN A MARTA R MEDOV A 

Dátum narodenia: 20.01.1941 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 13 3.p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

7 Tokár Miloslav,ui.Šmeralova 13 
Dátum narodenia : 12.06.1976 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 1483/2004 

Vchod: 13 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
8 KRAKOVA MARGITA R KAPOLKOVA 

Dátum narodenia : 27.04.1932 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

16.01.1975 
1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1946 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN{C/ A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

Por. člslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sld/o) vlastníka 

Vchod : 15 prízemie Byt č. 1 

9 MARTON JURAJ ING.A MAGDALENA R KORDOSOVA 
Dátum narodenia : 25.11.1946 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 prízemie Byt č. 2 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z • 3133/2012 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
10 BACIK MICHAL A MARIA R CEKONOVA 

Dátum narodenia: 01.06.1948 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2535/95. 

Vchod: 15 1. p. Byt č. 3 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z- 3133/2012 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
11 DUROVCOVA MARGITA R TOTHOVA ui.Smeralova 15 

Dátum narodenia : 02.03.1933 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2432/95. 
Titul nadobudnutia Z 1120/2002-D 1992/01. 

Vchod: 15 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
12 VUJCIK JURAJ A MARTA R MATKOBIZOVA 

Dátum narodenia : 31.07.1945 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Bytč. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
13 TKAC STEFAN A KAMILA R MENDELOVA 

Dátum narodenia : 26.12.1946 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Bytč. 6 

Podle/ priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
14 Fričová Zuzana r. Fričová, Mgr., Šmeralova 15, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 19.12.1975 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 98/2010 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR 

Dátum narodenia: 20.09.1947 

19.08.1947 
1 l 1 

81 l 3504 

14.10.1949 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

03.10.1949 
1 l 1 

65 l 3504 

27.10.1948 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 2 
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Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN/Ct A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

' P 1.. ' L o k A l. o~ 1 ~-L, 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 15 2. p. Bytč. 6 

51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR 

Dátum narodenia: 20.09.1947 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vlastn.bytu V 2540198 

Vchod: 15 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
15 BUZGO JOZEF A ANNA R SANDRIKOVA 

Dátum narodenia: 12.10.1947 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
16 VARGOVÁ ĽUDMILA JUDr.ui.Šmeralova 15 

Dátum narodenia: 07.04.1961 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 7449/2003 

Vchod : 17 prízemie Byt č. 1 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z· 3133/2012 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
17 Benčík Patrik r. Benčík, JUDr., Šmeralova 29, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 15.06.1975 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 4821/2006 
R 493/2012- zmena 

Vchod: 17 prízemie 

Spoluvlastnícky podiel : 

Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
18 Čunderlík Ján,ui.Šmeralova 17,Prešov 

Dátum narodenia : 10.03.1975 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 4713/2003. 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

19 KACERIK JAN A ANNA R PLATKOVA 
Dátum narodenia : 09.06.1952 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

1 l 2 

65 l 3504 

14.03.1950 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

24.01.1954 

1 l 1 

81 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN/Cl A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

Por. čislo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sld/o) vlastníka 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 4 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
20 Mariničová Iveta r. Plučinská, Ing., Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 06.01.1964 

Spoluvlastnícky podiel: 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 7507/2012 

Vchod: 17 2. p. Bytč. 5 

Podle/ priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 65 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
21 Škerháková Martina r. Mačupová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 26.04.1973 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2663/96. 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
55 Škerháková Martina r. Mačupová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 26.04.1973 

Spoluv/astnicky podiel : 1 l 6 

Titul nadobudnutia Z-5162/12 ·Uznesenie 26D 45/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
56 Škerháková Veronika r. Škerháková, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 30.07.1992 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z-5162/12 ·Uznesenie 260 45/2012 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
57 Škerhák Tomáš r. Škerhák, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 06.11.1997 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z-5162/12 ·Uznesenie 26D 45/2012 

Vchod: 17 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
22 CUNDERLIK JAN MUDR.A MARIA R BROZMANOVA MUDR. 

Dátum narodenia: 01.01.1935 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
23 PRIHODA JOZEF A ANNA R SOVTANOVA 

Dátum narodenia: 22.08.1948 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 17 3. p. Bytč. 8 

1 l 6 

1 l 6 

81 l 3504 

04.08.1944 

1 l 1 

65 l 3504 

25.02.1947 
1 l 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 81 l 3504 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001, SR 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN/Ct A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 17 3. p. Bytč. 8 

24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001, SR 

Dátum narodenia: 22.05.1946 Dátum narodenia: 01.05.1947 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2463/95- 354/96 

Vchod: 19 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
25 Konečná Magdaléna r. Demská, Šmeralova 19, Prešov, PSČ 08001, SR 

Dátum narodenia: 28.03.1955 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2422/95- 355/96 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

58 Konečná Magdaléna r. Demská, Šmeralova 19, Prešov, PSČ 08001, SR 
Dátum narodenia : 28.03.1955 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z 6822/2013- 26D 1101/2013 

Vchod: 19 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
26 DANKO JOZEF PHDR.A NATASA R BOSNOVICOVA MGR. 

Dátum narodenia : 14.01.1939 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 19 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

27 Kotulič Peter r. Kotulič, Ing., Nám.Ľ.Štúra 1 O, Banská Bystrica, SR 
Dátum narodenia : 30.05.1975 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6264/2007 

Vchod: 19 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

28 VATASCINOVA MARIA R ZUBOV A 
Dátum narodenia : 21.01.1939 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2464/95. 
Z 838/2001-D 1176/2000. 

Vchod: 19 2. p. Bytč. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 
Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 

1 l 1 

65 l 3504 

112 

1 l 2 

81 l 3504 

19.01.1945 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 
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Byty a nebytové priestory 
ČASt B: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Por. čisto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sld/o) vlastníka 

Vchod: 19 2. p. Bytč. 5 

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 
Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 519/99. 

Vchod: 19 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
30 Ondriová Marcela r. Liptáková, 082 38, Víťaz, č. 444, SR 

Dátum narodenia : 04.08.1964 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4092/2012 

Vchod: 19 3. p. Bytč. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
31 Štupák František r. štupák, Ing., Šmeralova 19, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 26.08.1958 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kupna zmluva V 5908/2001. 
Titul nadobudnutia Dohoda o vyporiadaní BSM V 2652/2014 

Vchod: 19 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
32 DANO JURAJ PHDR.CSC. A LUBOV R.SUSKOVA PHDR 

Dátum narodenia: 02.08.1946 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
33 STANISLAV JOZEFA DANKA R KINCAKOVA 

Dátum narodenia : 09.03.1965 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
34 ESTOCIN FRANTISEK A MARIA R LICHVAROVA 

Dátum narodenia: 13.07.1959 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
35 Pucherová Eva r. Balážová, Šmeralova 4873/21, Prešov, PSČ 080 01, SR 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

06.05.1919 

1 l 1 

65 l 3504 

18.02.1969 

1 l 1 

81 l 3504 

20.04.1962 

1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN/Ct A /Nt OPRAVNENt OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 3 

35 Pucherová Eva r. Balážová, Šmeralova 4873/21, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 22.07.1951 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V- 5160/2015 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
36 STEFFKO ADRIANA VLASTA R MIHOCKOVA 

Dátum narodenia : 05.03.1944 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 2. p. Bytč. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

15.03.1950 
1 l 1 

65 l 3504 

37 Lejko Peter r. Lejko a Lenka Lejková r. Poliaková, Ing., Bajkalská 4859/1, Prešov, PSČ 080 01, SR, (adresa 
manžela: Údenárska 517213, Prešov) 

Dátum narodenia : 22.04.1979 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia V 7571/2011- kúpna zml. 

Vchod: 21 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
38 Ďurčanská Katarína r. Ďurčanská, JUDr., Šmeralova 21, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 13.12.1956 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o zámene nehnutel'nosti V 5400/2003. 

Vchod: 21 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

20.06.1978 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

39 Gurská Ľudmila r. Gurská, Mgr., Ľudovíta Štúra 47, Bardejov, PSČ 085 01, SR 
Dátum narodenia: 08.05.1986 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3105/2013 

Vchod: 21 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
40 BACA IVAN ING.A JANA R REMEKOVA ING. 

Dátum narodenia: 30.09.1945 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

28.04.1947 
1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sld/o) vlastníka 

Vchod : 23 prízemie Byt č. 1 

41 Pinteová Dagmara r. Krajňáková, Šmeralova 23, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 02.12.1980 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3645/2006 

Vchod: 23 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
42 Krivdová Klára r. Kurejová, Šmeralova 23, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 29.03.1948 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vlastn.bytu V 3791/2003 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
52 Krivda Kamil r. Krivda, Mgr., Šmeralova 23, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 21.05.1971 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4698/2006 

Vchod: 23 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
43 GALL JOZEF A MARIA R MIKOLAJOVA 

Dátum narodenia: 20.02.1950 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
44 GUMAN DUSAN ING.A EVA R RUDASOVA 

Dátum narodenia: 11.08.1946 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
45 JANKIV JAROSLAV lng.A HELENA R VAŠKOVÁ ui.Obr.mieru 52 

Dátum narodenia: 10.01.1957 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 1918/2004 

Vchod: 23 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
46 MIKLOSIK GABRIEL ING.A MARIA R PONCAKOVA MUDR. 

Dátum narodenia : 09.10.1945 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod : 23 3. p. Byt č. 7 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 2 

112 

65 l 3504 

07.09.1950 
1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1948 
1 l 1 

65 l 3504 

10.12.1962 
1 l 1 

81 l 3504 

03.01.1947 
1 l 1 
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Byty a nebytové priestory 
ČASt B: VLASTNIC! A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

' Pi.tlO\.iA 
v 
t". 

Por. čisto Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 23 3. p. Bytč. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
47 Čurlík Pavol r. Čurlík, Mgr., Šmeralova 23, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 20.03.1980 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V-1881/2011 

Vchod: 23 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
48 Kuca Radoslav a Sylvia r. Bačová, šmeralova 23, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 04.10.1972 Dátum narodenia: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2102/2005 

Legenda: 

Tituly nadobudnutia L V: 

ZIADOST MU C.736/95 A GP 393/95. 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2459/95 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2538/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2481/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2537/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2534/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2421/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2420/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2479/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2446/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2445/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2447/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2449/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2460/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2462/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2528/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2525/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2788/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2786/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2785/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2784/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2454/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2455/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2456/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2458/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2450/95. 

Spoluvlastnícky podiel : 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

27.06.1973 

1 l 1 
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CASfC: fARCHY 
Por.č.: 

ZALOZNE PRAVO V ZMYSLE $15 ODST.1 ZAKONA 182/93 ZB. 
ZALOZNA ZMLUVA C.V-3863/97 PRE PRVU STAVEBNU SPORITELNU a.s. BRATISLAV NA BYT C.3 NA I.POSCH. 
VO VCHODE C.17 -/17/3/1/; 

3 Právo doživotnéhobývania a užívania bytu č.3 na l.posch.,vchod 13-čs 4873 v prospech Troligová Mária 
r.Varcholová /30.11.1957/-V 6219/2011; 

5 V-2698/13 ·Zmluva o zriadení zál.práva pre UniCredit Bank Slovakia a.s.,šancová 1/A,813 33 Bratislava, IČO 
00681709 na byt č.5 na 2.p.,vchod 13-s.č.4873 a podiel 65/3504 na spoločných častiach a zariadeniach domu. 

17 V 858/2010-Zmluva o záložnom práve pre Tatra banka,a.s., Hodžovo nám.3,811 06 Bratislava /00686930/ na byt 
č.1 na prízemí,vchod 17-čs 4873 a podiel65/3504 na spoloč. častiach zariadeniach domu; 

20 Právo doživotného,bezplatného užívania bytu č.4 na l.posch.,vchod 17-čs 4873 v prospech Marinič Michal 
lng./7.12.1963/ a Plučinský Milan /16.9.1939/ -V 1507/2011; 

37 V 4042/2014-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 
Bratislava,IČO 00151653 na byt č.5 na ll.posch.,vchod 21-čs 4873 a podiel65/3504 na spoloč.častiach a 
zariadeniach domu; 

38 V 8155/2008 Zmluva o zriadení záložného práva č.40/429/08 pre Dexia banku Slovensko a.s.,Hodžova 11,01011 
Žilina, IČ0:31575951 na byt č.6 na 2.posch.,vchod 21 ,s.č.4873 a podiel na spoločných častiach a zariadeniach 
domu v 81/3504. 

39 V 2498/2013--Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenská sporiteľňa,a.s.,Tomášikova 48,832 37 
Bratislava /00151653/ na byt č.7 na lll.posch.,vchod 21-čs 4873 a podiel65/3504 na spoloč.častiach a 
zariadeniach domu; 

41 Právo bezplatného doživotného bývania a užívania bytu č.1 na prízemí,vchod 23-čs 4873 v prospech 
Krajňákovej Filomény r.Petrovej /17.6.1937/-V 3645/2006; 

42 PREDKUPNE PRA VO PO DOBU 10 ROKOV PRE MESTO PRESOV NA BYT C.2 NA PRIZEMI,VCHOD 23-V 
3791/2003 

47 Právo bezplatného doživotného bývania a užívania bytu č.7 na 3.p.,vchod 23-s.č.4873 a podielu 65/3504 na 
spoloč.častiach a zariadeniach domu v prospech lng.Jozef Čurlík r.Čurlík,nar.15.8.1950 a Lýdia Čurlíková 
r.Gajdošová,nar.31.3.1956 ·V 1881/2011. 

48 V 6517/2013-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporiteľňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava 
/00151653/ na byt č.8 na lll.posch.,vchod 23-čs 4873 a podiel 81/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu; 

53 Právo doživotnéhobývania a užívania bytu č.3 na l.posch.,vchod 13-čs 4873 v prospech Troligová Mária 
r.Varcholová /30.11.1957/-V 6219/2011; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 
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'::' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 8/44 

P. č. 5 /Bod č. l - Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 17/2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

AJ Mesto Prešov ruší obchodnú verejnú sút'až, 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. 

B/ Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Obchodná verejná súťaž, špecifikovaná v bode A/ tohto materiálu, bola vyhlásená na úradnej tabuli 
mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta v dňoch 25. 5. 2015 až 9. 6. 2015. Vzhľadom na to, 
že nebola predložená žiadna ponuka, je potrebné predmetnú obchodnú verejnú súťaž zrušiť. 

Cl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia odporúča zrušenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v dňoch 25. 5.- 9. 6. 2015. 

Dl Prílohy: 
05/1-4 Uznesenie MsZ v Prešove č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015 
05/2 Zápis z vyhodnotenia ponúk č.l 0/2015 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Preiov 

dňa: 17.4.1015 čfslo: 7411015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prelov 

schval'uje 

l. Zrulenie obchodnej verejnej súťale, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
č. 18412012 zo dňa 28.3.2012 v časti 5a), 5b) a 5c). 

l. Predaj nasledujúcich pozemkov pod existujúcou stavbou s. č. 4766, L V č. 13009, k. ú. 
Prelov, vlastnfkovi stavby, a to: 
- parc. č. KNC 9262/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 ml, 
-parc. č. KNC 9262/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 07 ml, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov 
a 
-parc. č. KNC 9262/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO ml, 
- parc. č. KNC 9262/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 ml, 
ktoré boli vytvorené GP č. 22/2015 zo dňa 20.3.2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s. r. o., Konštant{nova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9262/8, 
zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
spolu pozemky o výmere 164m2

, lokalita Ul. Matice slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostfjovská 38, 080 Ol Pre§ov, IČO: 37786111 
-za cenu 15 €/m1

• 

3. Zámer predaja pozemkov: 
- parc. č. KNC 6020114 o výmere 3 m1

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7 m1

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov,lokalita Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚ/SP-01127/1 
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@zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností: 
- stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 

a parc. č. KNC 4603/2, 
-pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m1

, 

-pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m1, 

zapísaných na L V č. l 5997, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m1

, 

-pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m1
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
-technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 

osvetlenie a pod.) a hnutel'ných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 
lokalita Ul. Metodova 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prfiobe tohto 

uznesenia. 

S. Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prfpad bodný osobitného zretel'a z dôvodu, 
že ide o pozemok, ktorý tvori súčasť objektu vo vlastníctve žiadatel'a, týkajúci sa časti 
pozemku parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní OP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (pred 
budovou veliteľstva divízie) 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

6. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania vzdelávania deti s poruchami aktivity a pozornosti, a to nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa na Il. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej 
č. 21 a prislúchajúcich spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 644,44 m1

, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre Súkromnú základnú §kolu pre žiakov 
s poruchami aktivity a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Prelov, IČO: 42385440 
-za cenu l €/m1/ročne +úhrada za služby spojené s užfvanfm nebytových priestorov, 

s podmienkou investovať do predmetu nájmu v zmysle predloženého návrhu 
iiadatel'a zo dňa 5.3.2015, ktorý je v prflohe tohto uznesenia. 

7. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spGsobom ako prfpad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 
190,4S m1

, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 11662 na Ul. Martina Benku 
č. 7/A, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu l rokov pre spoločnosť Slovenská sporitel'ňa, 
a. s., Tomálikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
- za cenu SO €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

8. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 
148,50 m1

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej 14, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre spoločnosť MEDIKAL, s.r.o. ť:apajevova 23, 
080 Ol Prelov, IČO: 36466344 
-za cenu 6S €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-0112711 
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9. Zámer zámeny nehnutel'nosti spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: 1/18 Prelov, Levo&ká
Obrancov mieru, križovatka, most", a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m1

, 

-parc. č. KNC 9817/107, vodné plochy o výmere 86 m1
, 

-parc. č. KNC 9817/108, vodné plochy o výmere 74 m1
, 

-parc. č. KNC 9817111 O, vodné plochy o výmere 47 m1
, 

-parc. č. KNC 9817/113, vodné plochy o výmere 190 m1
, 

-parc. č. KNC 8524/2, ostatné plochy o výmere 2 411 m1
, 

-parc. č. KNC 9773/5, ostatné plchy o výmere 557m2
, 

(celkom o výmere 3 393 m1
), všetky na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočs~ vo 

vlastnfctve mesta Prelov 
za 
parc. č. KNC 9745/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

parc. č. KNC 9750/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 371 m1 

parc. č. KNC 9750/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m~, 
parc. č. KNC 9750/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2

, 

parc. č. KNC 9750/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 123 m1
, 

(celkom o výmere 3 410 m1
), všetky na LV č. 70, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská 

a Volgogradská, 
vo vlastnictve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 820 09 Bratislava, 
IČO: 003328 
- bez finančného vyrovnania. 

neschvaľuje 

10. Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m1
, L V 

č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 
- prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, 

v podieloch 11/16, 11/48 a 1/16, 
- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, l ll 50 Praha, Česká republika, 

v podiele 1/48, 
- za cenu 69,30 €1m2

, s podmienkou realizécie "Centra pre mladých výtvamikov 
a umelcov mesta Prešov" na tomto pozemku mestom Prelov. 

ll. Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 626/l, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78m2

, 

-parc. č. KNC 628/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196m2
, 

- parc. č. KNC 628/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84 m2
, 

o celkovej výmere 358 m1 L V č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35,080 Ol Prešov, IČO: 44555229 
- za cenu 65 000 €. 

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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12. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere ta 20 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 
• minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01127/1 

-5. 05. 2015 
Ing. Andrea Turčanová, v.r. 

primátorka mesta 

Overovatelia: 

Ing. Renáta Fedorčíková, v.r. 

Ing. Ľudovít Malaga, v.r. 

l., 
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PR\LO~A C. 

Zápis č. l 0/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 1;;;1· 
Uznesenie zo 6. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

Mesto Prešov č. 74/2015 zo dľí.a27. 4. 2015, bod č. 4 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 
Ing. Ján Čopík- zástupca PSK 

vyhodnotila dľí.a ll. 6. 2015 ponuky verejnej obchodnej súťaže: 

Strana 
111 

na dlhodobý prenájom nehnutel'ností vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola schválená uznesením 
MsZ mesta Prešov č.74/2015, bod 4, zo dňa 27. 4. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, 
ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 25. 5. 2015 až 9. 6. 2015, a to: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 
a parc. č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 
lokalita Ul. Metodova. 

Zistenie komisie: Nebola predložená žiadna ponuka. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 
Ing. Ján Čopík 

Prešov ll. 6. 2015 

/ 
. ·1• •.• o •••• o •• o 

' ...................................... 
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P. č. 6 /Bod č. lO- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 17/2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita UL 17. Novembra 
spoločnosti Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35507971 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je stavebníkom nadstavby bytového domu na UL l 7. novembra 170 - 172 v Prešove. 
V rámci tejto nadstavby bola realizovaná aj výťahová šachta (ako spoločná časť a zariadenie 
predmetného bytového domu) na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, ktorý žiadateľ toho času 
užíva na základe Zmluvy o nájme pozemku č. 3/2014. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015, bod č. 23, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa ll. 6. 2015 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: 
Tobistav, s.r.o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 57 € (57 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 26/2015 zo dňa 24. 4. 2015 vypracovaného SEIPA, s.r.o., 
Baštová 38, 080 Ol Prešov, je stanovená vo výške 56 €. Jednotková cena je 56,40 €/m2

• 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 57 € (57 €/m2
). 

Navrhovaná cena komisiou: 57 € (57 €/m2
). 

W Prílohy: 
06/1 Žiadosť zo dňa 7. 2. 2014 
0612 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 3. 2014 
06/3 Kópia mapy z GIS 
06/4 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 1112015 

F- MsÚ/SP-01112/1 



087 Di Giraltovce, IÓ"obiStäv~s~r.o.,-:Sosídlom:Fučíkova 438, 087 Cll Giraltovce, IČO: 36 507 971, obchodná spoločnosť 
SLJdu Prešov, Oddiezapísariá:Ji:ObchodnoiTLtegistri Okrésného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16466/P, štatutárny 
r-:~uška - kcnate!' spoločnosti orgán: Peter Hruška - konatel' spoločnosti 

(),~: .. ·.~le:-;:~·dr: r:t·2?·~ ·· ·---~-~ ~ 

J:~::-ková 24 

Vec: Žiadosť 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

V Prešove, dňa ... J .. :.~ ..... ~~-~ 

·· ,. f>:·d: Podpísaný zástupca v bytovom dome súpisné č. 3748 v Prešove na ul. 17. novembra č. 170 a 172 
týmto žiadam· o zmluvnú úpravu právneho vzťahu k pozemku parc. č. C KN 5758/8 - zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 1 m2, vytvoreného na základe geometrického plánu č. 36484172-56/2013 (úradne 
overený Okresným úradom Prešov pod č. Gl-1774/2013) vyhotovitel'a AGILL, s.r.o., Prešovská 149/1, 094 
.31 Hanušovce nad Topl'ou, IČO: 36 484 172, z pôvodného pozemku parc. č. C KN 5758/1 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1438 m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta Prešov, evidovaného v katastri 

"··'-, nehnutel'ností na LV č. 6492 pre katastrálne územie Prešov. 

Ide o pozemok zastavaný výťahovou šachtou k bytovému domu súpisné č. 3748. Výťahová šachta 
je postavenáv súlade s platným stavebným povolením, Rozhodnutím Mesta Prešov č. B/6927/2013-Se zo 
dňa 25.06.2013, podl'a spracovanej projektovej dokumentácie. Cit. bytový dom je pôvodne postavený na 
pozemku parc. č. C KN 5747 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2. Neoddelitel'nou súčasťou 
nadstavby bytového domu, realizovanou na základe zmluvy o nadstavbe stavebníkom Tobistav s.r.o., so 
sídlom Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, je aj výťahová šachta k novopostaveným bytom na 03. poschodí 
bytového domu. Týmto vznikol stav, kedy vlastníci bytov a rozostavaných bytov nie sú zároveň 
spoluvlastníkmi pozemku zastavaného bytovým domom. 

Z tohto dôvodu žiadame Mesto Prešov ako vlastníka pozemku parc. č. C KN 5758/8 - zastavané 
plpchy a nádvoria o výmere 1 m2, katastrálne územie Prešov.t-!tOdkýpenie spoluvlastníckeho podielu vo 
vel'kosti určenej v súlade so zákonom č. 182/1993 .7---r-n vl<'ic;tniftve bytov a nebyt6vých priestorov 
v znení neskorších predpisov. 

S pozdravom 

----------~\:-i;i~::~~:--------
Peter)i;us~~·{a~~tel' 



!..:".- .... ~; , .... ; 
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lVI estský úrad v Prešove 
St:kda majetková a "d{onamická 
Oddelenie mestského m.s,j(.'tku. 

.,, · · Váš list čfslo l zo dňa: c-:'O"so ·' 

M/3945/2014 rl'/: 

Kičurová. ; _; 1 ;": =-;<, 

Vec 

· Naše čfslo: 

B/5051/2014 
č.z. 22163/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková · ä ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. Palková 27.3.2014 
ir 051/3100275 

Prešov- ul.17. Novembra 170-172 
_________ - stanovisko k odpredaju pozemku 

r. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky ku odpredaju 
pozemku parc. č. KN-C 5758/8 o výmere l m2

, vytvoreného na základe geometrického plánu 
c. 36484172-56/2013 z pôvodného pozemku parc. č. KNC 575811 vo vlastníctve mesta, ktorý 
je zastavaný výťahovou šachtou k bytovému domu na ulici 17. novembra 170 a 172. 

MESTO PREŠOV 
Mestský t:Jrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 O 1 Prešov (jj) 

Ing. ~rián Harčarík 
ri diteľ Sekcie 

stavebnéh úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 
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11riamy rn· ·daj •-• \ ·-h;;;·~ Priamy predaj 
·a hJestskéii J ias~stva neDzhesenie i 3. zasädnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
~~o fJi1a26. 1 ~eštd)Prešo\73 _-... -~;:< lč. 27/2015 zo ~ňa 26. l. 2015, bod č. 23- · · ·• · ·-

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

' - , . · .-- vyhodnotila dňa ll. 6. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku: 

! -, 

Strana 
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-- -parc. č. KNC ~758/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m2
, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul. 17. novembra, 

__ ,_.,_., spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ mesta Prešov č. 27/2015, bod 23, zo 
. -.-- ._ ,_ -dňa 26. l. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na www stránke mesta Prešov 

v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 . 

. Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 56 € 

'' ,. Záujemca: Tobistav s~~ŕ. o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35 507 971 

Ponúknutá cena: 57 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie:. Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol vyššiu cenu ako bola minimálna cena 
. . . . . . vo výške znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku 

c záujemcu= Tobistav s. r. o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35 507 
971, vo výške 57 €. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

Prešov ll. 6. 2015 

············ ' · ..... \.... . " ---....-. 

............ / ..... 

. .. .. . . . . ... .. . -~-. '-' ..................... . 



l :Zl Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10/44 

P. č. 7 /Bod č. ll- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7 /2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 5391/46, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, 
Eulálii Juskovej, Pavlovičovo nám 35, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie pozemku žiadateľkou, ktorá je vlastníčkou garáže postavenej na predmetnom pozemku 
a toho času ho žiadateľka užíva na základe ZMLUVY č. 22/2014 o nájme pozemku. 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 6. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM navrhovaný predaj pozemku odporúča schváliť priamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona č. 13 8/1991 Zb. o majetku 
obcí, ktorý prípady predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod 
postupu stanoveného týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l 460 € (81,21 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 35/2015 zo dňa 30. 5. 2015 vypracovaného SEIPA s.r.o. 
Prešov je l 460 € (81 ,21 €/m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: 1460 € (81,21 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
07/1-6 Žiadosť zo dňa 4. 3. 2015 s prílohami 
07/2 Stanovisko OÚPaU zo dňa 6. 5. 2015 
07/3 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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l\1ESTO PREŠOV -- s·· u;, č. 73, 080 Ol Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
. l 

li 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ · 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

---······································ 
Dátum narodenia l IČO: .................... . 

·················~··.···-:~e_!_•!..!.!.~~·~-
_r -- J--'--- ---•- ~---= ___.._~__._ 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločno~ti: .... 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: . 

e-mailová adresa: ......................................... :::: ............................ . 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

v ' v , . . .f. K 1v L T t: Tvj H O v P ~ [ S, O v r Pozemok sa nachadza na ultct: ........................................................................................................................... . 

~tastrálne územie: ·····················{~t·$.:~.9:sVs········n·G·············Ar·:;~2··········································· 
Č1slo parcely: .............................................................. ~.~ ...... ! ......................... ~ ................................................. . 
• .., .. V~~f'O~IA b~IV1b' ľO):.tM~tv !>O.s> !IAV.l>01v -C-AR~'tv 

_- ,. U čel ztadostt: ·····································································'-···-··········································································· 
á.~ .. ?..: .... fL'.~h.a ........ ~.1 ... 2.~ .. 9. ... :: .... ~! .. ~.Y..2~ ....... J?..Y.! .. R ... f..~ .. ~ ... 1;! .. ~.~ ...... ~ .. ~ ..... kY. .... .:1i .. ;?..!j 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení 
podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

v v tf. ~~cv\.c ~v !L 0 As-v Presove dna .................... .. 

Príloha: 
1 . Q kópia listu vlastníctva na p~mok- S. TA v t> "lv A;( :1 ,f ~ 

- ~~estnenia-pozemk 
3. Q kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej maPY 

- -čestné vyhlásenie-pollľa-pf~ebo-p.~íl~-ll-k-8P----§:2.~ 
2.. fJ tHL1vVIJ.. (. !L~!:LoA'1 O 1VI\ 1JMf l!O'i-[Mľ','1v-Y,o 1 f>lf\ 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚ/SP-52/1/3 



" 8 ,.t(l::Q)f.t:H'lé '"~ kste$t<·~lilH'Ii mape PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape · 

. ':IJ~_é;;;:1 iJ <·Parcelné číslo;, YýmerfJ vm2 Druhpozemku,Jt.n. Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n . 

5391138 18 Zastavané plochy a 16 "' .1 .· '. c 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: .. . .. • ... .-

.16 -Pozemok, na ktororn)i/postavená nebrtovibúét~.;a~~~-ačená súpisným čfslom ·- -... __ ..... ····-·""'~~~-~~ ... ---·~--~·-
Urriiestneniepoiem~ľi~'=~~~· ." ··: · ~-~:~-:~~=~-~~=:: ... -~=~.:.·: ....... -.' -.. ~~~~~-=-~~:.·"_ ·... ···~"""'-~"'''" 

1- Pozemok je umiestiľený v zastavanom územi obce ; ·;.·: · · .. ·· ·.-· · ----· · 
·.· '- --· ·· ~. --\.\;-;r:;;.~~-t:,~:,c .. . . :.~:~~;J~by:. .:.:.:/:~:' 

~~ ·"".'. ·}·' ~~.,.~ .. - " . 

Súpisné číslo na pa5~,e_ fJ~J.'?. D!u~,~t~"[~ľ;.-fppis stavby .. : .. . ..c '~Druh ch.n. Um/est. stavby ::;_: ':é.::~ 
1 __ : 

·1 
11300 5391138 7 garáž .. 
11300 5391/46''··· 7 garáž''"'>"·· 

'.' 

:;::;,\·,<tnÝ,, n;:;. Právnyvzt'ah_ k par.c~J~.!,l,!l ktorej leží stavba 11300 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. : .·· 
· Legenda: ~-··,__, '• -- ' 

Druh stavby: 
7- Samostatne stojaca garáž 

Kód umiestnenia stavby: - __ " _ ··-~ .:.~.:ť~- __ _ . - . . 
·-···~-''"" ___ : __ . __ . _______ ,;.~'"-·---~--~ 

·-~-·~--~--··- - 1 -Stavba postava'ná na zeritskom povrchU~ 

IF; ' Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čfslo (IČO) a . Spoluvlastnfcky podiel ·, .:.:· 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastn/ka ~ · ... 

Účastnlk právneho vzt;ahu: · ., Vlastník ·· 
-. . -:,., ' ~ .. -. 

1 l 1 , ... :;:;y:" ~,;':•7 • ,, :~!.';, (.1 Jusková Eu Já lia r. Lešková- Miškufová, Pavlovičovo nám. 7442/35, -~· ., :0.::.':\~: .... 
_ ·~------ --~~-~-· .~ Prešov,PSC 080.01, SR_ .. --~-----·:·----.-. ---'='·cc:-·.:------;---·-----·-- -"-"-''--'--'~-"-""~~------------=-----~-----:-:--·-.:·~--

Dátum narodenia: 17.02.1941 · "J:;<;•_,,~.-'e: 

Titul nadobudnutia 

ČASŤC: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Kupna zmluva V 493/2001-3554/01, ·· ~- -·~-.~-·-

Potvrdenie o sč.5/2001· 3554/01 
Z 450512011· osv.ded. 260 142/2011· 6060/11, 
Z 267/2015- potvrdenie S./DK./2015/479/11300/P/Dz-1177/15 

.. . !J, -...... ,; 

-------------------------'-----'-'-----'=.:...::..;--;;_,;· ·:.::.· .:;;:--:;:---;;;,:·=---"-'·;:;,;·~~:,:.·";;,--...:.=_;.;_;";;_,;,~;;;._;~.:.__;---------- ... --. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portái_!J: 02.03.2015 
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2.NÁJOMCA: 

·--. -·-·· ....-.........- ..._~ -
- ~ --~- ...... _..__. -·· ' ~ 

.;~ 

:,.... Strana .... 

IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274 
SWIFT: CEKOSKBX 

. VS: 212 9985791 
' '. ~ •, ~---

(ďalej len prenajímatel') · 

a 

Eulália Jusková 
· nar. . _;) ... 

.. (ďalej len nájomca) 

I. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

·" ~ .. : -_ 

"·---~ . ·~· . 
1/3 

. L· Prenajímatel'je· vlastníkom nehnut~l'nosti parc.č. KNC 5391/46 o výmere 18 m2
, zastavané plochy a 

.. . nádvoriá, k. ú. Prešov, ktorá je vedená na L V č. 6492. .. ·.· , : 

-. ~~"" :.-. 

., ,<··, 

. ·~. ~ ·,, ... 
• :'' ~. ··~· t 

. 2. · .Predmetom tejtozmlqyy je prenájom_ pozemku parc. č. KNC 5391/46 za účelom majetkovoprávneho 
._;_ ____ ::.:.~-- __ usporiadania pod_g_arážQU. yJpklilite l,JL_Škultétylw,_v.:flrešove ......... _ -~----,-.,.,..-~-=--:-:-.·,----·· ___ : ___ .:.. __ .. 
· 3 .. Prenajímatel' prenechávanehnuteľnosť v čL I. bod 2 tejto zmluvy do nájmu v zmysle § 9a odsek 9 

f zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho prenájmu. 

~) 

rr. 
DOBA NÁJMU 

l. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 roky odo dňajej účinnosti. 
2. Nájomná zmluva zanikne: 

a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom uvedeným v 

čl. I. bod 2 tejto zmluvy a taktiež v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné podľa čl. ID 
riadne a včas. Výpovedná lehota je 3 - mesačná a začne plynúť od prvého dňa v mesiaci 
nasledujúceho po doručení výpovede, · 

d) odstúpením od zmluvy, prípade opakovaného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po 
doručení odstúpenia, 

e) dií.om kedy nastanú účinky odpredaja predmetu nájmu v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon). ' " 

3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa celý predmet nájmu alebo jeho podstatná časť stane 
nespôsobilým na dohodnutý účel zmluvy. 
, 

T"' 'll. r TT,,...~ ",. ,,. - ,,. 



-~·------------------------------

. m .. :·~~;:,<;:.;.: .. . . ·C·E. N. A.mNA·~·JMU,· .,-~:~_;·~-~_5_-_·'_."d~ .· •·· · •. · .. · :> .i(;.~"i': 
~~![~~~' · ,, ,, . :L ··''· ..• , · \'h>•l.\l<t#'ii<. . .... ·· .... ~ ·c•.Lú;,:,, ,;:.;•~L 

: :-;)~OW~-.,;(~~t:f,!1.~ni3e!lá;\Ilájm.U'j·e;stan·óv"ená dohodou na 5,70 EUR l m2J ·ročne v -súlade s 'VZN 9/2011 : .... :.:x:::.:-_::.::~:::.:1:..;-;.c,.:;~.r.•'t:'~d+~~: 
:: ~-R MJi.i1'-. \:~"J.Ú~'C';2,·~,-1Májomné.predstavuje.sumu.J02,60.EUR ročne (slovom: stodvaeur a šesťdesiat centov), ktoré uhradí j. 

7::-tšv\\ nájom ca vždy do 15 .l. bežného roka na účet mesta Prešov~ · ! 
• •·.;.,. •''fr3.\ (Alikvotnú čiastku nájomného .za rok 2014 uhradí nájomca do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy na účet l 

~~~~ " l 
. 4 .. :;:Za nedodržanie termínU úhrady výšky nájomného prenajímateľ účtuje úrok z omeškania vo výške o l 

2.:~-:;~~:: :. ~j:z:,\ť~·t::5,,05 percentuálnych bodov·vyššej ako zakladná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k ! 
... ·. -;;:.;: ,_ .. :: prvému dňu omeškania nájomcu s platením nájomného. ~ 

·;;c.~{c;r,:~~:.:::·::c :.;~ :5. ,i;_ Prenaj~ateJ' _;si, vyhradzuje právo :jednostranne upraviť výšku nájomného formou písomného l 
. _.. . . · . oznámenia o zvýšení nájo1m1ého v prípade: l 
·~·-~ni:;: .• ,.~-~ ~:':'. y::7:~~: c::-: :;" zineny ·cenoVých predpisov prenajÍitlatel'a,' resp. všeobecne záväzných právnych predpisov l 

~:'ncó~1 , • upraVÚjúcich ná] om nehnutel'ností, . . .. · · . 1~ 
. . . ···je-de.::' x ::'- -: ď?.v závislosti. :Od . úrovne .. inflácie minimálrié ·jedenkrát ročne podľa údajov Slovenského · 

štatistického úradu. :~ 
.\ L<\,;Nájomcaje povlimý jednostrrumé zvýšenie nájomného v uvedených prípadoch akceptovať. ~ 

IV.- . 
POVTNNOSTIZMLuvi~CHSTRÁN 

f 
J 
I 
l 
j 

~ 1. é Pozemok uvedený v čl. I. bod l tejto zmluvy je v užívateľnom stave, nájomca je s týmto stavom r, 
· .. :;.~;.::_o_·: :,:;·>oboznámený a zaväzuje sa ho v tomto stave na vlastné náklady udržiavať. i 

.. . 2., Nájomca je oprávnený pozemok užívať, výlučne na účel uvedený v čl. l bod 2 tejto zmluvy a to l 
obvyklým spôsobom, ktorý zodpovedá tomuto účelu. ť 

.. _.. ~. ::'<: _;;3. LNájomca berie na vedomie, že .uvedený pozemok môže dať inému do podnájmu len po ~ . 
· .... · · predchádzajúcom písomnom súhlase prenaj~ateľa. l 

1 
4.. Teré1me úpravy je nájomca .oprávnený vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase l 

., t l' 'l d l tn ' ' ~ . ,.., ~ :;-::::~~- :.;~" ____ . __ prenaJima e a a v su a espa: ou pravnou up_rayou~_.:..::. ..... ~. "'"- . . ... --i-·. 
s: Nájomca je povinný oznamovať prenajÍitlateľovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú j 

alebo .,môžu, ~ať, vpl~. ~~ zml~vný ,v~'ah založený touto zmluvou, inak je povilmý uhradiť t1 
prenaJllllatel OVI stým suvlSlacu vzniknutú skodu. ' 

6. Nájomca je povinný starať sa, aby na predmete nájmu nevznikla škoda. Akékoľvek škody, ktoré 
vzniknú na predmete nájmu a budú spôsobené nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k 
nájomcovi, budú nájomcom odstránené na jeho náklady. V opačnom prípade sa nájomca zaväzuje 
uhradiť prenajímatel'ovi vzniknuté škody, následky škôd a náklady, ktoré vynaložil prenajímateľ na i 

odstránenie škôd, a to v plnej výške bezodkladne po píso1m1ej výzve prenaj~ateľa. · 
7. Nájomca je povinný predmet nájmu majetkovo právne usporiadať, t.j. predmet nájmu odkúpiť v lehote 

platnosti a účim1osti tejto zmluvy. 
8. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu pozemok uviesť do pôvodného stavu. Ak tak 

neuči11í, prenajímateľ je oprávnený uviesť pozemok do pôvodného stavu na náklady nájomcu. 
9. Nájomca sa zaväzuje platiť prenaj~ateľovi dohodnuté nájomné v súlade s touto nájomnou zmluvou. 

v. 
DORUČOVANIE 

1. Doručovanie písmm1ostí medzi zmluvnými stranami týkajúcich sa zmluvného vzťahu na základe tejto 
zmluVy je možné realizovať poštou s doručenkou alebo osobným doručením druhej zmluvnej strane. 

2. Pre potreby doručovania sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikácii zmluvných strán 
v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou prípadov, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámila druhej 

F -MsÚ/SP-01/1211 
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st<::, rzmluvnej strane .ripv(!~ ~dresu tryalého -bydliska, miesta, podnikania, sídla či inújídn~sú urče~ú na 
!i~·J: J;s . d[); ut:~\doruč.Q:VélnÍ~J:>Ísmru1ostí,.w;tc;komto 1pripadeje pre doručovanie rozhodujúca táto D;OY~ adresa riadne 

:'iír~"u~,,;;<.:zJ;~~-.s~l~,;iJút p.Pznámená odosielajúcej zmluvnej strane pred odosielaním písomnostL; :: .. : ~;. ~' .-~~ ,c:i·1J.i1iíf;t~:'• 
~ií · ·\. :3;· ::ľri zaslanípísomnostipoštou:na adresu určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť považuje za 
2. · . • riadne. doručenú dňom jej riadn~hq 1prevzatia adresátom, dň .om odmietnutia prevzatia adresátom alebo 
:t ' ' písomnosť sa považuje za doručenú po. troch 'cíň9ch''ócl'vŕátenia nedoničeriej 'zásielkY v prípade, ak 

e zásielku nebolo možné doručiť.Nájomca berie na: vedomie, že odberná lehota na prevzatie písomnosti 

o je 7 pracovných dní. 
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. O VI . 
ZMLUVNÁ POKUTA 

!V 
L· ,,Ak nájomca poruší-povim10sti;rvyplývajúce z tejto zmluvy, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 

"'' 10 
.· ::;'. ·zmluvnú pokutu vo výške 20% z.ročného nájomného, a to jednotlivo \iá každé takéto porušenie, čím 

, ·nieje dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu prípadne vzniknutej škody. i é' ,. ,, 
" 
' i. 
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VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. · Zmluvné strany môžu meniť ·obsah tejto zmluvy, prípadne prijúnať dodatky k tejto zmluve len písomne 
po vzájomnej dohode. 

2. Zmluvné strany prehlasujú,: že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po 
vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stránami. · \,1:, -X:ď, ·,,;; ;:: : H th, 

4. Táto zmluva je povlime Zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych I~ástupcov zmluyných strán, 
6. . Neoddeliteľnou slíčasťou zmluvyje snímok z katastráh1ej mapy s vyznačením predmetu nájmu. 
7. Ostatné náležitosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka. 
8. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých l vyhotovenie obdrží nájomca a 3 prenajímateľ. 

2 5 11. 1)-""r'L J. 

LU i"-} 

V Prešove ............................. .. Vp v fi 4 "!? ·· .. ,]'lh resove .... ·tJ. .. .. . _ ...... ,; :_, .: ... , .... 

, l 
NAJ OM CA: 
Eulália Jusková 

PRENA~TEĽ: 
MEST~ PREŠOV 

F- Mc::Ú/~P-nl/1 'J/1 
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S.J9.J 

5390 

d 
5346 

Okres 

Okresný tlrad Prešov, katastrálny odbor 

' ' '\ 
\ 

" \ 
\ 

PREŠOV 

" 

A-
9B39/t53 

Q 
3909 

Kat. územie 

, Prešov 

\1 
,C 

Okresný úrod Číslo zákazky 

Okresn~ tlrad Prešov, katastrálny odbor I-...!:6:::...'.L7~6:Lf...LI..=22~0..!..:14:!:.._ __ ___l_--.----:-----:--=-:-:---------
katostrólny odbor KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY 

Vektorová mapa Mierka 1 : 1000 

no parcelu: KN C - 5391/38, 5391/46 

Vyhotovil 

Dňo Meno 
18.12.2014 Fedorčáková 
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... ..,.4- --~"·•··"-6·-,· MESTSKY URAD V PRESOVE . -··"'··" ::"<"~·· ,. ,, .,., ..... ·:·"-:::-·~i':"; 

.. Odbor územného plá!'lovani~.a ~tavebn~ho ,. ., ;Xd~i~~ ':í:,f:;~;,;··~ ~-~.'<. ;:;L;:::'ti~;:.t\ 

.. L. Oddelenie územnlfíó'píailôvahia'a urbanizmu ... ...;: ____ .:. .. _:~ .. -~w "'~-.·-·"'~-"'~'""'~" ......... ,_...~"'· 
·-·~----- --···'""'~-·· '"·"- .• Jarkova 24 ---~ ~ -~--·-f ""_, __ • . ····,~·:-·"':"'' ·-·· •·•·· · · 

.: '" ·::::·.:............. .080 01 Prešov.::.~ . ··:.:. .. ::-::-.. ::: 

Mé~tsky úrad Prešov 
·· Oďbôr správy májetku rr\esta · 

majetkovo-právne oddelenie 
Jarkové 24 
080 Ci Prešov 

tNáš list čislo l zo dňa ::. · 

1 ;~;. M/2015/3690/Kičurová/ 
;;.,: cč.z.~27877/2014 

Vec 

Naše číslo 

OG. f3/6933/2015 
ev.č.93811/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelen ie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

06.05.2015 

· Prešov pa rc. r.. Odpredaj pozemku vo vlastníc~ve Mesta Prešov p31rc. č. KN-C 5391/46 k. ú. Prešov s výmerou 
.:c: rtioi.:, Škut~C18 m2

, zastavaná. plocha pod,radovou garážou, Skultétyho ulica v Prešove Eulálii Juskovej, 
bytom Pavlovičovo nám. 35, Prešov 
-stanovisko 

·····---------" ------------------------------
~-"'::;ve n:s 2 :::::;: -'t • Mesto. Prešov - Odbor. územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 

·"o r:snov2r:i2 ·plánovania a urbanizmu ako orgán ·územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
' 1:·,rq p!ánov2ní ;Zb;,:.N zneni neskorších predpisov:.o .územnom plánovani a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

dáva k predmetnej žiadosti toto stanovisko: 

•·. "'"'' ;...re5·o'-r v ?nerd .::1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012, 2013,schvá-
. ,cr ,:;_ ~.;f,:;t::o lených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dna 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dna 

· E?c:•·,:f1e •:. ~-, >:25.c11. 2013, radová garáž parc~·č. KN-C 5391/46 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne 
určenej ako plocha areálovej občianskej vybavenosti. 

~- ;;j;;: J:J v1as~nictvE: : 2/..V súčasnosti jestvujúc~. radová garáž vo vlastníctve žiadateľky je súčasťou jestvujúceho 
,)"'cÉ~~~ garážOVéhO areálU VytVOrenéhO Z bOXOVýCh garáži. 

-~·:; ,:,,;!'''"'· ~ <::?.·7:-~/.,.Mesto::-l?rešoy_':"'::OObQL:ÚZemného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 
:: ,)-'' :' · plánovania a urbanizmu v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov po 

prehodnotení zámeru od p o r ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 5391/46 k. ú. Prešov, 
s výmerou 18m2(zastavaná plocha pod radovou garážou), v lokalite Škultétyho ulica v Prešove 
v Prešove Eulálii Juskovej, bytom Pavlovičovo nám. 35, Prešov. 

S pozdravom 
MESTO PRE~OV 

Mestský úrad v Prešove 
ODBOR ÚZEUáiO PlÁIIOYOIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 

080 01 Preäov ~ 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnicá@presov.sk l www.presov.sk 
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':;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 11/44 

P. č. 8 /Bod č. 5- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov predáva pozemok: 
parc. č. KNC 93101997, zast. plocha o výmere 230m2

, vytvorený GP č. 10012014 zo 
dňa 4. 6. 2015, vyhotoveným Adriánom Tkáčom- GEOAT, Mirka Nešpora 7583140 B, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 93101530, ostatná plocha a parc. č. 93101534, zast. plocha, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova spoločnosti SINES GROUP, s. r. o., 
Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 47 190 612. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania pod zásobovacou rampou k jestvujúcej stavbe v jeho vlastníctve, súp. č. 7102, L V č. 
8254 a tvorí vjazd a výjazd z predmetnej rampy. 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 9. 3. 2015 a zo dňa 13. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí len s odpredajom časti mestského pozemku pod rampou. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM navrhovaný predaj pozemkov odporúča schváliť priamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona o majetku obcí, ktorý prípady 
predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod postupu stanoveného 
týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu v zmysle znaleckého 
posudku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 16 600 € (72, 17 €1m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 3612015 zo dňa 8. 6. 2015, vypracovaného spoločnosťou SEIPA, 
s.r.o., Baštová 38, 080 Ol Prešov je 16 600 € (72,17 €1m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: 16 600 € (72,17 €1m2
). 

Hl Prílohy: 
0811-3 Žiadosť zo dňa 17. 10. 2014 s fotodokumentáciou 
0812 Žiadosť zo dňa 15. 4. 2015 
0813 Žiadosť zo dňa 2. 6. 2015 
0814 Kópia mapy z GIS 
0815 GP č. l 0012014 
0816 L V č. 8254 
08/7-2 Stanovisko OÚPaU zo dňa 9. 3. 2015 s prílohou 
0818 Stanovisko OÚPaU zo dňa 13. 5. 2015 

F- MsÚISP-0111211 
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Mesto Prešov 
Sekcia. majetková a ekonomická 
Jarkova 24 
Prešov 

Vec: Žiadost' o odkúpenie (vysporiadanie) pril'ahlého pozemku 

Ako vlastník nehnutel;nosti stojacej na parc. č. 9310/535 v k.ú. Prešov zapísanej na 
LV č. 8254 Vás žiadam o odkúpenie resp. vysporiadanie pril'ahlého pozemku parc. č. 9310/ 
986pod vyššie citovanou stavboupodl'a priloženého návrhu GP č. 100/2014 vyhotoveného 

p. Adrián Tkáč. 

V Prešove, dňa 15.10.2014 

Prílohy: 

SINES GROUP, s.r.o. 
Duchnovičovo námestie l 
080 O l Prešov 

-návrh GP č. 100/2014 

. ,;:,t~g,Q.~JP~;Qt~~!i:l. Cvd<;'' 

-tv č. 8254 

Q 0948 900 890 
~ sines@sines.sk 

SINES GROUP, s.r.o. 
Duchnovičovo namestie 1 
080 Ol Prešov 
IČOif. ~7 190 612 
DIČ" 2Q) 378 3718 
č. ú 2fj2 /~8.8 ;5;'16/1100 

··--c;~-lib~;·Li~h.ti·~/k~~~·tel' 

IČO: 47 190 612 
DIČ: 202 378 3718 
č.ú.: 292 689 5716/11 oo www.sines.sk 
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Mesto Prešov 
-- - . . . 

' Sekcia majetková a ei<Onomická 
Jarková 24 
080 Ol Prešov - _-

V Prešove, dňa 15.04.2015 
Prflohy: 

Eviliencné číslo došlej pošty: 

:·:ólébo p~-·7,žiéidosť o'odkúpenie (vyspófiada:rfie) priľahlé o pozemku zo dňa 15.10.2014- DODATOK 

.i:·;-,. -~~~<>=;;=::;,;:,.2,;:;; .:;.Listorri~'zo dňa l5;10.2014;;:dóručeným dňa -17.10.2014 sme Vás ako výlučný vlastník 

postavenej mehnuteľriosti- -j::budóvy:<S_ossúp."(č. 7102 postavenej na pozemku - parcele registra- "C" č. 

nie, resp. 1,93_10/535;'.;kú~;rPreŠÓV·J žiadalin\o odkúpenie, resp. vysporiadanie priľahlého pozemku -

10/986. k.~·· riovovytvorehejparcely~registra>,;C" ·Č. 9310/986, kú. Prešov podľa geometrického plánu č. 

utovíl p. Ad00/2014 ~o ::dňa. 14.10;201,_4,-iktorý vyhotovil p. Adrián Tkáč (ďalej len "novovytvorená 

parcela"), a ktorý bol prílohou tejto žiadosti. 

~)'m, že na nO'iCl\'''' Našu"žiadosť:ndôvodňuj'eme:nájmä tým, že na novovytvorenej parcele sa nachádza časť 

em tO\.Ja;u ~stavby·:so·súp:~'Ô'J~02, a to :rampa ria príjem tovaru ako aj múr ohraničujúci priestor okolo 

ib? z t~j: '.: rampy, ·pričom i prístup ·k rampe ~je možný iba z tejto novovytvorenej parcely. Prechod cez 

· ·h;, u-tr• :·~ ·.- :novovytvorenú · parcelu· ·"jé '_c~takisto nevyhnutný v prípade opravy alebo údržby múru 

\'Jvytvorer:e,ohraničujúceho ptiestoJ: okolo rampy. Na novovytvorenej parcele v blízkosti cesty sa nachádza aj 

_;m ;;;,_.vodovodná šachta spolu s hlavným uzáverom vody ako aj meradlo spotrebovanej vody, ktorej 
---------------~------------------ ---- -- . - ----- ~- -------- .. __ --_-_:----=·-· -----~--- -·-:-· ----~ -::--~- --------~---------------------.::-::::-·::::-:----· ·- ----~-- -- --·-- . - -. -_::-----:-=-~----=.--- ---------~--------~-------- ----
~élC ],O --sme odberateľom. Prístup k vodovodnej šachte je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie 

ochrany vodovodnej prípojky a meradla pred poškodením, zamrznutím alebo zatopením, ktorú 

sme v zmysle platných predpisov povinný ako odberateľ vody zabezpečiť. 

Na základe vyššie uvedeného máme za to, že naša žiadosť o odkúpenie, resp. 

vysporiadanie priľahlého pozemku je dôvodná. 

SINES GROUP, s.r.o. 
Duchnovičovo námestie l 
080 O l Prešov 

S úctou 

Iii! 0948 900 890 
Ili! sines@sines.sk 

SINES GROUP, s.r.o. 
DalMr Lichtig - konatel' 

l 

IČO: 47190612 
DIČ: 202 378 3718 
č.ú.: 292 689 5716/11 oo www.sines.sk 

J 



Sel:cia 
jarke,· 
080 01 

Vec 

ME:STO PIU.ŠOV Mest~ký ~rad v Prešove l1 o 
-,Čjší~'špfšu:' :_ '" --~cv. - 'clf1éuístr. znatika: 

Pr·::: š~~~~ Znak a lehota 

Do ll o: 02 -06- 2015 uloženia: 

- .-. - - .. 

- ,. - -' .. - l Vybavuje: l Prfiohy: 

Evldentin6 llfslo do~lej pošty: ;7()/J ó$1 p?'cJ/j_ 
/ 

-l 

Mesto Prešov 
Sekcia majetkováaeftonomická 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

V Prešove, dňa 02.06.2015 

- p:;:e,, Žiadosť o odkúp~nfe (vysporiadanie) pril'ahlého pozemku zo dňa 15.10.2014- DODATOK č. 3 

Listom zo dňa 15.10.2014, doručeným dňa 17.10.2014 sme Vás ako výlučný vlastník 

· : -~•c;\ 21
: ~; 'nehnutei'llostf --- bi.ľd~zy- ·so sú p. č. 7102 postavenej na pozemku - parcele registra "C" č. 

·'".i '-•:, ~9310/535, k.ú. Prešov- žiadali o o-dkúpenie, resp. vysporiadanie priľahlého pozemku podľa 

'- ·;·'geometrického plánÚ č~l00/2014 ~o dňa 14.10.2014, ktorý vyhotovil p. Adrián Tkáč, a ktorý bol 

prílohou žiadosti. 

· · Z dôvodu úpravY' tohto geometrického plánu Vás aktuálne žiadame o odkúpenie 

' . ;··: •; ::Iľriľahléhá pozemku,-a to -novovytvorťmej parcely registra "C" č. 9310/997 o výmere 230 m2, 

c =·-" -druh - zastavaná plocha podľa upraveného geometrického plánu č. 100/2014 zo dňa 

•;. ~-; 01.06.2015, ktorý vyhotovil p. Adrián Tkáč, a ktorý prikladáme v prílohe . 

S úctou 

.. ~ .. 

SINA{ GROUP, s.r.o. 
D#fJor..,Li~bti~ -Jwnateľ 

prfioha: geometrický plán č. 100/2014 zo dňa 01.06.2014 l 

SINES GROUP, s.r.o. 
Duchnovičovo námestie l 
080 Ol Prešov 

liil 0948 900 890 
1111 sines@sines.sk 

IČO: 47190612 
DIČ: 202 378 3718 
č.ú.: 292 689 5716/11 oo www.sines.sk 

i ' 
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9310/453 

N parcely C ; . 
N vnútorná kresba. 

N dôležité ulice a cesty 
N dôležité ulice a cesty 
~významné ulice a námestia · · 
~ulice a cesty 
-''.'Iné komunikácie a chodnfky 
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9310 
534 

lf, 

_,____) 

Z.A-t~}'f;TN't:--

9310 
531 

~ 

9310 

535 

s"~"~. 

eli]~' ôCdl!':c:.cc. tei'} 

9310 
522 

Zmeny ~ ,_ Nový stav 

o k od 

parcele m2 parcel m2 Člslo 
Vlastni k 

~l člslo člslo 
parcely 

(iné opráv.osoba) 
adresa, ( sidlo ) 

St!~v privny je totolný a registrom C KN 

9n0/530 21311 ostatná pl~ !310/530 l 11179 ostatná plocha doterajši 
! 
f 29 {Mesto PREšoV) ,:,:1 cc:L. 

Legenda: 
l6d spôsobu VjU!lvania 18 

'·.':C.>. , .. :: 22 

' """- '::':':." 29 

99 

/~~ <+'~J,~~t~\-~1-~~(;_-~~~A 
__ , ·- l rt.~ o.,.\ 

~ "T~f) 
,"C' . ' /1 
'·~ 

9310/9811 111 ostatná plocha detto 
99 

9310/986 80 ostatná plocha detto 
29 

' l 
l 
' i 

"'"' 
~1::::. 

· "t-13111 mtav. ~locha 9310/5341· · 113121 zastav. plocha detto 
22 

.,::::so:: 9310/9911 '1230 zastav. plocha SIBES GROOP s.r.o. , Prešov 
.":':l'- i 18 Duchnovičovo námestie l 

6418 6!78 

• Pozf!IOk na ktora~ je dvor 
• Pozaot na ktora~ je postavená inžinierska stavba • cestná, lliestna a účelová I:Dmunikácia, lesná cesta, palná 

cesta, chodnl.k, nekryté parkovisko a ich Sll~sti 
• Poze10k na ktoroa je okrasná záhrada, uličná a sldlisková zeleň, park a iná fontčná zeleň a lesný poteaok na 

rekreačné a polovnicke VjU!lvania 
• Pozi!IOk vyu!ivaný podla drulm pozakn 

Spoplatnené v ;z 
NR SR č 14~· mysle Zakona 

- · "'199sz -. ~ ~ !: o spravnych . z. ~ . Popfatkc;:;1 
--- --· --·~·-...1.-l._ ..:.--....--:-. -- -------·· ----· ----..:.....-...:-Jl..~.;... - • • • • • • • • o • • ~~ af1,:2:_-:::. ::::- :::::~:..~--: _ ~-: - ::~:.~ =:=.:'_: "-~='ťleomelrický plán Je podldadomna právncúkooy, ked' údaJe doteraJIIeho stavu vykazu vymer su zhodoh údaJIIIl platných výpisov z katastra ne!muteľoosti. 

l Vyholovitcr l Kraj Prelovslcy l Okres PreJov l Obec 
Adrián Tkáč· GEOAT 

Kat. 
územie Prelov 

Cis!o 
plánu 100/Z014 

, , 

Mapový 
list č. 

Prelov 

Prei<Jv 5-3/Z3 

~ 

~ 
.-.. 

Mirka Neäpora 7583140 B 
PREŠOV .. , 

mobil : 0903 617737 
IČO: 37715925 

mail : adrian@t-zones.sl< 
GEOMETRICKY PLAN 

na oddelenie bsti pozemkov ,parc. l. \ 
9310/530,9310/534,9310/986, n. 

93101987 a 9310/997. V 

Vyhotovil 

Dňa: Meno: 
4.6.2015 Adrián Tká~ 

Nové hranice boli vprlrodc ~ 
m6rm~bet6oom,obrubolkml. 

Z6mam podrobného merania (meračský oál!rt) č. 
11515 

Sťuaduice bodov 02lllltcných čislami a oa1a1Dé -
údaje sú -vo"lleobecnej dolcumelllllcil 

Autorizačoe overil úradne overil Ing. AndreJ' TARASOVIČ ;r 
Meno: J> 

Dňa: 

'1 

"'' ........ 3 /_/ 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 8254 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

\ " 
ť ~ ' t o \t A t . OR J. C 

Strana: 

Dátum: 10.06.2015 

(celkom parciel ............... 1... .. ) 
PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nf] 

DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
RISTIKA K ZÚO EL 

9310153510 1022 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 1022 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

7102 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

9310/535/0 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

20 Iná budova 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Stavby 

l SINES GROUP,s.r.o., Duchnovičovo námestie l, Prešov, PSČ 080 Ol, SR 
IČOIRČ: 47190612 

Titul nadobudnutia: 

99 

.. 
Z 5957/2014- osv.o dobrovoľnej dražbe.N 1542/2014, Z 5962/2014- duplicita N 154212014 

ČASŤC. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Zz. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Zz.) 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

8350 5323 

(celkom stavieb ............... L.) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

8254 8254 

(celkom vlastníkov ............... \....) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

rt~ s:() Prešo\r 
Oďl)or sprá\'Y rr9ajetku 

Naše čfslo: 

!::;:. arch. f\s!s'í'1 2 š~cf2 JI{Il1,5909/2014 2.: _B/2014/19561 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka Prešov: 

9.3.2015 

~,~~~_:.'.~.;-~ft_·: ~ 051/3100230 
ka~ ariD_s_. Sto+a r.oc.f;:~:::rAS 0\'. Sk 

Ing. aŕch. Katarlna Štefanová 
~ 051/3100230 
katarina stofanova@presov sk 

~t}~"''·~--~-- o·•• --- ..... , --, .. ,_._, 

YY Vec 
fl~iovská u:Pre~ov,:Síd!isko IU.; ~~- Centrum,Prostejovská ulica č. 35C, odpredaj časti pozemku 
~<Group, s.rP_~rc. č. KNC .9310/530 k.ú. Prešov, Sines Group, s.r.o. · 
Ú~-- -stanovisko 
;;r .. 

f~:J81201 c.t 2 ~·=' . ~~Na ?á~!ade Vašej žiadqsti p .. M/15909/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
~Ôr1é star 10 v ~z~rnného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 
a.:.--. 

iJť~i~etn·;· pc~ z~: rTl'>'- ~Pe>dľ~. (JP. t-J ~~~sta frešoyje predmetný pozemok určený ako plocha občianskej 
(ť.' sáo·L~ ,vybavenQsti.ŕV~r:JlYSI~ yzN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, 
~YJy r:earsi::::.PI~tí_p~~-d~n9pl?C::~UJegulatív RL C.3 Plochy neareálovej občianskej vybavenosti. 
ili~· . 
/.' .. ··: 

fľi:~>e:c. c: ':: s V súčasnej dobe je čast' pozemku parc. č. KNC 9310/530 k.ú. Prešov zastavaná 
~~6dného cPr~streš~n9Y.J?Jl1POlJ ,p(e ~ásobovaD}e obchodného objektu na pozemku parc. č. 9310/535 
ik:·,·:novan-,:r:k:ú.,.:Prešov rt_a ~rostejoyskej uliciit:35. Navrhovaným GP č. 100/2014 /spracovateľ Adrián 
::~~~'í0í53C'- ::I~áč;-:·_,~EQ!\Jld~.~zpozemku,parc. č. 9310/530 k.ú. Prešov odčlenený novovytvorený 
· ~pozemok-cparc::Č;;-;9~10/986 .k.ú~ ,.prešov o výmere 254 m2, na ktorom sa okrem plochy-------- -·-·----

zásobovacej r~rnPY nachádza aj sprievodná zeleň komunikácie Tomášikovej ulice /trávnik/. 

. Nemáme námietky k odpredaju časti pôvodného pozemku parc. č. KNC 931 0/530 
k.ú. Prešov -·časť novovytvoreného pozemku parc. č. 9310/986 k.ú. Prešov, ktorá je 

. zastavaná telesom prestrešenej zásobovacej rampy obchodnému objektu vlastníkovi tohto 
objektu. S odpredajom zvyšnej časti novovytvoreného pozemku parc. č. 9310/986 k.ú. 
Prešov, ktorý tvorí sprievodnú zeleň- trávnik, nesúhlasíme. 

MESTO PRE~OV 

Príloha: 

Mestský úrad v Presov~ t 

ODBOR 0ZEMRtROli.ÄROYAKIAU~~E8KÉ"O UM~~ 
osa 01 Presov L· 

Í}_ 

. . ' Ing. arch. Kristína Hakučová -
poveren~· riadením odboru územného 

plánovania a stavebného poriadku 

Kópia GP s vyznačením časti pozemku parc. č. 9310/530 k.ú. Prešov zastavaného 
zásobovacou rampou 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.S\ l www.presov.sk 
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sJ:'ói>~O~ .· .... •· • ... ... . .. . .. l\fESTOPREšbÝ1' •' ')ty'ť0 ? :;•· ... 
Diä!iO~, _____ _ __ _ rľbri-ého flr~d~-l Odb ' 'h I, , .. -. · · , ---.-~t-- ~ b 'h , d 

i=-~~;~~--~-~-~-~_-.. _·.···-~-~.--:.:·_.·····;:-;~:,·:.-. ~~~~1_._i_z~~~ ~-ď:·:~-~-.-~-_c;~-- _:
0

:~~~;;~z:!n:h~
0

~;;J~~;i~_1;::b;:iž.;~;~~~:~;;~·::,:,'::c~;_ · ·· 
:~·' -~- -- .. . :_ - _.. . --··-~-·--·- ··-·~---~---... ,_,,. ·- ... ~ _;:·~:·::-~~ .. :~/-~~: 

Odbor sp;-tvy majetkú 
M<liet!mvo··rrávne f.H:ld~~cenie · 

Naše č!slo 

lr:lg. a~c~. i<e\2rin~ ·"'"~·r" M/15909/2014 12 E·.2C·: 'B/2015fl105 
!7 051/3~ 00230 

. -;;-,· 

; ;·. : . 

. ·.·· .. -:~:~~:,·.:;r·-·:.·-:=J;~-:?·· :-.::·:;=~~:f, --~.:~.;;.· -: -:· 
' ·.:~:·;·~~!~-~-~~~-~~:~_··~·~;~;;"' • ·-:•c:~• ~-~:~-~~":i/t·:}- ~~ •: .:' 0 

: 

:~. .·t -":"":·:~-:~?~;;~~-:"::~ ;--~ -~ . 

Msú Prešov __ 
Odbor správy majetku· 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka Prešov 

Ing. arch. Katarlna štofanová · 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presoy.sk 

13.5.2015 

~~~=-~-==·- ····=··~ v~~vec'·-~--=-~------~-- ==·~=--·--·, ~"~,=~=--·-··,·=-~~-~=~=-~~~="-· ----- =o:~=~:-~=,=-,~~~-~-,-"ť-~==·===, --···=·=---====ď·.=---~ď-,ťť-==-== 

s:te_iovská i..~: Prešov/Sídlisko 111.; NS Centrum~· Prostejovská ulica č. 35C, odpredaj časti pozemku ·· · · ··--
~s Group, ~v parc. č. KNC 9310/530 k. ú. Prešov, Sines Group, s.r.o. · ··, r :') · 
ti - s t a n o v i s k o k dodatku žiadosti 

ť;i/1590tJ2CJ'1.c~ c Na základe ~:Vašej >žiadosti č. M/15909/2014 o prehodnotenie stanoviska č. 
lf\ odO.e+s:ú; B/2014/19561 .zo dňa: 9.3.2015, ::zaujíma oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

nasledovné stanovisko: 

,. 

k~ t. B/2::.11<1/'\~,5:: :rrváme na pôvodnom :stanovisku č. B/2014/19561 zo dňa 9.3.2015 vydanom 
iizrn~_, :.j.. oddelením územného plánovania a urbanizmu, t.j.: 

cbv::i~:~~::l·'rj ;: :.: nemáme námietky k odpredaju časti pôvodného pozemku parc. č. KNC 9310/530 k. ú.
•ozemí<:u r.arc:. ô, Prešov:,;. časť ~novovytvoreného pozemku parc. č. 9310/986 k.ú. Prešov, ktorá je 
zásc·bov,~cej 'Ed :zastavaná· telesom prestrešenej zásobovacej rampy obchodnému objektu spolu 

/:::tstr. ·;:c-ies múrom ohraničujúcim priestor rampy vlastníkovi tohto objektu 

nesúhlasíme s odpredajom zvy'šnej časti novovytvoreného pozemku parc. č. 9310/986 
k. ú. Prešov, ktorý tvorí sprievodnú zeleň- trávnik s vodovodnou šachtou a po ktorom 
je prístup ku zásobovacej rampe žiadateľovi z dôvodu, že tieto plochy sú vo vlastníctve 
Mesta Prešov a sú verejne prístupné /aj pre žiadateľa/. 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A SJAVEBKÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

l 

Ing. arch. Mária 9{ltková 
vedúca odboru ~mného plánovania 
a stavebného úradu, -
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax,: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnid:t@presov.sk l www.presov.sk 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 12/44 

P. č. 9 /Bod č. 6- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

AJ Mesto Prešov predáva: 
-pozemok parc. č. KNC 9818/26, záhrada o výmere 157m2

, 

-pozemok parc. č. KNC 9818/29, záhrada o výmere 176 m2
, 

ktoré boli vytvorené GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. 
č. KNC 9818/22, záhrada, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 

PhDr. Martine Polomovej, Lomnická 2, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka požiadala o kúpu predmetných pozemkov· za účelom dodatočného majetkovoprávneho 

usporiadania, pretože je vlastníčkou vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom predmetné 
pozemky sú ňou dlhodobo užívané. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015 bod č. 4, boli zo strany OSMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa ll. 6. 2015 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: PhDr. 
Martinou Polomovou, Lomnická 2, 080 Ol Prešov. 

' 
Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 8. 2014: 

(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 10. l. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l 960 € (5,89 €1m2

) s doplatkom náhrady za užívanie 
dotknutých pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 320 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 28/2015 zo dňa 24. 4. 2015 vypracovaného znaleckou 
organizáciou SEIPA s.r.o., Baštová 38,080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je stanovená 
nasledovne: 

všeobecná hodnota pozemkov vo výške l 950 €. Jednotková cena je 5,86 €/m2
, 

nájom za dva roky vo výške 318,34 €. Jednotková cena je 0,48 €/m2 ročne. 
Navrhovaná cena žiadateľom: l 960 €, t.j. 5,89 €/m2 a náhrada za užívanie dotknutého pozemku za 
obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 320 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: l 960 € (5,89 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutých 
pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 320 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

GI Prílohy: 
09/1 Žiadosť zo dňa 14. 12. 2012 
0912 Žiadosť zo dňa 12. 2. 2013 
09/3 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 8. 2014 
09/4 GP č. 12612014 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Mesto Prešov 

09/5 LV č. 3834 
09/6 L V č. 4092 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

0917 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., zo dňa 6. 12. 2013 
09/8 Zápis č. 13/2015 z vyhodnotenia ponúk 

F- MsÚ/SP-0111211 

Vydanie: 

Strana 
13/44 



~= MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV 
t-:----..:.M.:..:.e:::.:-s.:..:.ts::;k:Lý_..::ú rad v rr e šo ve 1 O 
Číslo spisu: ~ 
Došlo: ! i:n;;k a lehota 

2 1 -12- 2012 , UI:Jienia: 

Celkom: 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ........ ?/; ~C: .... !tf.(.\."!~J.. ....... ?..t!~(!lý(?.(.f...~ ........................... . 
Dátum naro~enia 1 IČO:···:········· .. ····: ....... :... .LO/Vf/Vr G ,, 4 .:_.1 ...... (jjjä'os"'?fiE.Só'l/"'''"''"'""'''' 
Adresa trvaleho pobytu l stdlo spolocnostt: ............ , ...... _ .................... J ................................................................ . 
Číslo telefónneho kontaktu žiú.-.:~.-··~ 

e-1nailová adresa: ................................................................................. . 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

. . . 7@ #l L fC? /io'f?KOI( 
Pozen1ok sa nachadza na ul1c1 : .......................................................................................................................... . 

Katastrálne úzen1ie: ..................................... 7./!.f!!.-?.9..( ................................................................................ . 
Číslo parcely: ........................................ f.é{!./rf?.././f. .................................................................................. . 

• - v· • :;ltJ/CtÚ?E#!E ?t?6:e:,;ýtd1 t.· #iJ/;é/ 4&#? Ucel z1adost1: ..................................................................................................................................................... . 

.................................. ~: ... ~t.~~ ............................................................................................................. . 
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preuluízaného porušenia podmieno!{ spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

_ v /f Iť ľ?7/J 
V Presove dna .................... .. 

Príloha: 

kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/l/1 

• ••••••••••• l" •••••••••••••• 

podpis navrhovatel'a 



~~~~~------~····~---.~-----~--------P-~ l - Nlt5i'O f'RE.ŠOV 

Martina Polomová, Lomnická 2, 080 Ol Prešov 

Mestský úrad · 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková24 
Prešov 

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku 

!-----
Mestský ť.rad v Prešove 

Číslo so;s:_ 

l Prílohy-

V Prešove dňa 12.2.2013 

Týmto sa obraciam na Vás so žiadosťou o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. 
č. KN-C 9818/20 v zmysle predloženého GP č. 175/2012, ktorý je priľahlý k mojej záhradke 
parc. č. KN-C 6254/14 v k. ú. Prešov, ktorej som majiteľkou. 

Príloha: 
Ix LV č. 4092 

"'~:t:.'i,~:: .... ~."::..'~~'.é~:;'l~:~~:}~·:· .. ~~:::~~-;q)š.~,...:·,~· 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

Ml19617 /19670/2012 
Ing. Adam 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

B/12272/2014 Ing. Palková 12.8.2014 
ev. č. 116649/2014 ~ 051/3100 275 

Stanovisko k odpredaju novoVytvorených pozemkov v zmysle GP č. 126/2014 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
. plánovania, zaujíma ku žiadosti vlastníkov záhradiek v záhradkárskej osade Pod Wilec 
hôrkou nasledovné stanovisko: · 

Nemáme námietky ku odpredaju novovytvorených pozemkov parc. č. KNC 9818/26, 
9818/29, 9818/27, 6254/34, 6254/35, 9818/28 a 9818/30, ktoré nezasahujú do plôch určených 
pre trvalý a dočasný záber na stavbu "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, 
podprojekt Prešov, aktivita l". 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad . 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANiSTIKY 
080 01. Prešov ([š) 

Ing. Marián Harčafik_ 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l ~\ll.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 23.06.2015 
čas vyhotovenia: 11:38:03 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3834 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

6254118 357 Záhrady 4 2 

6254132 

Legenda: 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z- 272312015 
19 Zastavané plochy a 

nádvoria 

Spôsob využívania pozemku: 
99- Pozemok využívaný podf'a druhu pozemku 

99 2 

4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné pol'nohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

8475 6254132 
Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 

Kód umiestnenia stavby: 

19 zahr.chatka 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASt 8: VLASTNfCI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Polomová Martina r. Kočvárová, PhDr., Lomnická 2, Prešov, SR 1 l 1 
Dátum narodenia : 08.02.1965 

Titul nadobudnutia Z-3449198-listina o urceni sc.Vn.57881R-8475198,g.p.c.222198 
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 516212006 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 22.06.2015 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 23.06.2015 
čas vyhotovenia: 12:31:38 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 4092 
ČASf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

6254114 
6254154 

Výmera v m2 Druh pozemku 
321 Záhrady 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

4 2 
55 Ostatné plochy 99 2 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z- 272212015 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

99 -Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 
4 -Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

ČASf 8: VLASTN[CI A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 
Por. čfslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čfs/o (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Polomová Martina r. Kočvárová, PhDr., Lomnická 2, Prešov-Solivar, 
PSČ 080 05, SR 

Dátum narodenia : 

1 l 1 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

ČASŤC: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 

08.02.1965 

Kúpna zmluva V 5912013 
Z 4112014- rozhodnutie OU-PO-PLO 201311100-21ZJ a zápis G.P.č. 26812013 

1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 22.06.2015 



s Zápis č. 13/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj 
Uznesenie z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Mesto Prešov č. 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015, bod č. 4 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

vyhodnotila dňa ll. 6. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku: 

Strana 
1/1 

- parc. č. KNC 9818/26, záhrada o výmere 157m2
, parc. č. KNC 9818/29, záhrada o výmere 176 

m2
, vytvorených GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. 

r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, 
záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec 
hôrkou, 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ mesta Prešov č. 51/2015, bod 4, zo dňa 

30. 3. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 
12. 5. 2015 až l. 6. 2015. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: l 950 € s podmienkou zaplatenia náhrady 
za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t.j. minimálne 318,34 €. 

Záujemca: PhDr. Martina Polomová, Lomnická 2, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: l 960 € + náhrada za užívanie 320 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol vyššiu cenu ako bola minimálna cena vo 
výške znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu 
PhDr. Martiny Polomovej, Lomnická 2, 080 Ol Prešov vo výške l 960 € + 
nájom za dva roky spätne 320 €, t. j. celková cena 2 280 €. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

Prešov ll. 6. 2015 

..... p 
< 



SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY 
Pq,DNIK, štátny podnik_ 

Váš ii$1: m./ zo dňa Naša mačka · 

"··,·. 

cz 23666/49240/2013 

Vec 

Odštepný zeyod Košice .... _. 

tel.: 055/6008111, fax: 055/633 35 80, 633 62 47 

e-mail: meno.priezvisko@svo.sk 

l l_ 

.L 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická· 
Oddeleníe mestského mc0etku 
080 Ol Prešov 

Vybavuje !linka 

Ing. Friga/146 

. Košíce, dňa 

6.12.2013 

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR 
· Podprojekt 3 Prešov- aktivita 1 .:_ stanovisko 

Listom č. M/19617,19670/2012 sme boli požiadaní Mestslrým úradom v Prešove, 

oddelením mestského majetku .o za~}atie stanoviska ohl'adom im~ny dniliu pozemkov ·a o ich 
~· . - . . ,.. -

vyňatie z vodného toku. 

Na základe posúdenia predloženého GP č. 282/2013 súhlasíme s navrhovanou zmenou 

druhu pQZemkov a ich vyňatím z vodného toki.l. Na predmetných parcelách nedôjde pri realizácň 

stavby "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -aktivita l" 

k trvalému záberu pozemkov. 

SLOVENSKÝ VDDDHDBPODMlSk'Y pnnul"' x 
~ lll!P.1t.p, 
1./Ub,epnj Zárad Koi/te 

ňmnblerrta 14, 0415g KOŠIGE 
·15· 

.. ·.j 

technicko -prevádzkový námestník 

'-'' ·( 
rr CO: 49240 · ·l 

~~.. i! 

Sídl~ štátneho podniku: RadniČ.né námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55, Slovenská republika, P.rávna forma: štátny po~.tik, 1ľio: 36022047, 
IC DPH: SK2020066213, Štátny podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S, 

Odštepný závod Košice je zria!lený štátnym podnikom ako organizačná zložka podn.ikn s prideleni'l!! h!eqtWkačným číslom 36P22047 04, 
Odštepný závod a jeho riaditel' sú zapísani v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I} 9~~iel:-Po, Vložka číslo: 266fV, 

n __ , ___ ~ • ! ... "rr .. • . ... l"----• .... , ~. --•--'J!'•.-'rr-1!!-- !!:!_'l_ ..!:Jo'!!= -,...." .... ,..,..n.", ..... ,. • ., .. _.. -



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 14144 

P. č. lO /Bod č. 7- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

AJ Mesto Prešov predáva: · 
pozemok parc. č. KNC 9818130, záhrada o výmere 186 m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 12612014 zo 
dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254129, záhrada a parc. č. KNC 9818122, záhrada, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Monike Možiškovej, Pod Wilec hôrkou 71, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka požiadala o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 

usporiadania, pretože je vlastníčkou vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom predmetný 
pozemok je ňou dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015 bod č. 3, boli zo strany OSMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa ll. 6. 2015 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Monikou 
Možiškovou, Pod Wilec hôrkou 71, 080 Ol Prešov. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 10. l. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l 090 € (5,86 €1m2

) s doplatkom náhrady za užívanie 
dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 178 €, t.j. 0,48 €1m2 ročne. 

G/Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 2712015 zo dňa 24. 4. 2015 vypracovaného znaleckou 
organizáciou SEIPA s.r.o., Baštová 38, 080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je stanovená 
nasledovne: 

všeobecná hodnota pozemku vo výške l 090 €. Jednotková cena je 5,86 €1m2
, 

nájom za dva roky vo výške 177,82 €. Jednotková cena je 0,48 €1m2 ročne. 
Navrhovaná cena žiadateľom: l 090 €, t.j. 5,86 €1m2 a náhrada za užívanie dotknutého pozemku za 
obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 178 €, t.j. 0,48 €1m2 ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: l 090 € (5,86 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého 
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 178 €, t. j. 0,48 €/m2 ročne. 

ID Prílohy: 
1011 Žiadosť zo dňa 20. 12. 2012 
1012 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 8. 2014 
1013 GP č. 12612014 
1014 LV č. 3967 
1015 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., zo dňa 6. 12. 2013 
1016 Zápis č. 1212015 z vyhodnotenia ponúk 

F- MsÚISP-0111211 



.. ~ .. ~,···o··· ... ol MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove, IDavná ul. č. 73,080 Ol 

·' 
... - • --'Ml-x....._ ... ,.. l 9 

•~•.....,...,•~',. .W.~;~UUY 

: Mestský úrad v Prešove 
; . 
1 Čfslo soisu: f Aegistr. značka: 
Do~ lo: Znak a lehota 

20 -12;, 2012 uloženia: 
. 

Prílohy: l Vybavuje: 
l 

Evidenčné čfslo došlej pošty: 1lrf()ľ() / 2(/fV 

Mestský úrad v Prešove , 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

v./ 
Z1adost' o~/kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): / . . . 

M. · · ·k /.bh d'' ' v' · ~/?/N /Zó~;~?/'C?. . · .· . · .· · . 
ena, prtezvrs o o c o ny nazr .... .l..t.§. •••.•••••.••••...•••.••••.•.•••••••••••••..•.••.••.••••••••••••• ~··············~·······················•···· 

' v 

·náturi:l..narodenia l ICO: •••• , .•. ~i . ___ ····;·-;:···~································--······•········· .. ······················~·-········ 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: :f.'r?..ťť. .. ~J1:.?.. ... áď.ä1f?.«.; .. f!.!.:. .......................... ; ......... .. 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: . 

e-mailová adre"Sa: ••••...•..•••. · .....•..•....••........••......••••.•.....••. ~ •.•..•.•. ~············ 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr .. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, ma.rí.Želia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

P 
·k·: . ·h· ,.d 1· · .. lb/ /b)~c-~o//oc;c~-7/. ·. . . ·. · · 

ozemo sa·nac. a za na u ICl .••••••••••••••••••••••••••••• ~., .............. _ •••••• ~~··································~···································· 
.. . ;:-;;.,.,_.;--- ' ... ,• ·,. " ' . 12. . . 

, , ·. . ~Jvv · · · · · · · · Katastralne uzem1e .•...... ~ ....•...................•..•.........•...•..•..•.•.•...............•. , .....•.•.•..••.•........•.....•..•............. .-......•.•.. 

Číslo parcely: ... t;(ť,d,)zq!,(..(..Ž ... t!.::.1!.:?.. .. f!.f..'f!.{!./cx(. 7f?~:?.:.(..2:':~~.~ ... (!: .. c;;?.,~7,d:~~t' -
'u' v l v• d . ·. /y PRE :J4o!'f/~ tP~~~/e' /..5'";-n-2 ..... ·. . 

ce zta .ost1. ~ .•••• /..~-:' •••••••••••••••••••••••••••••••••.• r::?" ••••••••••••• ~·········~························~~·················································~ 

~ d:eft.:zf:.c.~/.~~~c:t.t?.~ť.f.:(. ... ft.~c:ť.?.:e~::::.(.(!?.~t't.?.e.«-= .. :::: .... .r!.~:.: ... ~.. . 
~a~ dP4 t/e?c7?-e t?b~~!" /?t' V'- co r~(/~ ~c;'._?e' . . . . 

v zmysle zákona č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj · súhlas Mestu Prešov so spracovaním· osobných údajov . y rozsahu, v al}om . sú · 
poskytnuté vtejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia ~iadosti. Súhlas možno odvolat' }ba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bohúh.las"udelený •. 

V Prešove dňa ~t?.':.~P.(~ ........... 
podpi~avrhovateľa 

Príloha: 
kópia L V '3 '1 a .:{. 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F -MsÚ/SP - 52/1/1 



' .... l Pt.ll. .. o~,.tA- t. ~o 2. 

MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

Mli9617/19670/20 12 
)ng. Adam 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

B/12272/2014 Ing. Palková 12.8.2014 
ev. č. 116649/2014 ~ 051/3100 275 

Stanovisko k odpredaju novoVytvorených pozemkov v zmysle GP č. 126/2014 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
. plánovania, zaujíma ku žiadosti vlastníkov záhradiek v záhradkárskej osade Pod Wilec 
hôrkou nasledovné stanovisko: · 

Nemáme námietky ku odpredaju novovytvorených pozemkov parc. č. KNC 9818/26, 
9818/29, 9818/27, 6254/34, 6254/35, 9818/28 a 9818/30, ktoré nezasahujú do plôch určených 
pre trvalý a dočasný záber na stavbu "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, 
podprojekt Prešov, aktivita l". 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad . 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 O 1. Prešov @) 

l:ó.g. Marián Harčaŕik 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

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





Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 23.06.2015 
čas vyhotovenia: 11:10:32 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3967 
ČASf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

6254119 
6254127 

Výmera v m2 Druh pozemku 
342 Záhrady 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

4 2 
19 Orná pôda 1 2 . 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

1 - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, 
zelenina a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne ne využívaný pre rastlinnú výrobu 
4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné čisto na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

7462 6254127 
Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

20 Iná budova 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASf B: VLASTN/Ct A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastnik 

1 Možišková Monika r. Možišková, Šafárikova 11, Prešov, PSČ 080 01, SR 1 l 1 
Dátum narodenia: 01.05.1966 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 23512012 

Tituly nadobudnutia L V: 

ROZHODNUTIE O PRIDELENI SUP.CISLA. 
GP C.60196. 

ČASf C: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 22.06.2015 



SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY 
P9_DNIK, štátny podnik .. 

Váš l.i$1: zn./ zo dňa Naša značka · 

cz 23666/49240/2013 

Vec 

PIL\lo~A t..~o}s
Odštepný zäyod Košice 

····~. ·-~.. ;;_~; 

-~~ /~'~ Riaalletšwo~~ • .., 
. /~/---... _/ 9dštepnéhq závoduKosice 

--------- · Dumbierska 14 
041 59 Košice 

teL: 055/6008111, fax: 055/633 35 80, 633 62 47 

e-mail: meno.priezvisko@svp.sk 

. 1. 
Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická· 
Oddeleníe mestského majetku 
080 Ol Prešov 

L 

Vybavuje /linka 

Ing. Frigwl46 

. Košice, dňa 

6.12.2013 

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR 
·Pod projekt 3 Pŕešov- aktivita 1..:_ stanovisko 

Listom č. M/19617,19670/2012 sme boli požiadaní Mests1.rým úradom v Prešove, 

oddelením mestského majetku' o zauJatie stanoviska .ohľadom Zm~ny druhu pozemkov ·a o ich 
.. . -· . ~ ~ 

vyňatie z vodného toku. 

Na základe posúdenia predloženého GP č. 282/2013 súhlasíme s navrhovanou zmenou 

druhu pQzemkov a ich vyňatím z vodného tokil. Na predmetných parcelách nedôjde pri realizácň 

stavby "Prioritné preventívne proti:povodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -aktivita l" 

k trvalému záberu pozemkov. 

SLOVENSKÝ VODDHDSPODMSKY PDDul'f 1 
nn. rtll1 t.p, 
unlepný zátrDd K!i~ice 

ňumblerska 14, 04159 KOŠICE 
15· 

CO: 49240 

Sidi~ štátneho podniku: Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55, Slovenská republika, ~rávna forma: štátny pol1.tik, ~0: 360220•h, 
IC DPH: SK2020066213, Štátny podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, .Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S, 

Odštepný závod Košice je :r:ria~ený štátnym podnikom ako organizačná zložka podniku s pridelenľ'_! i4eJ!f:Wkačným číslom 36P22047 04, 
Odštepný závod a jeho riaditel' sú zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I~ Q~~i.éi:-Po, Vložka číslo: 266N, 

n __ , ____ .. _ . ! .. ·'I:T"!. _, , , . ___ r. '----• ..... , ____ , .'J!'I •• ""'-~-- ll!E-l_j;y,.~ ·,.,n."..nnn.,...." .... , ...... _~ • ~ 



a Zápis č. 12/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj 
Uznesenie z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Mesto Prešov č. 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015, bod č. 3 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

vyhodnotila dľ1a 11. 6. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku: 

Strana 
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- parc. č. KNC 9818/30, záhrada o výmere 186m2
, vytvoreného GP č. 126/2014 zo dňa 

18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ mesta Prešov č. 51/2015, bod 3, zo dňa 
30. 3. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 
12. 5. 2015 až l. 6. 2015. 

Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: l 090 € s podmienkou zaplatenia náhrady 
za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t.j. minimálne 177,82 €. 

Záujemca: Monika Možišková, Pod \Vilec hôrkou 71, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: l 090 € + náhrada za užívanie 178 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého 
posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku zauJemcu Moniky 

Možiškovej, Pod Wilec hôrkou 71, 080 Ol Prešov vo výške l 090 € + nájom 
za dva roky spätne 178 €, t.j. celková cena l 268 €. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

Prešov ll. 6. 2015 



J;:;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 15144 

P. č. ll /Bod č. 8- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov predáva: · 
pozemok parc. č. KNC 9818127, záhrada o výmere 189 m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 12612014 zo 
dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254129, záhrada a parc. č. KNC 9818122, záhrada, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, 
Helene Peregrinovej, Záhradná 39, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel'ka požiadala o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného majetkovoprávneho 

usporiadania, pretože je vlastníčkou vedl'ajších nehnutel'ností v záhradkárskej osade, pričom predmetný 
pozemok je ňou dlhodobo užívaný. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015 bod č. 6, boli zo strany OSMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa ll. 6. 2015 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Helenou 
Peregrinovou, Záhradná 39, 080 Ol Prešov. 

D/ Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 10. l. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l ll l € (5,88 €1m2

) s doplatkom náhrady za užívanie 
dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 180,68 €, t.j. 0,48 €1m2 ročne. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 2912015 zo dňa 24. 4. 2015 vypracovaného znaleckou 
organizáciou SEIPA s.r.o., Baštová 38,080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je stanovená 
nasledovne: 

všeobecná hodnota pozemku vo výške l ll O €. Jednotková cena je 5,87 €1m2
, 

nájom za dva roky vo výške 180,68 €. Jednotková cena je 0,48 €1m2 ročne. 
Navrhovaná cena žiadatel'om: l ll l €, t.j. 5,88 €1m2 a náhrada za užívanie dotknutého pozemku za 
obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 180,68 €, t.j. 0,48 €1m2 ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: l 111 € (5,88 €1m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutého 
pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 180,68 €, t.j. 0,48 €1m2 ročne. 

Hl Prílohy: 
1111 Žiadosť zo dňa 14. 12. 2012 
1112 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 8. 2014 
1113 GP č. 12612014 
1114 L V č. 3877 
1115 Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., zo dňa 6. 12. 2013 
1116 Zápis č. 1512015 z vyhodnotenia ponúk 

F- MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ........... . 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

?E/2&J/;:?i/??f/ /l 
. .................................. /. ................................ . 

Dát.um n~r~d;enia l IČO: ···;···············:·······::···· ... ~ .,.~~-/j-jJ/t,l''''':.:.·"37'''······f}!E"~'f)''''''''········· 
Ad1esa t!Vdkho pobytu l s1dlo spolocnostl . ............ 1. ..................... :f: ............ j .............................................. .. 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 

e-mailová adresa: .............................................................................. .. 

(ak sú navrho\,atel ia viacerí. uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

T<,mto žiadam/žiadajú o p1·cdaj/kúpu pozemku* 

(} 

Poze1nok sa nachádza na ulici : ..................... ?P..f. .. ((,!.','!.,~c;,., .. 1:.t?,~~-<?..ŕ.. .............................................. . 
Katastrálne územie: .............................................. 7./?.~~~.t:::'. .................................................................. .. 
Číslo parcely: ............................................ 7.#.:(q/·.~ .................................................................................. . 
Účel žiadosti: .................... :??.f!/~.(ľ..~/!(.(~ .... ?.?.~:.1'1.ŕ ..... ~ .... ~0.:~~ .... ':~!f.!.?{f!.~ ................... .. 
. . .............. ..... ............................ í?.:.r?.~: .... ~!?..ŕ./~ .... ........... ················· ....................................................... . 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 

preuldzaného porušenia podmienok spracúvania osobn)rch údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove cl11a .. /f./~:.vf.P!Z 

Príloha: 

kópia LV 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiacc sa prcškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/l/l 

..................... ! .............. .. 

podpis navrhovateľa 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: 

Mf!9617/19670/20 12 
.Ing. Adam 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

B/12272/2014 Ing. Palková 12.8.2014 
ev. č. 116649/2014 ~ 051/3100 275 

Stanovisko k odpredaju novoVytvorených pozemkov v zmysle GP č. 126/2014 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
. plánovania, zaujíma ku žiadosti vlastníkov záhradiek v záhradkárskej .osade Pod Wilec 
hôrkou nasledovné stanovisko: 

Nemáme námietky ku odpredaju novovytvorených pozemkov parc. č. KNC 9818/26, 
9818/29, 9818/27, 6254/34, 6254/35, 9818/28 a 9818/30, ktoré nezasahujú do plôch určených 
pre trvalý a dočasný záber na stavbu "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, 
podprojekt Prešov, aktivita l". 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad . 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A UR6ANlSTIKY 
080 O 1. Prešov (fäJ 

Irig. Marián Harčaffk 
riaditeľ Sekcie 

stavebného lÍfadu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 11 ~lll.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk 1 www.presov.sk 



l 

$ 

technicko- prevádzkový námestník 

CO: 49240 

Sldl~ štátneho podniku: Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55, Slovenská republika, ~rávoa forma: štátny po'i1.tik, ifio: 36021.047, 
IC DPH: SK2020066213, Štátny podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S, 

Odštepný :tá vod Košice je zria!fený štátnym podnikom ako organizačná zložka podniku s pridele~ i4elJ!:Wkačným číslom 36012047 04, 
Odštepný závod a jeho riaditel' sú zapísan! v Obchodnom registri Okresného súdu Košice ll' P.~~ie1:-Po, VJožka číslo: 266/V, 

n--•---·•. • ! ... "r'!' . . 1 .•. l 1..---~ .,... -- --1 .• '1!'1-- T'-':C-- l!:!-1_ .DY"'~--,.,..,."..,."...,....,,...,-.,..,-- .. 



IQ! 
Zápis č. 15/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj 
Uznesenie z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Mesto Prešov č. 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015, bod č. 6 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing~ Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

vyhodnotila dňa 11. 6. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku: 

Strana 
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- parc. č. KNC 9818/27, záhrada o výmere 189m2
, vytvoreného GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 

2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ mesta Prešov č. 5112015, bod 6, zo dňa 
30. 3. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 
12. 5. 2015 až l. 6. 2015. 

Minimálna cena stanovená podl'a znaleckého posudku: l 110 € s podmienkou zaplatenia náhrady 
za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t.j. minimálne 180,68 €. 

Záujemca: Helena Peregrinová, Záhradná 39, 080 Ol Prešov 

Ponúknutá cena: 1111 € +náhrada za užívanie 180,68 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol vyššiu cenu ako bola minimálna cena vo 
výške znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu 
Heleny Peregrinovej, Záhradná 39, 080 Ol Prešov vo výške 1111 € + 
nájom za dva roky spätne 180,68 €, t. j. celková cena l 291,68 €. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

Prešov ll. 6. 2015 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 16/44 

P. č. 12 /Bod č. 9- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
· disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
-pozemok parc. č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO m2

, 

-pozemok parc. č. KNC 6254/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m2
, 

-pozemok parc. č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329m2
, ktorý bol vytvorený GP č. 126/2014 zo 

dňa 18. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita UL Pod Wilec hôrkou, 
Jánovi Sabolovi, Pri Hati 13, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je vlastníkom vedľajších nehnuteľností v záhradkárskej osade, pričom predmetné 
pozemky sú ním dlhodobo užívané. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015 bod č. 5, boli zo strany OSMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa ll. 6. 2015 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: Jánom 
Sabolom, Pri Hati 13, 080 Ol Prešov. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 12. 8. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 10. l. 2013: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 2 120 € (5,86 €/m2

) s doplatkom náhrady za užívanie 
dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 346,08 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 30/2015 zo dňa 27. 4. 2015 vypracovaného znaleckou 
organizáciou SEIPA s.r.o., Baštová 38, 080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je stanovená 
nasledovne: 

všeobecná hodnota pozemkov vo výške 2 120 €. Jednotková cena je 5,86 €/m2
, 

nájom za dva roky vo výške 346,08 €. Jednotková cena je 0,48 €/m2 ročne. 
Navrhovaná cena žiadateľom: 2 120 €, t.j. 5,86 €/m2 a náhrada za užívanie dotknutého pozemku za 
obdobie dvoch rokov spätne (nájom) 346,08 €, t.j. 0,48 €/m2 ročne. 
Navrhovaná cena komisiou: 2 120 € (5,86 €1m2

) s doplatkom náhrady za užívanie dotknutých 
pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne (nájom) vo výške 346,08 €, t. j. 0,48 €/m2 ročne. 

Hl Prílohy: 
12/1 Žiadosť zo dňa 14. 12. 2012 
12/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. 8. 2014 
12/3 GP č. 12612014 

F- MsÚISP-01112/1 
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~::J MESTO PREŠOV 
1~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Pre~~--..__, 

10 

číslo spisu: 

Došlo: 

Celkom: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Zíadosť o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: .............. c/.ž!.ť., .... ~t.~~ ..................................................... .. 
Dátum narod.enia l IČO: ... : ............... ~ ....... : ........ rN.l .. ;_if-fí""""'/j"'""'"ji:'bso"il""'"'"""""'""'"'""' 
Adresa trvaleho pobytu l stdlo spolocnosh: ·: .. -'-l·~·.- .. _..,.,.~.(/: ..... .f.. ......... .; ........................................................... . 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: ........ . 

e-n1ailová adresa: ................................................................................. . 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené úd~e za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/l<úpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici : ................... ?..e!. .. Jť/~c;: .. !..<?.?!.??..t ..................................................... . 
Katastrálne ~1zen1ie: ....................................... ?.?.'::~~q .. ~ .......................................................................... . 
v, • • /818//!3 Ctslo pa1cely ....................................................................................................... ~ ......................................... .. 

Účel žiadosti: ............ :ZP.f.!!!.ľ!?.!!(~ .... ?P..~0.. ..... 5. ... /(~ .... ~(.#,Jb,, ............................ . 
................................... ~ .... ?·.({:.~ ...... ~-!11!!.. .... 1. ... ~~/:.(.. ...................................................................... . 

V zmysle zálwna č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobnfch údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadostí, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ~tlw výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dfía ... /!t./l..·!.t?.(?-

Príloha: 

kópia LV 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 52/1/1 

podpis navrhovateľa 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

Váš list či s lo l zo dňa: 

Ml19617/19670/2012 
Ing. Adam 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
oddelenie mestského majetku 

Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

B/12272/2014 Ing. Palková 12.8.2014 
ev. č. 116649/2014 ~ 05113100 275 

Stanovisko k odpredaju novoVytvorených pozemkov v zmysle GP č. 126/2014 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
. plánovania, zaujíma ku žiadosti vlastníkov záhradiek v záhradkárskej -osade Pod Wilec 
hôrkou nasledovné stanovisko: 

Nemáme námietky ku odpredaju novovytvorených pozemkov parc. č. KNC 9818/26, 
9818/29,9818/27, 6254/34, 6254/35,9818/28 a 9818/30, ktoré nezasahujú do plôch určených 
pre trvalý a dočasný záber na stavbu "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, 
podprojekt Prešov, aktivita l". 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
oa o o 1 . Prešov @ 

Irig. Marián Harča;rfik 
riaditeľ Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l T~l.: +421(51)31001111 Fax: +421 (51)77336651 E·mail: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 23.06.2015 
čas vyhotovenia: 13:56:00 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3818 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

6254/17 
6254/36 

Výmera v m2 Druh pozemku 
348 Záhrady 

Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

Legenda: 

13 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využívania pozemku: 

4 2 
16 2 

4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné pol'nohospodárske plodiny 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné čislo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

11670 62541 35 19 zahradkarska chata 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 11670 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 

11670 6254/ 36 19 zahradkarska chata 1 
Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASt 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Sabol Ján r. Sabol, Pri hati 13, Prešov - Solivar, SR 1 l 1 
Dátum narodenia: 04.02.1947 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 6140/2009 
Titul nadobudnutia Z 141612002-Listina o určení čs Vn.4572/11670/02 

ČASŤC: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 22.06.2015 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 23.06.2015 

čas vyhotovenia: 14:20:55 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3853 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umíest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

6254/16 365 Záhrady 4 2 
6254/ 33 26 Zastavané plochy a 16 2 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné pol'nohospodárske plodiny 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

11669 62541 33 
11669 62541 34 

19 zahradkarska chata 
19 zahradkarska chata 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 
1 

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 11669 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. 
Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTN{CJ A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastnfka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Sabol Ján ,Prešov-Solivar,Pri hati 13 
Dátum narodenia : 04.02.1947 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 226312004 

Tituly nadobudnutia L V: 

Z 141512002-Listina o urceni sc.Vn.4571111669102 

ČASfC: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 

1 l 1 

1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 22.06.2015 



SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY 
PqDNIK, štátny podnik. 

Váš li$1: zn./zo dňa Naša značka · 

·- /. '· 
' ' 

cz 23666/49240/2013 

Vec 

Odštepný.záyod Košice 
'''•~-'-···i'-...... « •..•..•. ~ .• ,~:~j 

,--~~~~adiÍefgwo"'""""c"'~. 
. /~;.;-----.__/ . 9dštepného závod~UKÔŠite 

-------....___ · Dumbierska 14 
041 59 Košice 

tel.: 055/6008111, fax: 055/633 35 80, 633 62 47 

e-mail: meno.priezvisko@svo.sk 

l l 

L 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická· 
Oddeleníe mestského majetku 
080 O l Prešov 

_J 

Vybavuje !linka 

Ing. Friga/146 

. Košice, dňa 

6.12.2013 

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR 
· Podprojekt 3 Pŕešov- aktivita 1.:_ stanovisko 

Listom č. M/19617,19670/2012 sme boli požiadaní Mestsl..rým úradom v Prešove, 

oddelením mestského majetku .o :ZauJatie stanoviska obl'adom imeny druhu pozemkov ·a o ich 
.. . . . . " ~ 

vyňatie z vodného toku. 

Na základe posúdenia predloženého GP č. 28212013 súhlas~e s navrhovanou zmenou 

druhu pqzemkov a ich vyňatím z vodného tokU. Na predmetnýqh parcelách nedôjde pri realizácii 

stavby "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov -aktivita l" 

k trvalému záberu pozemkov. 

SLOVENSKÝ VDDDHDSPOUMtSk'r PD11u1rr x n.tX. i!it 111 e.p, 
UUI8pnj Úflld ltDŠfte 

ňambfernb 14, 0415g KOŠICE 
- ·15· 

technicko - prevádzkový námestnik 

'-'' 'l 
l'{ 

CO: 49240 il 
~~{;~. . l ! 

Sídl~ štátneho podniku: Radničné námestie 8, Banská Štiavnica, PSČ 969 55, Slovenská republika, Právna forma: štátny po-a.tik. ~0: 36022047, 
IC DPH: SK2020066213, Štátny podnik je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, .Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S, 

Odštepný závod Košice je zriadený štátnym podnikom ako organizačná zložka podniku s pridelenÍ'II! i4eqfWkačným číslom 36P22047 04, 
Odštepný závod a jeho riaditel' sú zapísaní v Obchodnom registri Okresného súdu Košice Ií ~~~iel:-Po, Vložka číslo: 266N, 

~--1 ....... • ~-~'l'r'!' __ , • ••• L 'L- •. • ,.,. 1 ~- --1.'!!"'--T'-~!-. l!!'!'-1 • ...0'!!~ • ..._ ..... "..,...,.. ... ______ _ 



9 
Zápis č. 14/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj 
Uznesenie z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Mesto Prešov č. 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015, bod č. 5 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

vyhodnotila dňa ll. 6. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku: 

Strana 
111 

- parc. č. KNC 6254/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere lO m 2
, parc. č. KNC 6254/35, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23m2
, parc. č. KNC 9818/28, záhrada o výmere 329 

m 2
, vytvoreného GP č. 126/2014 zo dňa 18. 6. 2014, vyhotoveného GEOPLAN Prešov, s.r.o., 

Konštantínova 3, 080 O l Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 6254/29, záhrada a 
parc. č. KNC 9818/22, záhrada, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ mesta Prešov č. 5112015, bod 5, zo dňa 

30. 3. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 
12. 5. 2015 až l. 6. 2015. 

Minimálna cena stanovená podl'a znaleckého posudku: 2 120 € s podmienkou zaplatenia náhrady 
za užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, t.j. minimálne 346,08 €. 

Záujemca: Ján Sabol, Pri Hati 13, 080 05 Prešov 

Ponúknutá cena: 2 120 € + náhrada za užívanie 346,08 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie: Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého 
posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu Jána Sabola, Pri 

Hati 13, 080 05 Prešov vo výške 2 120 € + nájom za dva roky spätne 346,08 
€, t.j. celková cena 2 466,08 €. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Mít;oslav Makara 

Prešov ll. 6. 2015 

........ ( 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18/44 

P. č. 13 /Bod č. 10- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

AJ Mesto Prešov predáva: 
-pozemok parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-pozemok parc. č. KNC 6020115 o výmere 7m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 17. novembra, 
Pavlovi Krempaskému, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie predmetných pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania priľahlých pozemkov k RD vo vlastníctve žiadateľa. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015 bod č. 3, boli zo strany OSMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 12. 8. 2015 stanovená komisia hodnotila 
dve ponuky, ktoré boli k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 9. 6. 2015 až 24. 6. 2015. Záujemcovia boli dvaja, a to: 
l. Pavel Krempaský, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol Prešov, 
2. PRO BONO MEDIA, s. r. o., UL Šmeralova 29, 080 Ol Prešov. 

Vzhľadom na to, že záujemca v l. rade ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého posudku, 
komisia odporúča akceptovať jeho ponuku, z dôvodu stanoviska sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky zo dňa 24. 10. 2014, že pozemky parc. č. KNC 6020114 a parc. č. KNC 6020/15 k. ú. 
Prešov sú priľahlými pozemkami s pozemkom parc. č. KNC 6018 k. ú. Prešov, ktorého vlastníkmi sú 
Pavel Krempaský a manželka Ľudmila Krempaská, bytom 17. novembra 12, ktorý je zastavaný 
rodinným domom. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 24. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 12. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí . 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 564 € (56,40 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 31/2015 zo dňa 25. 5. 2015 vypracovaného znaleckou 
organizáciou SEIPA s.r.o., Baštová 38, 080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je stanovená 
nasledovne: 

všeobecná hodnota pozemkov vo výške 564 €. Jednotková cena je 56,40 €/m2
, 

Navrhovaná cena žiadateľom: 564,00 €, t.j. 56,40 €/m2
• 

Navrhovaná cena komisiou: 564 € (56,40 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
13/1 Žiadosť zo dňa 13. 10. 2014 
13/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 24. 10. 2014 
13/3 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
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13/4 LV č. 360 
13/5 Zápis č. 19 /2015 z vyhodnotenia ponúk 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Pavel Krempaský a manželka Ľudmila Krempaská, 

• M' .~,-·-.~'-"" i:.'t!!Si 

mf:STO m~ov ~mf1.~.!!= '!.~~L 3 

č'·l plsu· :=I~enistr. značka: 

Mesto Prešov 
S MaE 
Jarkova 26 
080 Ol Prešov 

I>DS • · --
----- Znak a lehota 

' 3 ~lO- !LlH uloženia: 
Došlo: 

Prílohy: \ Vyba~uje: 
;f;) O DJ<f ;ci Oli; Evidenčné čfslo došlej pošty: 

l 

Vec : Žiadost' o odkúpenie pozemku 

Dolepodpísaní Pavel Krempaský a manželka Ľudmila Krempaská, 7. 
·- ~ ~ Vás týmto žiadame o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 6020/14 (3,0 

· m2) a parc. c. Kl~-L 6020/15 (7,0 m2), katastrálne územie Prešov. Pozemok sa nachádza pri 
rodinnom dome na Ul. 17. novembra 12, Prešov. Pozemok žiadame odkúpiť z dôvodu 
realizovania prístavby k rodinnému domu. 

V Prešove dňa 13.10.2014 

/ l 



Váš list číslo l zo dňa: 

M130028/2014 
Č.z.130970/2014 

VEC 

- -- -- -. -· .. - ..... ,_""'"'. ~ 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

Naše číslo: 

B/16143/2014 
ev. č132604/2014 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a e,kongmická 
OmfeTerilemestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
~051/3100273 

Prešov: 

24.10. 2014 

Odpredaj pozemkov parc. č. KN-C 6020/14, KN-C 6020/15 k. ú. Prešov za účelom majetkoprávneho 
usporiadania pozemkov pod zastavanou časťou rodinného domu 17. novembra č.12 v Prešove, Pavlovi 
Krempaskému a manželke Ľudmile Krempaskej, 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/12013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 
pozemky parc.č. KN-C 6020/14, KN-C 6020115 k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, sa nachádzajú na 
ploche funkčne určenej ako plocha polyfunkčná - občianská vybavenosť+ bývanie. 

21 V súčasnosti pozemky parc. č. KN-C 6020/14, KN-C 6020/15 k .ú. Prešov sú zastavané. Na týchto 
pozemkoch je zrealizovaná prístavba rodinného domu (zádverie a izba) parc. č. KN-C 6018 k. ú. Prešov, 17. 
novembra č.12 v Prešove. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov po prehodnotení zámeru od por ú č a odpredať pozemky parc. č. KN-C 6020/14. 
KN-C 6020/15 k. ú. Prešov, ktoré sú zastavané prístavbami rodinného domu parc. č. KN-C 6018 k. ú. 
Prešov, vlastníkom rodinného domu. 

S pozdravom 

Ing. Mana~M a r č a rf k 
riadit ' Sekcie 

stavebného úr u a urbanistiky 

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

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 13.08.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 360 - čiastočný 

ČASt A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

6018/000/0 

VÝMERA 

v (rrt] 

60 

Výmera spolu: 60 

DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE

RISTIKA 

99 

* * * Ostatné par~.:.ely registra "C" nevyii.adané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA -spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

SlJPISNÉ 

ČÍSLO 

8522 

NA PARCELE 

ČÍSLO 

6018/000/0 

ČASt B: VLASTNÍCI 

Priezvisko. meno (názov) 

Stavby 

DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

IO rod.dom 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l KREMPASKY PAVEL A LUDMILA R.SRALIKOVA,Pusovce c.58 
IČO/RČ: 19630617, RČ_MAN: -19640228 

Titul nadobudnutia: 
KUPNA ZMLUVA V 7282/98 

3 KREMPASKYPAYOL 
IČO/RČ: 19630617 

ČASt C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Mária Magáčová 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znen[ vyhlášky č. 72//997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 31.07.2015 00:00:00 

(celkom parciel .............. ~ .... ) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

3773 5444 

(celkom stavieb ............... !... .. ) 
INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

360 360 

(celkom vlastníkov ............. ) .... ) 

Podiel 

314 

1/4 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



I~J 
Zápis č. 19/2015 z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk 

Priamy predaj 
Uznesenie č. 7 4/2015 z l O. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

Mesto Prešov mesta Prešov zo dňa 27. 4. 2015, bod 3 

Dt'ía 12 8 .2015 komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc - predseda 
Ing. Ľudovít Malaga - člen 

Štefan Hermanovský - člen 
JUDr. Miroslav Makara- člen 

JUDr. Ľudmila Vargová- členka 

otvorila obálky s predloženými ponukami, ktoré doručili záujemcovia na odkúpenie pozemku: 
-parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 

Strana 
ll l 

spôsobom priameho predaja, schváleného uznesením MsZ mesta Prešov č. 74/2015 bod 3, zo dt''ía 27. 4. 2015 
a vyhláseného na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na webovej stránke mesta v dľ1och 9.6.2015 až 24. 6. 2015. 

Minimálna cena stanovená podl'a znaleckého posudku: minimálne za cenu 56,40 €/m2 

Obálka č. l -Záujemca: Pavel Krempaský, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol Prešov, ponúkol minimálnu cenu 
56,40 €/m2 v zmysle znaleckého posudku č. 31/2015 zo dl''la 25. 5. 2015 zadaného 
mestom. 

Obálka č. 2- Záujemca: PRO BONO MEDIA, s. r. o., Ul. Šmeralova 29, 080 Ol Prešov, ponúkol cenu 
60 €/m2

• 

Zistenie komisie: Záujemcovia splnili zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho 

Rozhodnutie komisie: Vzhl'adom na to, že záujemca č. l - Pavel Krcmpaský, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol 
Prešov, ktorý požiadal o predaj ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého posudku, 
komisia odporúča akceptovať jeho ponuku aj z dôvodu stanoviska sekcie stavebného 
úradu a urbanistky zo dľ'ía 24. 10. 2014, že pozemky parc. č. KNC 6020114 a parc. č. 

KNC 6020/15 k. ú Prešov sú pril'ahlými pozemkami s pozemkom parc. č. KNC 6018 k. 
ú. Prešov, ktorého vlastníkmi sú Pavel Krempaský a manželka Ľudmila Krcmpaská, 
bytom 17. novembra 12, ktorý je zastavaný rodinným domom. 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga 

Štefan Hermanovský 

JUDr. Miroslav Makara 

···········y························· 

Prešov 12. 8. 2015 
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P. č. 14 /Bod č. 9- Výpis z uznesenia č. 1912015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.17 12015 zo dňa l. 7. 20151 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 23141272, ostatná plocha o výmere cca 140m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Vaľkovská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel' žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
stánkom. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa l. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 13. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 5 sa stotožňuje s odporúčaním vtedajšej SSÚaU- Oddelenie hlavného architekta 
a územného plánovania odpredať len časť pozemku, na ktorom sa nachádza stavba pôvodného 
predajného stánku a vzhl'adom na potrebu zachovania územnej rezervy pre budúce rozšírenie 
chodníka odporúča zarovnanie hraníc pozemkov pozdÍž Ul. Val'kovskej v línii jestvujúceho 
oplotenia susedných pozemkov. 

FI Stanovisko odboru správy mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu v 
zmysle§ 9a ods.1 písm. c) zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhl'adom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 €. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

1/ Prílohy: 
1411 Žiadosť zo dňa 12. 6. 2014 
1412 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa l. 7. 2014 s prílohou 
1413 Stanovisko ODEaŽP zo dňa 13. 10. 2014 
14/4-2 Kópia z kat. mapy 
1415 Potvrdenie o odpredaji 

F- MsÚISP-0111211 
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~ MESTO PREŠOV ľRfLOH~ C · At, /4 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 
'-~ 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

v , .. . .l·.-

Ziadosť o KUPU pozem'ku 'X' 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Andrej Maník 
Dátum narodenia l IČO: _ -

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 1 

e-mailová adresa: neuvádzam 

. ' . . . -:... ~ 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah -napr_ súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici :Val'kovskej 24 

Katastrálne územie: Prešov- Solivar 

Číslo parcely: 2314/272 o výmere 177m2 (LV 2156) 

Účel žiadosti: dňa 9.6.1994 som uzatvoril kúpnu zmluvu o prevode parcely s Mestom Prešov, ktorou 

som odkúpil parcelu č. NK 2351/2 k. ú. Solivar o výmere 1128 m2, evidovanú na Správe katastra na 

LV č. 2065. Súčasťou pozemku je aj stánok na Vaľkovskej Č; 24, ktorý som taktiež odkúpil od 

Jednoty; spotrebné družstvo Prešov dňa 26.4.i991, avšak som nemal vedomost' o tom, že pozemok 

pod vyššie uvedenou stavbou, ktorý je súčast'ou pozemku, ktorý som odkúpil od Mesta Prešov 

9.6.1994, je majetkom Mesta Prešov. Preto žiadam o odkúpenie parcely č. 2314/272 o vÝmere 177 m2 

za symbolickú cenu, nakol'ko táto parcela je súčast'ou parcely, ktorú užívam viac ako 20 rokov 

a patrične sa o túto parcelu starám. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté 
v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy 
uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia 
podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

'0/' J~> 
V P v dv •/ ;l 0 • vU 1 Lt resove na ....... : ............. . ....................................... í 

podpis navrhovateľa 
·l 

\ 



v 
MESTO PREŠOV PRíLOHA C · ,f~/2 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: · Naše číslo: 
M/9857/2014 8/10484/2014 
24.06.2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

01.07.2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-E 2314/272 k.ú. Solivar, Val'kovská ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o predaj pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. dl zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 
pozemku parc. č. KN-E 2314/272 k.ú. Solivar. 

časť uvedeného pozemku však zasahuje do pozemku parc. č. KN-C 3251/1 k.ú. Solivar, preto 
odporúčame zarovnanie hraníc pozemkov pozdfž ulice Vaľkovskej a odpredaj len časti pozemku 
o výmere cca 128 m

2
, na ktorom sa nachádza stavba pôvodného predajného stánku. Odporúčané 

riešenie je zakreslené v prílohe. 

S pozdravom 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l 

..-1 / 

~ng. Marián Ha~~rík 
riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

(51)3100111 1 Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/9857/2014 B - 15333/2014 

Vec 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Preš0\'3.10.2014 

Žiadost' o stanovisko k odkúpeniu pozemku parc.č. KN-E 2314/272, k. ú. Solivar na 
ulici Val'kovská - odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") nemá námietky k odpredaju pozemku parc. č. KN-CE 2314/272, k. ú. Solivar. 

Vzhl'adom k tomu, že časť predmetného pozemku zasahuje do pozemku parc.č. KN
C 3251/1 k.ú. Solivar, na ktorom musí byť zachovaná územná rezerva pre budúce rozšírenie 
miestnej komunikácie na Val'kovskej ulici na kategóriu min. MO 6,5/30 s pril'ahlým 
jednostranným chodníkom šírky 1,5 m, navrhujeme odpredaj len časti pozemku, na ktorom 
sa nachádza stavba pôvodného predajného stánku. 

S pozdravom . 

Ing. rJa~ián HarčariK 
riadit l' Sekcie 

stavebného radu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@prespv.sk l www.presov.sk 
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Vaľkovská 45 

080 05 PRE.ŠO\/-Sol i \iB r 

Mate :::.rl~čt~..:-1 

l09íl/5J9l 
':tJvt>l!YUjol-: 

dr .. 3ar::ek 
tf.;dO!'f' 

26.4.1991 

Potvrdenie o odpredaji predajne - stánku v Prešove-Solivare 
na Vaľkovskej ulici 6.24 

:Jedn ot a- spotrebné družstvo Prešov odpredáva i"iá ri i f1aniko-
vej ?L il •o"'" h,,.,.om c.ročc•t-Snl;\r-or \Jr·i'k·""'vr:::l·-~ .._ .. ~ • ..1.-~-. • ..L;;:~.....,.-,.. 1 u} .... , ... , _ _. v u-- a J . o-. v .... ) ..... _ 45 objekt 

predajne na ulici Vaľkovskej 6~24 Prešov-Solivar, ktor9 po

zostáva z dreveného obchodného stanku, murovaného WC, zpev

nenej plochy a príslušenstva, ako aj tovaru, ktor~ tam bude 

zisten1 podľa inventGrneho sópisu. Mária Maniková tam bude 

vykonávať ribchodnú činnosť. 

Toto potvrdenie sa menovanej vydáva k žiadosti o.re

gistráciu podnikateľskej činnosti uprislušného orgánu • 
. Er\'' ,~.T !( .J _, t"";.::~ t ~ 

spotrebné drwúhf~ 
. tli(;:(.~\/ 

Vladislav·;., FT .... ú :r l í k 
predseda preds.!avenstva 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 21144 

P. č. 15 /Bod č. 13- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNC 1674/347, zastavaná plocha o výmere cca 270m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 1674/260, zastavaná plocha o výmere cca 30 m 2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
K Okruhliaku. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom scelenia pozemku. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l 
písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 6. 10. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku s podmienkou, že v okolí plochy budú ponechané voľné pásy územnej 
rezervy (pre zeleň, chodníky pre peších, pre výhľadové rozšírenie komunikácie), po odsúhlasení s OÚP 
a SÚ. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku s podmienkou, že 
v okolí plochy budú ponechané voľné pásy územnej rezervy (pre zeleň, chodníky pre peších, pre 
výhľadové rozšírenie komunikácie), po odsúhlasení s OÚP a SÚ. 

Hl Prílohy: 
1511-3 Žiadosť zo dňa 20. 8. 2014 s prílohami 
15/2-2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. 9. 2014 s prílohou 
15/3-2 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01112/1 



VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres 707 Prešov 
Obse • 524 140 PRESOV Dátum vyhotovenia: 20.08.2014 
Katastrálne územie: 849 502 Prešov Čas vyhotovenia 09:51:45 

V Ý P I S Z L I S T U V L A S T N Í C T V A č. 13107 

rASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálne i maoe 

Parcelné Výmera Druh Spôsob Druh Umiest. Právny 
číslo v m2 pozemku využ.p. chr.n pozemku vzťah 

L4113/60 347 Orná pôda . l l 
14113/107 154 Zastavané plochy a nádvoria 15 l 
14113/108 22 Orná pôda l l 

Legenda: 

Kód spôsobu využívania pozemku 
l - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny 

okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 
poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre 
rastlinnú výrobu 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným 
číslom 

~~d umiestnenia pozemku 
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 

.~::lplsné Na parcele Druh Popis Druh Omiest. 
číslo číslo stavby stavby chr.n. stavby 

14241 14113/107 lO rodinný dom l 

Legenda: 

Kód druhu stavby 
10 - Rodinný dom 

Kód umiestnenia stavby 
l - Stavba postavané na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Pé>r. 

č:i.slo 
Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel 

:~astník právneho vzťahu~ Vlastník 

Adam Jozef, Čerešňová 40, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 15.11.1981 
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

... ul nadobudnutia 
L:·.·:: ,_::.\,-acia zrnluva 'rl 3313/2005 
P.:.zhodnutie o určení čs S/DK/2013/18140/14241/R/DZ 

ČASŤ C: ŤARCHY 

Strana l 



\l ;~ST'J PREŠOV 
.J.·~;<;h' ;'trad v Prešove, Hlavnú ul. č. 73.080 Ol 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekono!llickú MsľJ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Meno .. ;)riczvisko/obchocln)' názov: ...... ~?ff..f:i ... ~.#_c.ť.c?:ltJ. ................................................................. . 
Dútu1n narodenia !lČO: ......................... . 
Ac!!cSil trv<llého pobytu l sídlo spoločnosti: ... - ....... . . ............ -.............................................. . 
Cis:c í•.:i·-:it'Jnncilo kontaktu žiadateľa: ................................................ . 

•ooooooYooOooo-1'\oooo 

/ 

(ak st'1 n~lnhovatclia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
\'Z~íjnnm)' vzťai1- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

l 

Po>:e.ilCk -;éj l:<>chiídnt na uliczi ........ ~./!. ..... Pi<~~ .. !?!.(.??.(:. ............................................................ ,.,. 
1/ 

/ . . . . r,r(,r-{l ··J,l../ 
J ..... •"'\ j 'l~~,.,. ' l,_, 1 - --~ • l L ~ · ?' ·"'·.c.S .. dil.'- .JI':elll!C ....................................................... , ................................................................................... . 

Čísin p::;-cel:;: ... , .... ./ŕ.:!/J.. ... )k!f. ... -;;Ci, .. /f...t.f../~~.'f:.f:. .. ~ .... ::f..f..:'f.f./?..fi.Q ................................ . 
(! Č•.' i ž.:,: cle sl i: .... , .... .......... ~ .. c~lr!..!?..~i: ..... pJ.?r.'?.ť':!~7..6.~f:.: ............................................................................ . 

l 

V zmy~;!;; zúkona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

r.a!eľujrm .S'/O_j súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

posk;·L:ut>' ;·tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

pl:,:,.~:;.í ~:,;:L:vy uzavretej ako v)'slcJok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípa(lc 

(!• .·, •. ·., ,~,:-, .-, ::; ·:;šenia ;wlhú·;;u!-: spracúvania osobných údajov, za kt01·ých hol súhlas udelen:;>. 

podpis navrhov~~~..,," 

gr:lirc'-:·: 71l<LJ)!I1enie umiestnenia pozemku 

kópiu gc:~cJmetrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 
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14113135 

Q._ 

167512 

14113/1 

Výkaz výmer 

Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Cisfo 

Pk. vl. Parcely 

LV Pk KN 

13107 14113/60 

.. 

spolu : 

Legenda: 
Kód spôsobu využívania 

Kód druhu stavby 

D k od Druh 
Výmera Druh i parcele 

.. 
Ci sl o Výmer< pozemku Vlastn fk 

m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) pozemku e parcely 
ha m2 l číslo číslo ha m2 Kód adresa, ( sfdlo) 

l l 
Stav právny je totožný s registrom C KN 

m orná pôda 1411l/60 347 orná pôda doterajši 

' 
.·. .. ·, , ... , . ' ! 02100 - .. .. -·· "--

' 
14113/107 r···· 154 zastav. plocha Jozef AD AM 

. .. 
13700 Cerešňová 40, Prešov 

707 .. 

14lll/108 1·\.1 21 orná pôda , .! , • detto 
02100 : 'l'; 

·--- -~-~-

m ,m 
' ' ( ~ '" 

02100 ·Pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné zähiadné plodiny 
13700 • Pozemky, na ktorých sú postavené rozostavané stavby 

707 • Rozostavaná stavba (budova) 

l 

"'D 

fO 
-~ 
r
o 
:s; 
~ 

~( . 
~ 

"" -. ...:::. 
Geometncký plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodne s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnosti. 

Vyhotoviteľ !!'.raJ 

GEOPLAN Prešov s.r.o 
Obec Okres 

Prešov Prešov Prešovský 

Konštantínova č.3, Prešov 
IČO : 36485985 

Kat. 
územie Prešov 

Číslo 
plánu 241/2008 

Mapový 
list č. Prešov 4-2/1 

tel. 051/7723943 
Registrácia na Okr. súde v Prešove 

oddie!: Sro, vložka: 14165/P GEOMETRICKÝ PLÁN 
na zápis rozo;tavanej stavby 
na parcele čislo 14113/107 

a oddelenie parc. č. 14113/108 

Vyhotovil Autorizačne overil 

Dňa: 

l Meno: l Dňa: . l Meno: 
11.8.2008 Ing. Miriama Bakoňová 11.8.2~~-""---~ Ing. Ľudovlt Bakoň 

Nové hranice boli v prirode označene Nálet~!~ -. '/>W~'I'#~. dpovedá predpisom • . \.J l /J .... ~-. 
murmt a plotom .. c~"' • >.:<?'.<(! ~ 

;:::ó.d<fl 014 .,.."'o . 
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. ,..., c/' ~ -:>' \\ 

~~ ~ ~ . / ...---·~~;··-- ~~\ ~ ;~~~ 
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentilcil ~'<>.,;, '< .;s;,~tl;._l*'~ J \ 
t.č. 6.49-1997 ~q-.1],; ~----1D~ i-~ ~/ 

Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: / J .J. O rf l Č!slo: 13 ~~ /!Jf' 

\ Q') 
\. !:>.!:; c ~ 0~ .. 

~ 



MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

'Váš list číslo l zo dňa: 

13623/2014 
04.09.2014 

Naše číslo: 

8/14293/2014 
Ev.č. 124518/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov: 

17.09.2014 

Vec: Pozemky parc. č. KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov, na ulici K Okruhliaku, 
miestna čast' Š id lovec, Prešov 

stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemkov 

Dňa 11.09.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť o zaujatie stanoviska 
k odkúpeniu časti pozemkov parc. č. KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta 
Prešov, zapísaných na liste vlastníctva č. 6492, na ulici K Okruhliaku, miestna časť Prešov- Šidlovec. 
Predmetné pozemky sa nachádzajú pod telesom pozemnej komunikácie a priľahlého pásu zelene. 
Žiadateľom je pán Jozef Adam, K Okruhliaku 6/A, Prešov. Účelom žiadosti je scelenie pozemku 
žiadatel'a na parcele č. KNC 14113/60 v k. ú. Prešov s pozemkami požadovanými na odkúpenie. 
V žiadosti nie je uvedená výmera a rozmery plochy požadovanej na odkúpenie. 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 
4 ods. 3, písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneni neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

1. Podľa platného územného plánu mesta Prešov sa predmetné časti pozemkov parc. č. KNC 
1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov nachádzajú z ploche funkčne určenej pre bývanie 
v rodinných domoch, pre ktorú platí závazný regulatív RL 8.1. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných častí pozemkov 
parc. č. KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov za týchto podmienok: 
a) rozsah plochy určenej na odkúpenie bude menší oproti ploche, ktorú graficky vyznačil 

žiadateľ v prílohe svojej žiadosti, hranice plochy nebudú totožné s existujúcim okrajom 
pozemnej komunikácie (s cestnými obrubníkmi) tak, ako to je uvedené v žiadosti 

b) v okolí plochy budú ponechané voľné pásy územnej rezervy (pre zeleň, chodníky pre 
peších, pre výhľadové rozšírenie komunikácie) 

c) zo západnej strany bude predmetná plocha ohraničená líniou hranic pozemkov parc. č. 
KNC 1674/348, 1674/349 a 1674/350 v k. ú. Prešov 

d) zo severnej strany bude predmetná plocha ohraničená líniou majetkovej hranice 
Malinovej ulice- pozemku parc. č. KNC 14113/53 v k. ú. Prešov. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



· .. 2. 
3. Vymedzenie hraníc plochy určenej na odpredaj je vyznačené v prílohe č.1 k tomuto 

stanQvisku. 

S pozdravom 

l ' 
Ing. Mar\án Harčarík 

riJditel' 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Prílohy: 
Príl~ha č.1 - grafická schéma, 1 list 

Vyhotovené v dvoch výtlačkoch: 
Výtlačok č.1 pre OMM SMaE Mesto Prešov 
Výtlačok č.2 pre OHAMaUP, SSÚaU Mesto Prešov (pre spis) 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
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P. č. 16 /Bod č. 14- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
stavby súpisné číslo 304, stojacej na pozemku parc. č. KNC l 026, 
pozemku parc. č. KNC 1026 o výmere 121m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
pozemku parc. č. KNC l 02512 o výmere 575m2

, ostatná plocha, 
L V č. 534, k. ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Chata na Sigorde bola v minulosti využívaná zamestnancami MsÚ na rekreačné účely. Od r. 
20 ll sa rekreačné zariadenie nevyužíva, prevádzka zariadenia je stratová a stavba si vyžaduje 
rozsiahlejšiu opravu, resp. rekonštrukciu. Z uvedených dôvodov navrhujeme rekreačné 
zariadenie Sigord odpredať. 

Cl Stanovisko odboru vnútornej správy zo dňa 9. 7. 2015: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Z dôvodu dlhodobého nevyužívania predmetnej stavby, ako aj z dôvodu vysokých nákladov na jej 
údržbu, OSMM odporúča schváliť zámer predaja stavby a pozemkov bližšie špecifikovaných v 
bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov spôsobom obchodnej verejnej súťaže. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú 
stanovené v prílohe uznesenia. 

FI Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

GI Prílohy: 
1611 Stanovisko odboru vnútornej správy 
1612 Popis predávaných nehnuteľností 
1613-2 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚISP-0111211 



Váš list či s lo l zo dňa 

Ml20 15/1 0285 
č. z.108124/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

Oddelenie hospodárskej prevádzky 

Hlavná 73, 080 01 PREŠOV 

Naše či sla 

č.'2.1t~gcG.[itJJ{r 
Vybavuje l linka 

M. Vavreková 
05113100150 

Odbor správy majetku mesta 

Jarková 24 

080 01 Prešov 

Prešov 

9.7.2015 

Stanovisko k odpredaju 

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k odpredaju chaty Sigord, s. č. 304 a pril'ahlých 
pozemkov vedených na LV č. 534 , k. ú. Zlatá Baňa, Vám oznamujeme, že doporučujeme 
odpredať toto rekreačné zariadenie, nakol'ko sa od marca 2011 nevyužíva a údržba tohto zariadenia si 
vyžaduje vysoké náklady čím je prevádzka vysoko stratová. 

S pozdravom 

l'tfESTo PREšov 
Mestský 9rad v Prešove 

ODBOR VNUTORNEJ S • 
Oddelenie hospodárskej pr!v~~ľy 

080 01 Prešov tD 

l 

Ing. Daniela Dzubajová 
vedúca oddelenia hospodárskej prevádzky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Predmet 
odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia 
cena: 

Zostatková cena k 
31. 07. 2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci 
vzťah: 

Ťarchy a 
obmedzenia: 

Stanovisko 
správcu: 

Chata Sigord, s. č. 304 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 1026, poitemok parc. č. 

KNC 1026 o výmere 121 m2
, zastavaná plocha a nádvorie, priľahlý po;aemok parc. č. 

KNC 1025/2 o výmere 575m2
, ostatné plochy, LV č. 534, k. ú. Zlatá Baňa. 

304 1025/2, 1026 

Rekreačná oblasť Sigord 

10 543,42 € 

5 751,20 € 

Mesto Prešov 

Objekt je jednopodlažný, so šikmou plechovou strechou. Nachádzaj 
obývacie izby- spálne, 1 sprchovací kút, 2 toalety, 1 spoločenská miestn~<:t 
na terasu a kuchyňa. Kúrenie je zabezpečené elektrickým ohrievaním, 

studne. Kapacita priestoru je 10 ľudí. Chata slúžila na rekreačné ~ely pre 
zamestnancov Msú a ich rodinných príslušníkov hlavne počas dovolenkdlwého obdobia. 

Výmera podlahovej plochy celého objektu je 78m2
. 

Objekt nie je prenajatý. Nevyužíva sa od marca 2011. Od roku 2009 je t1bjekt značne 
stratový. 

Žiadne 

. J.;; 

Budovu je potrebné odizolovať, vymeniť sanitu a urobiť nový obklad@ dlažbu v 
sociálnom zariadení a kúpeľni, vymeniť dlažbu v spoločenskej miestno~i a omietky. 

Vymaľovať celý interiér chaty, v zadnej časti vymeniť odkvapovéíltľaby. 
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Príloha k bodu č. 16 

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 v rekreačnej oblasti Sigord, s. č. 304, umiestnenej na pozemku 
parc. č. KNC l 026, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 534, 

- pozemku parc. č. KNC 1026, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121m2
, 

- pozemku parc. č. KNC l 025/2, ostatná plocha o výmere 575 m2
, 

všetko k. ú. Zlatá Baňa, zapísané na L V č. 534, 

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 nehnuteľností 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; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne 5 000 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , 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 9, 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; 

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 05113100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 
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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 Sigord- 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 navrhovatel'om 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 sút'ažiaci meniť a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh 

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

8. 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; 

9. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu 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; 

10. 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 zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia 
výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

2 
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P. č. 17 /Bod č. 15 - Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
stavby so s. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV č. 6492, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520m2

, 

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

, L V č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 
prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich sa: 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1337 m2
, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 
2068/202, orná ~ôda o výmere 57 m2

, parc. č. KNE 2067/103, trvalé trávnaté porasty 
o výmere 410 m, časť parc. č. KNE 2067/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 540 m2

, 

parc. č. KNE 20671103, trvalé trávnaté porasty o výmere 310m2
, LV č. 13594, k. ú. Prešov, 

lokalita Šidlovec, 
• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89m2

, bez 
založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 
2067/104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89 m2

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

B/ Účel majetkového prevodu: 
Odpredaj stavby a prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch vo vlastníctve mesta Prešov 
nachádzajúcej sa na pozemku vo vlastníctve tretích osôb. 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 12. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 3 žiada o prehodnotenie predaja objektu na Jánošíkovej ulici 36/A, KNC 1596/35 a zaradenie 
do databázy objektov pre sociálne účely - denné centrum pre seniorov a možné dobudovanie 
zdravotného zariadenia v danej lokalite. 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 6. 7. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom. 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať nehnuteľnosti špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom 
obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku presiahne 
40 000 Eur. 
Tento majetkový prevod bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 24. 9. 2014, ktorej stanovisko je uvedené v bode El tohto materiálu. Z rokovania MsZ mesta 
Prešov dňa 26. l. 2015 bol materiál stiahnutý s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne 
prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je 
uvedené v bode G/ tohto materiálu. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú 
stanovené v prílohe uznesenia. 

II/Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

ll Prílohy: 
17/1 Popis stavby s grafickou a obrazovou časťou 
17/2 Stanovisko OÚPaU zo dňa 12. 8. 2015 
17/3-2 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01112/1 



1. Stavba - Já 

Predmet odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena k 
31. 7. 2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a obmedze 

Stanovisko správcu: 

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 € 

132 952,47 € 

PREŠOV REAL, s. r. o. 

Stavba bola postavená v roku 1990, nachádza sa v časti 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 1 05 600 € a odkúpenie pozemkov pod 
stavbou. Niekoľkokrát 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. 

Odporúča odpredať. 

Strana 1 z 1 
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Váš list čislo l zo dňa 

M/16247/2015 
114288/03.07.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše číslo 

B/11974/2015 

080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051!31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov 

12.08.2015 

Vec Prešov, lokalita Šidlovec, Jánošíkova ulica č. 36/A, objekt bývalej pekárne, 
odpredaj stavby a prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch, na 
pozemkoch parc. č. KN-C 1596/35 a KN-C 1596/36v k. ú. Prešov. 

stanovisko k odpredaju 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/16247/2015 zaujíma Oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu nasledovné stanovisko. 

Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky parc. č. KN-C 
1596/35 a KN-C 1596/36 v k. ú. Prešov nachádzajú na funkčných plochách navrhovaných 
ako plochy pre bývanie v rodinných domoch (RL B.1) a na plochách neareálovej občianskej 
vybavenosti (RL C.3). 

Podľa VZN č. 1112013, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná čast' Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uznesením č. 469/2013 zo dňa 25.11.2013, ktoré 
nadobudlo účinnosť 21.12.2013, pre tieto funkcie platia regulatívy RL B.l a RL C.3. 

V súčasnej dobe sú pozemky parc. č. KN-C 1596/35 a 1596/36 v k. ú. Prešov 
zastavané neužívanou a neudržiavanou stavbou bývalej pekárne, súvisiacou prístupovou 
komunikáciou a spevnenými plochami. 

Súhlasíme s odpredajom stavby súpisné číslo 8637 na Jánošíkovej ulici č. 36/A 
v Prešove a súvisiacej prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch. 

Odporúčame zabezpečiť vytýčenie trás inžinierskych sietí ich vlastníkmi alebo 
správcami na pozemkoch, ktoré budú predmetom majetkového prevodu. 

lti~8TO PRE~OV 
Mestský úrad v Pre§ove 

ODBOR 0ZEMNtHO PlÁNOVANIA A BTAVEBNátl ÚRADU 
080 01 Pre§ov Bi 

S pozdravom 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51 )3100111 l Fax.: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Príloha k bodu č. 17 

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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj: 

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

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 
prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich sa: 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
l 337 m , bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú 
pozemky parc. č. KNE 2068/202, orná pôda o 1mere 57 m2

, parc. č. KNE 
2067/103, trvalé trávnaté porasty o výmere 410 m , časť parc. č. KNE 2067/4, 
trvalé trávnaté porasty o výmere 540m2

, parc. č. KNE 2067/103, trvalé trávnaté 
porasty o výmere 310m2

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 
• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 

m2
, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemko k 

parc. č. KNE 2067/104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89m2
, LV č. 13594, k. ú. 

Prešov, lokalita Šidlovec 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 

l. predmetom návrhu zmluvy bude vyššie identifikovaná nehnuteľnosť; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétnu 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; 

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; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne 5 000 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , 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 9, 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 6 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; 

2. technické informácie o nehnutel'nostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051/3100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku 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 - nehnutel'nosť Jánošíkova 36 -
neotvárat'". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 

identifikačné údaje sút'ažiaceho (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 vyhlasovatel' 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 neodvolatel'ný; 
7. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh 

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

8. 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; 

9. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu 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 zastupitel'stva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu; 

l O. 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 zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia 
výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 
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':;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 25/44 

P. č. 18 /Bod č. 16- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má 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 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 846311, 
8463/3 a na pozemku parc. č. KNE 872/1, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135m2

, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, 

spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky tvoria prílohu tohto materiálu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Mesto Prešov má zámer hospodárne nakladať so svojím majetkom, zhodnotiť areály tenisových 
kurtov, ako aj komplexne zabezpečiť a vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj tenisového športu 
v Prešove a zachovať pôvodný účel využitia areálov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode A/ tohto 
materiálu v zmysle§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej 
podmienky sú stanovené v prílohe uznesenia. 

El Cena: 
Výška nájomného bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

FI Prílohy: 
1811 Grafická predloha 
1812-4 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚISP-01/1211 



TK Nábrežná 

11.08.2015 11 :21 :21 Ing. Marta Dolhá 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.07.2015 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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Príloha k bodu č. 18 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Vyhlasuje 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. X/2015 zo dňa 
DD.MM.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom: 

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

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 8463/3 
a na pozemku parc. č. KNE 872/1, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2

, zapísaný na LV 6492, k. ú. 
Prešov, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej 

č. 5 na obdobie 15 rokov, ktorý tvoria tieto nehnuteľnosti: 
stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 8463/3 
a na pozemku parc. č. KNE 872/1, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2

, zapísaný na LV 6492, k. ú. 
Prešov, 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať najmä na realizáciu činností spojených 
s účelom užívania areálu, a to: profesionálny tenis, rekreačný tenis pre širokú verejnosť vrátane 
možnosti využitia zázemia pre športovcov, organizovanie turnajov pre profesionálnych športovcov, 
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť, poskytovanie rôznych 
doplnkových služieb- napr. reštauračné a kaviarenské služby, fitnes, sauna; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom 
minimálna akceptovateľná výška je l O 000 EUR, ktoré bude riadne a včas platiť na príslušný 
kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií do predmetu nájmu vrátane vecného, 
finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadňujúc podmienku 
vyhlasovateľa stanovenú v odseku 6; 

5. súťažiaci uvedie ním navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa 
s prenajímateľom vo vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom 

v prípade návrhu vysporiadania formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) 

l 



súťažiaci prijíma podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície 
vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na 
investovanie do predmetu nájmu, uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo 
nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, súťažiaci zabezpečí prípravu investície v zmysle ustanovení 
stavebného zákona a vykonávacích predpisov, prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie 
investícií na kontrolné dni a po ukončení investícií bude uskutočnená obhliadka za účasti 

prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako technické zhodnotenie budov 
a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že nájomca v jednom roku 
preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú 
započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú 
dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončení jednotlivých ucelených 
častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom v prípade 
stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje 
rekonštrukciu budovy s dôrazom na zníženie jej energetickej náročnosti; 
v ďalších rokoch nájmu prioritne zabezpečí: 
- rekonštrukciu interiéru (šatne, sprchy, toalety) v zmysle platných predpisov, 
- rekonštrukciu tenisových kurtov a vonkajších spevnených plôch tak, aby spÍňali kritériá pre 

medzinárodné tenisové turnaje, 
7. súťažiaci prijíma podmienku, že investície ním navrhnuté začne realizovať už v l. roku nájmu podľa 

predloženého harmonogramu investícií; v prípade nesplnenia tejto podmienky má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; v prípade, ak súťažiaci má v úmysle realizovať nové trvalé alebo dočasné stavby 
v predmetnom areáli, k predloženému návrhu doloží aj predbežné stanovisko odboru územného 
plánovania a stavebného úradu; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu ako celok nie je možné dať do podnájmu tretej osobe, 
okrem jednotlivých nebytových priestorov v rámci budovy existujúcej v areáli, ktoré je možné dať do 
podnájmu len so súhlasom prenajímateľa; týmto ustanovením nie je dotknutý krátkodobý prenájom 
jednotlivých tenisových kurtov; 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
po ukončení rekonštrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického 
certifikátu podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

l O. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu (vrátane údržby 
priľahlých pozemkov a zastavaných plôch) a všetky bežné opravy, ako aj údržbu a opravy nad rámec 
bežných opráv; 

ll. súťažiaci prijíma podmienku, že bude vyhlasovateľovi uhrádzať poistné v zmysle uzatvorenej poistnej 
zmluvy s tým, že poistné plnenie v prípade odstránenia škody nájomcom, vyhlasovateľ poukáže na 
účet nájomcu. 

12. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povinností nájomcu 
a spôsob vzájomného vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia 
zmluvy bude riešený samostatnou dohodou; 

13. súťažiaci prijíma podmienku, že pre vyhlasovateľa poskytne predmet nájmu na jeho aktivity 
v rozsahu dvoch podujatí ročne; 

14. súťažiaci prijíma podmienku, že zabezpečí kvalitnú spoluprácu v rámci tréningového procesu 
a organizovania tenisových turnajov s ďalšími prešovskými tenisovými klubmi v prípade ich záujmu, 
čo bude deklarovať písomnou správou pred začiatkom najbližšej sezóny; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
15. súťažiaci prijíma podmienku, že: 
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- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku vo výške 3 000 EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 24, 50% zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 ,kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
najefektívnejšie a najhospodámejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle bodu 4), ekonomického zhodnotenia svojho 
zámeru a spoločenskej analýzy nákladov a výnosov zámeru; 

- preukáže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 
výšky ním navrhovaných investícií; 
v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 
v prípade, ak bol súťažiaci v minulosti nájomcom mestských nehnuteľností a neplnil si 
podmienky dohodnuté v zmluve, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; 

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100249 a051/3100217, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
051/7732084; 

17. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný 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 sút'až č. XX- Prenájom areálu Tenisových kurtov Nábrežná - neotvárat'". Zalepená 
obálka bude ďalej obsahovat': 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 zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom 
zohľadňujúci odseky 1-14 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle 
odseku 15 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

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

19. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 

písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz: na ekonomickú výhodnosť návrhu, 
rozvoj tenisu v meste Prešov, čo najefektívnejšiu funkčnosť areálu vychádzajúc z výšky 
navrhovaného nájomného, resp. výšky navrhovaných investícií do predmetu nájmu, na stupeň 

efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu nájmu a jeho prospešnosť pre športovcov a širokú 
verejnosť; 

20. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
21. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
22. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 

súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 

23. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po 
dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 
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24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu 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 mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 26/44 

P. č. 19 /Bod č. 17- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na 
Ul. Čsl. armády 201 A, ktorý tvoria nasledovné nehnutel'nosti: 

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 785m2
, 

zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky tvoria prílohu tohto materiálu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Mesto Prešov má zámer hospodárne nakladať so svojím majetkom, zhodnotiť areály tenisových 
kurtov, ako aj komplexne zabezpečiť a vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj tenisového športu 
v Prešove a zachovať pôvodný účel využitia areálov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode Al tohto 
materiálu v zmysle§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej 
podmienky sú stanovené v prílohe uznesenia. 

El Cena: 
Výška nájomného bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

FI Prílohy: 
1911 Grafická predloha 
19/2 -3 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Príloha k bodu č. 19 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
vyhlasuje 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov č. X/2015 zo dňa 
DD.MM.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom: 

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 785m2
, 

zapísané na LV 6492, k. ú. Prešov, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. 

Československej armády č. 20/A na obdobie 15 rokov, ktorý tvoria tieto nehnutel'nosti: 
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 785m2
, 

zapísané na L V 6492, k. ú. Prešov; 
2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať najmä na realizáciu činností spojených 

s účelom užívania areálu, a to: profesionálny tenis, rekreačný tenis pre širokú verejnosť vrátane 
možnosti využitia zázemia pre športovcov, organizovanie turnajov pre profesionálnych športovcov, 
organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí pre verejnosť; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom 

minimálna akceptovateľná výška je 3 000 EUR, ktoré bude riadne a včas platiť na príslušný 
kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií do predmetu nájmu vrátane vecného, 
finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohl'adňujúc podmienku 
vyhlasovateľa stanovenú v odseku 6; 

S. súťažiaci uvedie ním navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa 
s prenajímateľom vo vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom 

v prípade návrhu vysporiadania formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) 
súťažiaci prijíma podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície 
vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na 
investovanie do predmetu nájmu, uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo 
nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, súťažiaci zabezpečí prípravu investície v zmysle ustanovení 
stavebného zákona a vykonávacích predpisov, prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie 
investícií na kontrolné dni a po ukončení investícií bude uskutočnená obhliadka za účasti 
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prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako technické zhodnotenie budov 
a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že nájomca v jednom roku 
preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú 
započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú 
dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončení jednotlivých ucelených 
častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom v prípade 
stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje 
rekonštrukciu budovy; 

7. súťažiaci prijíma podmienku, že investície ním navrhnuté začne realizovať už v l. roku nájmu podľa 
predloženého harmonogramu investícií; v prípade nesplnenia tejto podmienky má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; v prípade, ak súťažiaci má v úmysle realizovať nové trvalé alebo dočasné stavby 
v predmetnom areáli, k predloženému návrhu doloží aj predbežné stanovisko odboru územného 
plánovania a stavebného úradu; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu ako celok nie je možné dať do podnájmu tretej osobe, 
okrem jednotlivých nebytových priestorov v rámci budovy existujúcej v areáli, ktoré je možné dať do 
podnájmu len so súhlasom prenajímateľa; týmto ustanovením nie je dotknutý krátkodobý prenájom 
jednotlivých tenisových kurtov; 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že v prípade realizácie rekonštrukcie stavieb tvoriacich predmet nájmu 
po ukončení rekonštrukcie, v prípade nevyhnutnej potreby zabezpečí vypracovanie energetického 
certifikátu podľa osobitného predpisu na vlastné náklady; 

l O. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu (vrátane údržby 
priľahlých pozemkov a zastavaných plôch) a všetky bežné opravy, ako aj údržbu a opravy nad rámec 
bežných opráv; 

ll. súťažiaci prijíma podmienku, že bude vyhlasovateľovi uhrádzať poistné v zmysle uzatvorenej poistnej 
zmluvy s tým, že poistné plnenie v prípade odstránenia škody nájomcom, vyhlasovateľ poukáže na 
účet nájomcu. 

12. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povinností nájomcu 
a spôsob vzájomného vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia 
zmluvy bude riešený samostatnou dohodou; 

13. súťažiaci prijíma podmienku, že pre vyhlasovateľa poskytne predmet nájmu na jeho aktivity 
v rozsahu dvoch podujatí ročne; 

14. súťažiaci prijíma podmienku, že zabezpečí kvalitnú spoluprácu v rámci tréningového procesu 
a organizovania tenisových turnajov s ďalšími prešovskými tenisovými klubmi v prípade ich záujmu, 
čo bude deklarovať písomnou správou pred začiatkom najbližšej sezóny; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
15. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

do .konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku vo výške l 000 EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 24, 50% zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
najefektívnejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle bodu 4), ekonomického zhodnotenia svojho 
zámeru a spoločenskej analýzy nákladov a výnosov zámeru; 
preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
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prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 
výšky ním navrhovaných investícií; 
v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 
v prípade, ak bol súťažiaci v minulosti nájomcom mestských nehnuteľností a neplnil si 
podmienky dohodnuté v zmluve, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; 

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100249 a 051/3100217, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
051/7732084; 

17. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný 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- Prenájom areálu Tenisových kurtov Nábrežná - 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 zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom 
zohľadňujúci odseky 1-14 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle 
odseku 15 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

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

19. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 

písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz: na ekonomickú výhodnosť návrhu, 
rozvoj tenisu v meste Prešov, čo najefektívnejšiu funkčnosť areálu vychádzajúc z výšky 
navrhovaného nájomného, resp. výšky navrhovaných investícií do predmetu nájmu, na stupeň 
efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu nájmu a jeho prospešnosť pre športovcov a širokú 
verejnosť; 

20. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
21. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovateľa 

výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
22. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 

súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 

23. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po 
dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu 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 mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 27/44 

P. č. 20 /Bod č. 19B- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľností spôsobom 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 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2
, 

- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2
, 

- parc. č. KNC 9310/529, ostatné plochy o výmere 3 393m2
, 

celkom o výmere 5 085 m2
, všetko na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Antona 

Prídavka, Cresco Hotels, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117. 

BI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov odporúča odpredať len nižšie špecifikované nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov (na základe stanoviska MsÚ- OÚPaÚ zo dňa 5. 6. 2015), 
a to pozemky: 
- parc. č. KNC 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2

, L V 6492, 
- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m2

, L V 6492, 
-parc. č. KNC 9310/998, ostatné plochy o výmere l 734m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 74/2015, 
zo dňa ll. 6. 2015, vyhotoveného firmou MontanA Košice, s. r. o., Pri hati l, Košice, odčlenením 
od parc. č. KNC 9310/529, LV č. 6492, 

celkom o výmere 3 426 m2
, všetko v k. ú. Prešov, spôsobom ako prípad hodný osobitného 

zreteľa z dôvodu záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: 
"Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov". 

Cl Účel majetkového prevodu: 
Predmetné pozemky má žiadateľ v nájme na základe Dohody o postúpení práv a povinností zo 
Zmluvy o prenájme pozemku č. 3111998 zo dňa 22. 9. 1995 v znení Dodatku č. l zo dňa l. 10. 2000 
a Dodatku č. 2 zo dňa 27. ll. 2008. Vzhľadom na pripravovanú komplexnú rekonštrukciu 
a dostavbu objektu bývalej stomatologickej kliniky žiada o odkúpenie predmetných pozemkov. 

Dl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 5. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s odpredajom mestských pozemkov za trhovú cenu. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO 
Prešov" za cenu 247 597 €. 

GI Cena: 
V zmysle znaleckého posudku č. 37/2015 zo dňa 9. 6. 2015 vypracovaného firmou SEIPA, s.r.o., 
Baštová 38,080 Ol Prešov je jednotková cena k predmetným pozemkom stanovená 72,27 €/m2

• Na 
základe toho je celková cena: 247 597 €. 
Navrhovaná cena komisiou: 247 597 €. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Návrh c;l 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

Hl Prílohy: 
20/1 Žiadost' zo dňa 24. 3. 2015 
20/2 Kópia mapy z GIS 
20/3-2 Stanovisko OÚPaU s prílohou 
20/4 LV č. 16171 
20/5-3 GP č. 74/2015 

F- MsÚ/SP-0111211 
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Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 81106 Bratislava 

VEC: 
Ziadosť o odkúpenie nehnutel'ného majetku 

Mesto Prešov 
Jarkova 26 
080 01 Prešov 

Košice, 24. marec 2015 

Touto cestou si Vás dovol'ujeme požiadať o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov 
nachádzajúcich sa v k. ú. Prešov, evidovaných na LV 6492 s p.č.: 

• KN-C 9310/908, Zastavané plochy a nádvoria, o rozlohe 1.665,0 m2 
• KN-C 9310/909, Zastavané plochy a nádvoria, o rozlohe 27,0 m2 
• KN-C 9310/529, Ostatné plochy, o rozlohe 3.393,0 m2 
• KN-C 9310/530, Ostatné plochy, o rozlohe 15,0 m2 

Uvedené pozemky máme aktúélne v nájme. Vzhl'adom na to, že pripravujeme komplexnú 
rekonštrukciu a dostavbu objektu bývalej stomatologickej kliniky, ktorá si vyžaduje značné investície, 
žiadame o odkúpenie predmetných pozemkov do nášho výlučného vlastníctva. 

V prípade otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte na MT 0904 319 468, resp. emailovej adrese 
chovan@crescÓgroup.sk . 

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

S úctou, 

Prílohy: Koordinačná situácia s vyznačením záujmovej plochy 

,. 

r-- -
~~zcyrii Chovan 
p[f~::ktový manažér 
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Váš list číslo l zo dňa 

M/474912015 
07.04.2015 

" MESTO PRESOV 
, , v 

MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Hlavná 73 

Naše číslo 

B/5644/2015 

080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo právne oddelenie 
080 Ol Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov 

05.06.2015 

Vec Prešov, Tomášikova ulica a ulica Antona Prídavku, polyfunkčný objekt 
Cresco, odkúpenie pozemkov parc. č. KNC 9310/908,9310/909, 
9310/530 v k. ú. Prešov, LV č. 6492, Cresco Hotels, spol. s r.o., Bratislava 

stanovisko k majetkovému prevodu 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/4749/2015 a po jej prehodnotení zaujíma Oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako polyfunkčná plocha málopodlažné 
bývanie l občianska vybavenosť. 

V súčasnej dobe sú pozemky parc. č. KNC 9310/908, 9310/909 a 9310/529 v k. ú. Prešov, uvedené na 
LV č.: 6492 vo vlastníctve Mesta Prešov zastavané objektom bývalého stomatologického pavilónu a spevnenou 
plochou. Pozemky sú oplotené nepriehľadným oplotením, nachádza sa na nich náletová zeleň a prenosné objekty 
bývalého zariadenie staveniska. 

Súhlasíme s odpredajom časti predmetných pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov tak, ako to je 
vyznačené v grafickej prílohe, avšak bez možnosti oplocovania. Jedná sa o tú časť pozemkov, ktorá 
bezprostredne prilieha k navrhovaného polyfunkčného objektu Cresco. 

Nesúhlasíme s odpredajom ani so zriadením akejkoľvek ťarchy na tej časti pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Prešov (v zmysle grafickej prílohy k tomuto stanovisku), ktorá je vo väzbe na verejne prístupnú 
komunikáciu a súvisiace plochy. 

Zároveň žiadateľovi odporúčame zabezpečiť vytýčenie polohy inžinierskych sietí ich vlastníkmi 
prípadne správcami a to na tých častiach pozemkov, ktoré budú predmetom majetkového prevodu. 

S pozdravom 

Prílohy: 
Príloha č.l - situačná schéma, l xA3. 

M:ESTO PllEŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNlHO PÚHDVANIAA STAVEBNlHO ÚRADU 
080 01 Prešov · ~ 

~~ 

Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
h:ľiiVfl1. ~mem:a 

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

dotknuté parcely: 
-9310/529- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 
- 9310/908- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
-stavba na parcele 9310/908- LV 16 171- vl. Cresco Hotels,s.r.o., 
Poštová 3, Bratislava, PSČ 811 06, SR 
-9310/909- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 

susedné parcely: 

-9310/500- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 

-9310/522- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 

-9310/530- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 

-9310/533- LV 7701- vl. M-MARKET,akciová spoločnosť, 
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, SR 
-9310/553- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 

LEGENDA 

- - - hranica riešeného územia 

c:::::::J spevnené plochy - parkovacie plochy 

c=:J spevnené plochy - komunikácie 

I'/;O;:ét!':$.~1 spevnené plochy - rampy a schodiská 

~ plochy zelene 

katastrálna mapa 

~,La ob~ 

Podkladom situácie bol geometricky plán a katastrálna mapa. 
Tento výkre~ nenahr8dza výrobnú dokumentáciu. Pred výrobou je nutné vykonať skutkové zameranie a výrobnú dokumentáciu konzultovať s architektom 

AUTOR PROJEKTU Ing. arch. Pavol Wohlfahrt AUTORSKÁ OCHRANA 

Ing. arch. Martin Pačay 
Tento výkres je orginál, jeho kopirovanie je trestné 
podla §21. odst.d.) zákona č.383/1997 Z.z. 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Martin Pačay ,--~ . , pacay 

VYPRACOVAL Ing. arch. Anna Vongrejová i .. ·-·-·· -v:ioh Ifa hr t 

INVESTOR CRESCO Hotels, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava OKRES PREŠOV 

OBEC PREŠOV 

STAVBA Polyfunkčný objekt CRESCO STUPEŇ SP l POČET A4 2 
Ulica Antona Prfdavku, Prešov 

FERBUÁR 2015 l MIERKA DÁTUM 1:500 

ZÁKRES DO KAT ASTRA ARCH.čiSLO 

- soevnené a zeiP.nÁ nln~hv 02/02/15.02.AS-SIT02b 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešo\ 

OBEC: 52..ll40Prešo\ 

KAT.\STR.ÁLNE ÚZEtv1lE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 16171 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

o 9310/908/0 21 rozostavana stavba 
o 9310/909/0 21 rozostavana stavba 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Cresco Hotels,s.r.o., Poštová 3, Bratislava, PSČ 8 I l 06, SR 
IČO/RČ: 43837964 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 6054/20 I 4-po1.5865/J 4 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 31.05.20 I 5 00:00:00 

Strana: 

Dátum: 15.06.2015 

(celkom stavieb ............... L.) 

INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

6492 16171 
6492 16171 

(celkom vlastníkov ............... \....) 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platn)•ch výpisov s katastra nehnutel'ností 

Kraj Okres Obec 
Prešovský Prešov Prešov Vyhotovíte!' 

Kat. 
Prešov 

Číslo 
74/2015 Mapov)• Prešov 5-3/23 

územie plánu list č. 
MontanA Košice s.r.o 

Pri hati I, Košice 
IČO: 36 179 949 

GEOMETRICKÝ PLÁNna oddelenie pozemku p. č. 9310/99 
Mail: milos.varga@montana-ke.sk 

Vyhotovil 

Dňa: 

Autonzačne overil Uradne overil 
Meno 

Dňa \ Meno Ofia l Meno 
11.6.2015 _Ling.M.VargaPhD., 11.6.2015 lng.PatrikCirbus 

N~vé hranice boli v prírode označene- -- --1 Nild«o;<'•m> • P"""'''" "'"""'' pcedp''"-m--·--+-U-. r-a-d-ne_o._v_e_r-en_é_p_o_d_l'_a_§_9_záL-k-o-na_N_R_S_R_č_.2_1_5_/1_9_9_5--l 
kovovými rúrkami Z z o geodézii a kartografii 

Záznam podrobného merama (meračsky načrt) 

l--------"x=x"-x,_________ ___ ___ _ _ \ 
Súradnice bodov označených číslami a ostatné meračské 
údaje sú uložené vo \'Šeobecnej dokumentácii 

tč. 6.49-1997 

Pečiatka a podpis Pečiatka a podpis 

l 
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VÝKAZ VÝMER 
Doterajší stav Zmeny Nový stav 

Císla 
od Druh 

pzkn. parcely Výmera Druh Diel k parcele 
m' parcely m' 

Číslo Výmera 
pozemku Vlastník,(íná oprav. osoba) 

vlož kv . pozemku éislo číslo parcely adresa,(sídlo) 
číslo 

LV PK KN ha m' ha m' kód 
Stav právny je totožný s registom C KN 

6292 9310/529 3393 ost. pi. 9310/529 1405 ost. pi. doterajší 
29 

9310/998 1734 ost. pi. Mesto Prešov, 
29 Hlavná 73, Prešov 

9310/999 254 ost. pi. doteraJší 
29 

9492 9310/909 27 zast. pi. 9310/529 27 zast. pi. Mesto Prešov, 
(rozostav. 26 Hlavná 73, Prešov 

16171 na 9310/909 
~~-

_s_t_a..'{~L ----1---- --~~- -- --~ 

__ n~ ------------r:;Pbl.u ---- ----- -~ ---- ---
3420 3420 

l 
Legenda: 
Kód spôsobu využívania: 
26 ·Pozemok, na ktorom ;e rozo.\Wvcmá stm);,_r 

29 ·Pozemok, na k/orom Je okrasnci z,íhrado, uln'ná a sídlisková ze/eii, park a f!láfunkčná :eleií a lesn;o) pozemok na rekreačné a polornicke využívanie 

Kód druhu stavby: 
2 l - Ro~o.rtavaná budm·a 

l l l l l l l l l l l l l l l 



l;j Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
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P. č. 21 /Bod č. 21- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu vzájomného usporiadania vlastníctva, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789m2

, orná pôda, 
-parc. č. KNC 3133/ 95 o výmere 821 m2

, orná pôda, 
L V č. 4178, na uvedených pozemkoch sa nachádza komunikácia Ul. Petrovianska, 

-parc. č. KNE 577/4 o výmere 60m2
, orná pôda, LV č. 1549, na uvedenom pozemku sa nachádza 

chodník, lokalita Ul. Jesenná, 
pozemky o celkovej výmere l 670m2

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 
080 05 Prešov 
za 
- stavbu súp. č. ll 064 na pozemku parc. č. KNC 164/2 a pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 

316m2
, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé kino Prameň

terajší sklad), L V č. 2065 
- pozemky: 

-parc. č. KNC 3043/136 o výmere 112m2
, orná pôda, 

-parc. č. KNC 3013/ 137 o výmere 171m 2
, orná pôda, 

-parc. č. KNC 3043/138 o výmere 141m2
, orná pôda, 

-parc. č. KNC 3043/143 o výmere 113m2 , orná pôda, 
o celkovej výmere 853m2

, nachádzajúce sa v areáli bývalého ZASAP-u, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada zameniť predmetné nehnuteľnosti z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania. Žiadate!' 
je v súčasnosti nájomcom časti uvedenej stavby. 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 21. 2. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko VMČ č. 5 zo dňa 9. 9. 2014: 
VMČ súhlasí so zámenou. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode A/ tohto materiálu 

spôsobom ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Tento spôsob prevodu navrhujeme z dôvodu 
vzájomného usporiadania vlastníctva. 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu vzájomného usporiadania vlastníctva s doplatkom l 886,79 € žiadateľa Jána Komára. 

GI Cena: 
Celková hodnota za nehnutel'nosti vo vlastníctve žiadateľa v zmysle znaleckého posudku je 98 079,10 € 
(58, 73 €/m2

). 

Celková hodnota za nehnutel'nosti vo vlastníctve mesta Prešov v zmysle znaleckého posudku: 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

-stavba (bývalé kino Prameň)- 47 423,36 € 
-pozemok pod stavbou- 21 004,52 € (66,47 €/m2

) 

-pozemky v areáli bývalého ZASAP-u- 31 538,01 € (58, 731m2
) 

Spolu cena nehnutel'ností vo vlastníctve mesta Prešov je 99 965,89 (58, 731m2
). 

Navrhovaná cena komisiou: s doplatkom l 886,79 € žiadatel'a Jána Komára. 

Hl Prílohy: 
2111-2 Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
2112 Stanovisko OHAM zo dňa 21. 2. 2014 
2113 Plnomocenstvo 
2114 Kópia z kat. mapy (pozemky v ZASAP- e ) 
21/5 Kópia z kat. mapy (bývalé kino Prameň) 
2116 Kópia z kat. mapy pozemky na Ul. Jesennej 
21/7 Kópia z kat. mapy pozemky na Ul. Petrovianskej 
2118-7 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6120 

F- MsÚ/SP-0111211 

Vydanie: 
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JUDr.l.tartiua KOŽÁR{) VÁ JENČOVÁ 
~-"---~-: advokátka ---------- SlovetlskáuL č. 69, 080 Ol Prešov 

Tel. č. : 0903 Ol 99 53 
e-J1!ail:·jencova.marti1ia@gnzail.com 

Mesto J>rc$ov 
Hlavná7:3 
080 Ol Prešov 

V Prešove, dňa 23.01.2014 

Prá\iije iás.tupujúc:p. ,fin K;Ql\1ÁR> c'hálúpkova 51, Prešov, Vám týmto predkladám návrh 
nazrí'menu neluwtel'nostlme<J'zi mojim mandantom a Mestom Prešov. 

A} M~J:s~o P~š:ovje vlastníkom nehnutel'ností: 

l. stavba súpisnéčfslo 11064 (objekt bývalého Kina Prameň) , ktorej hodnota podľa 
.zn?-léckégo p(),Stidku č. llU2012 ·a 114/2012 je 47A23,36 € 
p~ceJ~ č. 11)412.9 výmete 316 m2 

, k. ú; So!ívar, ktorej hodnota je 2 Lú04;52 € ( 316 
mfx 66;47 €/mi) 

UV:~dené rťelJnutéJ'nosti a!i.4sedr1é bytové priestory vlastnil od roku 1938. právn;y predchodca 
rriôjho m~dapta; kto.r:érou .boloiale·v roku. 1951 vlastilíctvo odň:ilťé a ·následne zapísané v PK.V č~ 642 na 
Československ-ý .štát .. V reštitučriom konaní bola môjmu mandantovi vrátená b)-iová časť objektu, 
s ví11imkou kinosály. Po uk{}nčení prevádzky kina v roku 2004 však bola aj táto prenajatá môjmu 
mandantov i na základe Zmhi~ o hájme 11ehytových priestorov č. 6120. 

3. 

4. 

5. 

6. 

p\ifcela I<.N '- C 3043/136 o výmere 112 ni2 
( hodnota nehnutel'nosti je 112 m2 x 

58,73.€/mi= 6.577,76 E) 
parCťila .KN - C 3043/137 o výmere l71 mi (hodnota nehnuteľností je 171 m2 x 
58,73 €1m2 = 10:.042,83 €) 
parcela I<N - C 3043!138 o výmere 141 m2 (hodnota nehnuteľnosti je 141 ri12 x 
58,73 €/ .(112

""' &~280,93 €) 
par~ela, KN - C 3043/143 o výmere 113 m2 

( hódnota nehnuteľností je 113 m2 x 
ss,73 e1 m• = 6.636,49 €) 

Uvedené ne.hnuteľnosti sú zapísané. na LV č. 2062, k. ú, Solivar. Nachádzajú sa v areáli bývalého 
ZA SAPu a. sú v podstate nevyužívané, 

Celková hodnota nehnutel'ností vo vlastníctve Mesta Prešov, ktoré majú byť zamenené, je 
99,9()5,89 €, 

B) Môj mandant je vlastníkom: 

l. parcela KN- C č. 3133/42 o výmere789 m2
, ktorej hodnota je 46.337,97 € ( 789 m2 x58,73 

€ /mz) 

·advokátka je zapísaná viozname advokátov vedených SAK Bratislavapod ev. č. 4982 
ICO: 42 086698 DIC: 1080395591 
úéetvedený v éSOB, a.s. pob. Prešov č. účtu: 400 272 273 417500 



l 

l 
l 

ľR\l.oHA č. '2. ?}4-2.. 

g.. parcela KN- C č. 3J 33/95 o výmere 821 tn2
, ktorej hodnota~e 48.217,33 € ( 821 m2 x 58,73 

€fm2) 
Uvedené parcely boli Vytvorené z pôvodnej KN - E č. 460, k. ú. Solivar. Obe parcely sú 

v súčasnosti zastavané cestným telesom- miestnou komunikáciou uL trovanská, ktorá je v zmysle§ 
3d ods, 3 zák. č. 13511961 Zb. cestný zákon vo vlastnfctve Mesta Prešov. 

3. 11ehnuteľnosť KN- B 577/4 (podľa návrhu ROEP, v.iď prit žená grafická identifikácia) , 
ktorú v:súčasnosti vlastní môj mandant , avšak užíva ju esto Prešov • ked'že je na nej 
postavená.cesta a chodník na~esennej ulici. Jej hodnota je 6 m2 x 58,73 ""3523,80 €. 

Celková hodnota nehnuteľností, ktore by mali byť predmetom :zá eny a sú vo vlastníctve Jána 
Komára je 98.079.10 €. 

,Zostávajúci rozdiel vo výške 1.886,79 € by vyplatil môj mandati v prospech Mesta Prešov pri 
podpise zmluvy. 

Vyššie popísaný návrh povazuJeme za korektný a vzhľado na rovnocennosť hodnoty 
zamieňapýc;h m~hnuteľností ~spravodlivý a prospešn)' pre obe strany. Verím preto, že bude tento návrh 
z Vašej strany akceptovaný. 

V prípade potreby, najmä bližšieho objasnenia podmienok dohody , ma, prosím , kontaktujte na 
horeuvedených kontaktoch. · 

S úctou za Jána Komára 

JUDr. Martin/"._KOŽÁkOVÁ JENČOVÁ 
~kátka 

' AdvokáMka kancelária 
JUDr. Martina KOŽÁROVÁ JENČOVÁ 

advokátka 
Slovenská 69, (}8() ()J Pre1ov 

zapfsaná v zozname advokátm• pod reg. č. 4982 

2 
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@ @ @ MESTO PREŠOV 

·~ -: 

.. . ·, __ 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky . 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania' 

:s\:':;: úrad v Preš.ov·e 
i_~,;~·.(:Ct.& ma.!e~H\:o\tá. 2 e:~:n:-~na.r:rn~c:ka 
~C·.:.:::JeJe.n-ie rn.estskét1rJ! I~-~-~~~-~ 

Váš list číslo l zo dňa: 

· M/17.93/2014 
j3 .. 02. 2014 

· Naše číslo: 

· B/2983/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

21.02.2014 

:: : Vec: ~,Pozemky:v k.ú. Solivar, ul. Solivarská, Petrovianska P Košická, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o zámenu pozemkov 

· :~ ~' ' 'Mesto :Prešov --,Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, {)dS. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 

··ods.- 3, písm: d/ zákona .č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 

k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

" - :: .Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k zámene 
pozemkov KN-'C 1.64/2 k.ú. Solivar na ulici Solivarskej, pozemkov parc. č. KN-C 3043/136, 

· 3043/137, 3043/.1B8 a 3043/143 k:ú. Solivar na ulici Košickej, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prešov; 
a na ktorých sa nachádzajú skleníky bývalého podniku ZASAP, za pozemky parc. č. KN-C 3133/42, 
31.33/95 k. ú. Solivar na ulici Petrovianskej a KN-E 577/4 k. ú: Solivar na ulict Jesennej, ktoré sú vo . 
:vlastn!ctve žiadatel'a Jána Komára, Chalupkova 51, Prešov, v zmysle predložených nákresov k 
žiadosti. 

- S pozdravom·- - ·---

Ing. Mariá~ Harčarík 
riadttel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský (Jrad v Prešove 1 Hlavné 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@~resov.sk l www.presov.sk 



PLNOMOCENSTVO 

\ 
-------·---·--------- --· 

,·, t; /" ~ ,. 
•::..::: .. .-; 

080 06 Prešov 

splnomoc1'íujem 

JUDr. Martinu KOŽÁROVÚ JENČOVÚ, advokátlm 
Slovenská č. 69, 
080 Ol Prešov 

_!_ ... :.,_.(_·~----- ~- l '.}\...: • .... ' 

zapísaná v SAK Bratislava pod ev. č. 4982 

·- --·· ·---··-·--------···~-- ---·-·---·---···--------

, .... -.. aby ma zastupovala v konaní o zámenu nehnutel'ností vo vzťahu k Mestu Prešov 

a v tejto právnej veci vykonávala všetky právne úkony. prijímala doručované písomnosti. podávala návrhy 
.,_ . ... . . - . . 
a žiadosti, uzatvárala zmie1y a urovnania, nahliadala do spisov. uznávala uplatnené nároky, vzdávala sa nárokov. 
podávalá cipráv!l·é prostriedky alebo námietk.)' a vzdávala sa ich, vymáhala nárok')', plnenie nárokov prijímala, ich 
plnenie potVrdzovala, menovala rozhodcU a dojednávala rozhodcovské zmluvy, to všetko i vtedy, keď je podľa 

·· právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a povinností 
podľa platÍlých právnych predpisov v Slovenskej republike, najmä Občianskeho súdneho poriadku a Obchodného 

.. zákonníka,Exekučného poriadku a Trestného poriadh.-u. 

Súčasne prehlasujem, že sa jedná o jedinú procesnú plnú moc vo veci. 

Beriem na vedomie, že splnomocnená advokátka je oprávnená si ustanoviť za seba zástupcu, a pokia!' ich 
_tJ_St~noví_via_c~_s_ú~~~_sjme_s_ tým, aby ka~dý_z_nich konal samostatne - --- ·----------- -- _._ __________ _ 

V Prešove, d!'ía l 0.09.2012 

Ján KOMÁR 
klient 

Prijímam splnomocnenie a splnomoci'lujem ďalej v rovnakom rozsahu. 

V Prešove, di'ía l 0.09.2012 

JUDr. Martina KOŽÁR OV Á JEN ČOV Á 
advokátka l 

......... !········;·--·····-············ ............ . 
''-.../ 

Ach·n/,áJ.rka kancelária 
JUDr. Martina KOŽ.-iROVA JENČOVA 

advokát/ro 
Slovenská 69, 080 OJ Prešov ~" 

zapfsaná v zozname advokátov pod reg. č. 4982 
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Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

.č. 6120 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 O l Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679, 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov 

- Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 61201 KS 0308 
ako prenajímatel' 

a 

2. Ján Komár 
Bydlisko: 080 05 Prešov, Chalúpková 51 
IČO: 17064911 DIČ: 1020556856 IČ DPH: SK1020556856 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

ll Prenajímateľ na základe Dodatku č. 22 k prílohe zmluvy o výkone správy zo dňa 
17.07.2008/ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č.2065 parc. č. 164/2, prenajíma 
nájomcovf do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. súpisné 11064, k. ú. Solivar 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Solivarská 55 

3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 187,00 m2 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

1/ Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
' predaj kvetov, darčekových predmet. a záhrad.materialu. 

2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



-

Čl. III 
DOBA NÁJMU 

ll Nájomný vzťah vzniká dňom: 01.07.2008 a uzatvára sa na dobu neurčitú. 
2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 

výpoveďou bez udania dôvodu. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 261.800,- Sk (8690.17 EUR*) podl'a výpočtového listu. 

2/ V prípade, že dôjde k zmene "Smernice podľa bodu l", prenajímatel' má právo 
jednostranne upraviť výšku nájomného zaslaním nového výpočtového listu. 

3/ Nájomca bol náležite oboznámený so znením "Smernice, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" pred podpísaním tejto zmluvy. 

4/ Prenajímatel' má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímatel'a o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. 
Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímatel'a 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohl'adávky prenajímatel'a v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.11.2008- 109.085,- Sk (3620.96 EUR*) (úhrada za júl až november) 
dňa 05.11.2008- 21.817 ,-Sk (724.19 EUR*) (depozit) 
dňa 05.12.2008, 05.01.2009, 05.02.2009 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške- 21.817,- Sk 
(724.19 EUR*), 

Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške 50,-Sk za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 



Čl. VI 
TECHNICKÝ STAV NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

ll Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

3/ Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 8711995 Z.z .. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

61 Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímateľovi každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

7/ Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Účinky 
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

9/ Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 314/01 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

10/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

ll/ Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 
V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 



( 

vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu priestoru priľahlého k nebytovému priestoru. 
13/ Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 

hnuteľnom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 
14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 

zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 
15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 

v neporušenom stave. 
16/ Na odber elektrickej energie, vody, vykurovania a na vývoz domového odpadu uzavrie 

nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom predloží prenajímateľovi do 15 dní od 
podpísania zmluvy. 

17 l Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného záložné 
právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria nájomcovi 
v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

ČI. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ll Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie. 
31 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. 

*Konverzn)' kurz: 30.1260 

V Prešove dňa 01.11.2008 

Nájomca: Prenajímateľ: 

l 
Ján Komár 

~rtin Buranovský j 
Ínateľ j 
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VYPOCTOVY LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 6120 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 6120 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímatel' 

a 

2. Ján Komár 
Bydlisko: 

. IČO: 
DIČ DPH: 
ako nájomca 

080 05 Prešov 
17064911 
SK1020556856 

Chalúpková 51 
DIČ: 1020556856 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 
Spôsob využitia: 
Počet osôb: 

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

Solivarská 55 
I.nadzemné podlažie 
kino Prameň 
predaj kvetov, darčekových predmet.a záhrad.materialu 
2 

nie 

2. Vybavenie nebytového objektu: 
al kúpel'ní: 

počet: počet: 

bi sprchovacích kútov: 
c/ umývarní: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
il spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o el splachovaclch WC: 

o ff iných soc. zaradeni: 

o g/umývadiel: 

o h/ kuchynská linka: 

o j/ spoločné sprchy: 

o ll drezy 

b/ nákladné 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



• 

4. Služby, ktoré užívateľ obstará sám: 

5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

V Prešove dňa 01.11.2008 

Nájomca: 

.-1 

Ján Komár 

Konverzný kurz: 30.1260 8690.17 EUR 

Prenajímateľ: 

'

fn Buranovský 
at ef 
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odbor správy mestského majetku 

M/2008/ 2.12f{ 

Prešov Real, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 

Dolhá 
3100229 

Vec: Nebytové priestory zverené do výkonu správy spoločnosti Prešov Real, s.r.o. 
dodatkami č. 22 a 23 k prílohe zmluvy o výkone správy zo dňa 30.12.2005-
oznámenie 

Prel6·~ 
22.9.2008 

V súvislosti so zverením niektorých objektov do výkonu správy Vašej spoločnosti Vám oznamujeme 
nasledovné: 
Kino Prameň -Solivarská SSA: 
Objekt je prenajatý. Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov v objekte bývalého kina PRAMEŇ na 
Ul. Solivarskej č. 55 v Prešove o výmere 218,8 m2 Zmluva o nájme je uzatvorená s pánom Jánom Komárom, 
Chalúpkova 51, 080 05 na dobu neurčitú. Výška nájomného je stanovená v zmysle Smernice primátora mesta 
Prešov č. 112007 týmto spôsobom: - prevádzkové priestory (prízemie) o výmere 166,4 m 2 po 700,- Sk/m2

; 

obslužné priestory ~prízemie o výmere 52,4 m2 po 500,- Sk/m2
. 

Areál garáží na Ul. Budovatel'skcj: 
Mesto Prešov si ponecháva v užívaní tieto priestory: 

garáže č. l, 2, 3, 7, 24, 25, 26- slúžia pre účely Mestského úradu, 
garáže č. 4 a 6 slúžia pre garážovanie služobných motorových vozidiel Mestskej polície, 
autodieli1a a umývarka- slúžia pre účely Mestského úradu a MsP. 

Nakol'ko je Mesto Prešov vlastníkom uvedených nehnutel'ností, nebude za užívané priestory platiť nájomné 
- správcovskej spoločnosti. 

Platby za energie budú hradené v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Prešov Real, s.r.o. a Mestom 
Prešov. 
Písmomaliarska dielňa a kancelária- na tieto priestory je uzatvorená nájomná zmluva s Parkom kultúry 
a oddychu v Prešove, m.p.o., Hlavná 50, z dôvodu uskladnenia zvukovej aparatúry a nevyhnutného technického 
zabezpečenia v súvislosti s rekonštrukciou historickej budovy Čierny orol. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 
do 15.12.2008 za 1,- Sk ročne. 
Garáž č. 23- Nájomcom garáže je Park kultúry a oddychu, m.p.o., Hlavná 50, 080 O l Prešov. Predmetom 
nájmu je uvedená garáž o výmere 64 m2 za účelom uskladnenia mestského majetku - inventár pre technickú 
realizáciu podujatí. Cena nájmu je stanovená dohodou na I,- Sk ročne s prihliadnutím na účel nájmu. 

Práva a povinnosti vyplývajúce z odovzdaných nájomných zmlúv prechádzajú v plnom rozsahu na správcu 
nebytových priestorov- Prešov Real, s.r.o .. Podpisom nájomných zmlúv štatutárnym zástupcom mesta, je 
zároveň vyjadrený aj súhlas mesta k podmienkam, ktoré sú v zmluvách dohodnuté. 

S pozdravom 
".;,;. JUDr. D~*;;L:ov->. 

Vf'' 

l 
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P. č. 22 /Bod č. 21- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby bezplatných ~arkovacích miest, a to časti pozemku parc. 
č. KNC 9418/582, ostatná plocha o výmere cca 252m (presná výmera bude známa po vyhotovení 
GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na dobu 15 rokov pre: 
- ESTELLE, s.r.o., Na križovatkách 1621135, 821 04 Bratislava, IČO: 36710971 v podiele 2/3, 
-Ing. arch. Milan Rešovský, Lesná 40, 080 Ol Prešov v podiele 113. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia majú zámer na vlastné náklady vybudovať parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť nielen 
pre polyfunkčný areál Astória na Mukačevskej ulici, ktorý v súčasnosti realizujú, ale aj pre širokú 
verejnosť. 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 28. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 2. 10. 2014: 
VMČ č. l nesúhlasil s návrhom na odpredaj pozemku, ale odporučil žiadatel'ovi zmenit' žiadost' 
z odpredaja na prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na 20 - 30 rokov za cenu l €, s čím 
bude VMČ č. l súhlasit'. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti špecifikovanej v 
bode Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 

výstavby bezplatných parkovacích miest pre verejnosť v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu výstavby bezplatných parkovacích miest za cenu 1,00 €/rok za celý predmet 
nájmu s podmienkami: 

a) zachovanie verejnej prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu, 
b) dobudovanie prístupovej komunikácie. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l ,OO €/rok za celý predmet nájmu. 
Navrhovaná cena komisiou: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

Hl Prílohy: 
22/1 Žiadosť zo dňa 14. 4. 2014 
22/2-2 kópia mapy z GIS 
22/3 Stanovisko OÚPaU zo dňa 28. 4. 2015 

F- MsÚ/SP-01112/1 



ING.ARCH. MILAN RESOVSKÝ 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 6 

t-Č-íslo_sp_isu_: _..;~:...;..;'1.;_/t:...:.lfí~liJ 'J.. Registr. značka: 
Znak a lehota 

- 4 -08- 2014 uloženia: Došlo: 

Prno hy: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 

VEC: ŽIADOSŤ O ODKÚPENIE POZEMKU 

P ll ' l....o H A i . .2 2 ) 4 

architektonický ateliér 
051-

MESTSKÝ ÚRAD PREŠOV 
SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ 
ODDELENIE MESTSKÉHO MAJETKU 
080 01 PREŠOV 

ŽIADAM O ODKÚPENIE ČASTI POZEMKU 9418/582, VÝMERA 252,00 m2 

PODĽA PRILOŽENEJ SITUÁCIE l GP, KTORÝ BUDE VYUŽITÝ NA VYTVORENIE 

20 PARKOVACÍCH MIEST PRE AREÁL ASTÓRIA MUKAČEVSKÁ ULICA PREŠOV. 

PROJEKT AREÁL ASTÓRIA MÁ DIMENZOVANÉ PARKOVACIE MIESTA PODĽA 

STN 73 6110/Z1, NAPRIEK TOMU UVAŽUJEME O ROZŠIRENÍ PARKOVACÍCH MIEST 

PRE NÁVŠTEVNÍKOV, ABY NEMUSELI PARKOVAŤ POZDLž MUKAČEVSKEJ ULICE. 

NA TOMTO POZEMKU SÚ UMIESTNENÉ INŽINIERSKE SIETE 

- VN 2 x 22 kV 
- 6xDPMP 
- kanalizácia DN 1200 
- kanalizácia DN 1000 
- vodovod 

PRETO POZEMOK NAVRHUJEME VYUŽIT AKO PARKOVACIU PLOCHU SO ZÁMKOVOU 

DLAŽBOU, KTORÁ SA DÁ V PRÍPADE PORUCHY ROZOBRAŤ: 

V SÚČASNOSTI NA POZEMKOCH 9418/583, 94181596, 9418/597 REALIZUJEM!:. •• 
··~~\'"'~o;.:~. 

STAVBU" AREÁL ASTÓRIA- MUKAČEVSKÁ ULICA" '1<~: 0,,~"··1 "~:··'?;_· .. 
111-lft#fJt!l/ tf/,f .C/ifl/#1~ I/Hi3'c(. ' . : ''{f r.~;g·t\j 1J 
#W/JIF ilttP p.e)Z :e-~4 ~lff1M...-/+~1'\;,., A A }ill)t! ~"1 . 
Al;f f0t-7t/lfv01(; ~fé3/í~t{ .JtJ rH.;?(/ \ -"' .hJIWM~~tlJI/J~·I ,/ 
7;:;;ft, ,,t,t.".~ .l : . ··:c~~h • ~ : 

14.4.2014. .. ...... - ... . . Ing. Arch. Milan Rešovský ~'tJ 
"--. ESTELLE,s.r.o. 

fOZe!ttJ( ir-tMtiC oP_!!!Írfff ý ft:~"/et:c 
!A!6·1f~of. ft!t,/rl/ (rFrtJvf;;r 1;3 erf15lU5,c·V.o. 2/3. 
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Váš list číslo l zo dňa: 

M/12475/2014 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Naše číslo: 

B/2371/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing.arch.Ligus, kl.211 28.4.2015 

VEC: Odpredaj časti pozemku parc.č. KNC 9418/582 k.ú. Prešov, 
Mukačevská ul. - stanovisko 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Prešove, 
vykonávajúce funkciu mesta Prešov ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16, 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s§ 4 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta Prešov č. 
5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, dáva k predloženej žiadosti toto 
stanovisko: 

dotknutá časť pozemku parc.č. KNC 9418/582 k.ú. Prešov sa nachádza vedl'a 
novostavby Areálu Astória na Mukačevskej ulici. Z hľadiska územného plánu sa 
nachádza na ploche určenej ha polyfunkčnú výstavbu bývania a občianskej 
vybavenosti. Na predmetnej ploche nie je plánovaná žiadna verejnoprospešná · 
stavba, nachádzajú sa na nej ale vedenia podzemných inžinierskych sietí vrátane 
elektrických rozvodov Dqpravného podniku mesta Prešov 

na základe vyššie uvedeného nesúhlasíme s odpredajom časti uvedeného 
pozemku, ale nemáme námietky voči dlhodobému prenájmu časti pozemku parc.č. 
KNC 9418/582 k.ú. Prešov na Mukačevskej ulici na výstavbu parkovacích miest pre 
polyfunkčný Areál Astória v šírke maximálne 6,0 m od okraja existujúcej spevnenej 
plochy, vybudovanej v rámci výstavby Areálu Astória. 

S pozdravom 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEIAN~HO PWOYAIIIA A STAVE&HtHO ÚIIJIID' ,;
:"~"'"~'"'~""'~""·''~~"·~1~~,"~?s:AnJu 11.1 ll l l z •~~• It 11 lii!IJ !II!IJITI n l41!lttro il. 1nr. ··~~. 

L..r- -
Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca odboru 
územného plánovania a stavebného úradu 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



G;' Návrh 
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na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 32144 

P. č. 23 /Bod č. 24- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností 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 Sibírska na Ul. Sibírskej 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 Ol Prešov, IČO: 48158097. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy na Ul. Sibírskej z dôvodu 
zmeny právnej subjektivity. Nebytový priestor toho času užíva na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č.1411/2010. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 4. 6. 2015: 
VMČ č. 7 nemá námietky k prenájmu nebytových priestorov pre žiadateľa FirDENT, s.r.o. 

Dl Stanovisko Základnej školy Sibírska zo dňa 22. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu poskytovania zdravotnej 
starostlivosti. 
Stanovenie výšky nájmu vychádza z ustanovenia zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého prenechať NP do nájmu, resp. podnájmu možno najmenej za také 
nájomné, za aké sa v tomto čase na tomto mieste obvykle prenechávajú do nájmu, resp. podnájmu na 
stanovený účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti. Mesto Prešov pre určenie výšky nájmu 
nebytových priestorov má prostredníctvom správcov spracované odborné stanovenie výšky nájomného 
za nebytové priestory vo vlastníctve mesta, v ktorom nie je určená výška nájmu v tejto lokalite, t.j. Ul. 
Sibírska, avšak v zmysle stanovenia výšky nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta 
Prešov na obdobie júl až december 2015 sa pohybuje výška nájmu na zdravotnícke účely v objekte na 
Raymanovej ulici- 30 €1m21rok a Kováčskej ulici v suteréne 40 €1m21rok. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti za cenu 40 €1 m21rok + úhrada za služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 34,484 €1m21rok. 
Navrhovaná cena OSMM: 40 €1m21rok. 
Navrhovaná cena komisiou: 40 €1m21rok+ úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

W Prílohy: 
2311 Žiadosť zo dňa 26. 5. 2015 
2312 Stanovisko Základnej školy Sibírska zo dňa 22. 6. 2015 

F- MsÚISP-0111211 
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FirDENT s.r.o., Bratislavská 4, 080 Ol Prešov, IČO 48 158 097 

MESTO& PREŠOV Mestský úrad v Prešove l 6 Prešov, 25. mája 2015 

Číslo spisu: l Reg!str. značka: 
Znak a lehota 

Došlo: 2 6 -05- 2015 uloženia: 

PrO o hy: J Vybavuje: 

Evidenčné číslo došlej pošty: ~~ <Sb'1 -L2..91S 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku 

Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Žiadam o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole na ul. Sibírska 42 v Prešove na 
prevádzkovanie zubnej ambulancie, kde pracujem ako fyzická osoba -zubná lekárka od roku 2008. 
Žiadosť podávam z dôvodu prechodu z fyzickej osoby MUDr. Zlatica Firmentová na právnickú FirDENT 
s.r.o. 

S pozdravom 

Prílohy: 
l. Výpis z obchodného registra 
2. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení s IČO 

MUDr. Zlatica Firmentová 
konateľ 



Základná škola Sibírska, Sibírska 42, 
080 Ol Prešov 

IČO: 37877224 DIČ: 2021672730 

Vaša značka Naša značka 
322/06/15 

Tel.: 051 7702377,0948 059 992 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarkova 24 
080 O l Prešov 

Vybavuje 
Mgr.Tobiašová 

Prešov 

22.6.2015 

Vec: Prenájom nebytových priestorov- zaujatie stanoviska 

Základná škola Sibírska 42, Prešov, ako správca nebytových priestorov odporúčame 
vyhovieť žiadosti spoločnosti FirDENT s.r.o., Bratislavská 4, 080 Ol Prešov, konateľ MUDr. 
Zlatica Firmentová (prevádzkovanie zubnej ambulancie) vzhľadom na to, že ide len o zmenu 
právnej formy nájomcu. 

S pozdravom 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Sibírska 42 

PREŠOV 
~-:;:;;:> 

~-~~Pf/ 
Mgr. Natália Tobiašová 

riaditeľka školy 
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Nájomná zmluva č. 14/1/2010 
o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 11611990 

v znení n. p. a v, znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 · 
Zmluvné strany: 

Prenajímateľ: 

Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Petrom Haasom 
riaditeľom školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 2021672730 

Nájomca: 
MUDr. Zlatica Firmentová 

Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521961 
Bankové spojenie: SLSP pobočka Prešov 
Číslo účtu: 0096328982/0900 

Článok l 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania nebytové priestory v suteréne 
Základnej školy Sibírska 42, Prešov a to priestor na zriadenie stomatologickej ambulancie 
o výmere 50 m2 .Nájomca bude prenajaté priestory užívat' za účelom vykonávania neštátnej 
stomatologickej praxe. 

Článok II 

Úhrada za nájom je stanovená vo výške 33,19 €1m2/rok v súlade so Smernicou primátora 
mesta Prešov č. 9/2007, Článok II, bod 9 a úhrada za energie a služby 56,43 € mesačne. 
Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom plnení výšky nájmu v čiastke 194,72 €, vrátane 
poplatku za energie a služby 56,43 € na mesiac nasledovne: 
- poplatok za prenájom priestorov uhradí nájomca na účet číslo 400805173;217500 ČSOB 
Prešov, na základe vystavenej faktúry s dobou splatnosti 14 dní alebo v hotovosti do 
pokladne školy. · 
- poplatok za spotrebované energie v čase prenájmu uhradí nájomca na účet číslo 

400805163'617500 ČSOB Prešov, na základe vystavenej faktúry s dobou splatnosti 14 dni· 
alebo v hotovosti do pokladne školy. 
·Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného a služieb, je prenajímateľ oprávnený 
účtovať mu poplatok za výzvu na úhradu (telefonickú, písomnú) vo výške l ,66 € za každý 
mesiac, v ktorom bol nájomca na úhradu vyzvaný. , 

V prípade omeškania nájomcu s platením má právo prenajímateľ v zmysle Smernici 
primátora mesta Prešov č. 9/2007 požadovať od nájomcu popri nájomnom úroky z omeškania 
vo výške určenej v súlade s platnými právnymi predpismi vychádzajúc zo základnej úrokovej 
sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s platením 
~ 'g --~ľA!t ·ctli:"~~~"?-~·~:c 

.. 
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Článok III 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie uvedené nebytové priestory na uz1vanie na 
obdobie od 1.9.2010 do 31.8.2011. Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté nebytové priestory 
nebude využívať na iné účely, ako sú dohodnuté v zmluve. 

Článok IV 

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet dočasného uz1vania v stave 
spôsobilom k zmluvnému užívaniu. Nájomca sa zaväzuje užívať nebytový priestor tak, aby 
nedošlo k jeho poškodeniu a zneužitiu. V prípade poškodenia sa zaväzuje škodu nahradiť 
alebo inak odstrániť. 

Článok V 

Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spraVUJU príslušnými 
ustanoveniami platného Zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych 
predpisov. 

Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo výpoveďou 
v prípade nezaplatenia nájomného 2x za sebou. V prípade výpovede platí l mesacna 
výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

Akékoľvek zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byt' podpísané oboma 
• zmluvnými stranami. · 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, 2x pre prenajímat~ľa a 2x pre nájomcu . 

V Prešove, dňa 31.8.20 l O 

Prenajímat~ľ: 

ZÁKL~~NA ŠKOL.t\ 
S,tb~írska 42 
PREšOV 

.. 

Nájomca: 

. :~ • "'1lil'l""'--"""'""- . Finanč~li op~rácia je 

Stomatolo· N98405016201 · 
gická . MIJ~,i}:ltlca FIRMENTOVA 

ambutancta " i ·,:.~:nat61óg 
z~ Slb!rs~ 42 /ry B9nš5016 r, 

PREšOV 1 _Ľ 

-··~~~:~,·::":-:s~~,"'~"'""~•:wltcile a i l ! 
-- ,__4 ""''' ""' ..... - - itlZikit •. ~~~~Y'!!i,_,~~~~~~~$%2 WR !W ;: l!fÄ''W Wil'ik~";,::;,,.: 

zákona 502/2001 Z. z. 
Návrh zmluvy je v ·súlade s plalnou smernicou ,/ 

prlm3~ora mesia: n.ljme nebylových P(iestorn~~ 'L-U- J-rt.cj-+·tCC 

OáiUmq{/H.J tdr,pis: . .: .• . ~ 
,._ 
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Dodatok č. 1/A 
' ! 

k nájomnej zmluve č. 14/1/2010 zo dňa 31. 8. 2010 o nájme 
nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 

v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zmluvné strany: 
Prenajímateľ: 

Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Petrom Haasom 
riaditel'om školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 2021672730 

Nájomca: 

MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521961 

.Týmto dodatkom sa dopÍňa článok IV. predmetnej zmluvy: 

Nájomca umožní prenajímatel'ovi vstup do prenajitých priestorov v prípade 
odborných prehliadok elektrických zariadení, výkonu revízií a pod., ako aj vstup do 
prenajatých priestorov v prípade mimoriadnych udalostí (havária kúrenia, vody 
a pod. ), ako aj na vykonávanie kontrol dodržiavania jednotlivých ustanovení tejto· 
zmluvy. 

Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov 
(v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č.121!2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov) a zaväzuje sa pred začatím prevádzky, ako aj počas prevádzky vykonat' 
všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp,. inej havárie. Nájomca je 
povinný na svoje náklady zábezpečiť v prenajatom priestore všetky povinnosti 
vyplývajúce z uvedeného zákona. 

NáJ=j;póvinňýnaŠvo]e n a y za ezpectl'~p~il-äj~lb'ffip1fMtä~~ffiefti~~trym ""'· ·····~~ s~~!St!f?•c"'"' 
povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane zdravia bezpečnosti pri práci a ochrane 
majetku. 
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Nájomca je povinný pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy i záväzné predpisy orgánov miestnej štátnej správy a 
samosprávy ( ďalej len " orgány verejnej správy " ), ako aj hygienické, bezpečnostné 
a protipožiarne predpisy a normy, vrátane predpisov a noriem z oblasti životného 
prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je povinný vykonať na ich 
plnenie potrebné opatrenia. Nájomca súčasne zodpovedá za akékoľvek škody, 
ktoré vzniknú prenajímateľovi alebo tretím osobám porušením tohto ustanovenia. 

Nájomca je povinný zabezpečovať úlohy pred požiarmi y zmysle zákona NR SR č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi§ 4-9 a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii. Úlohy bezpečnosti práce v zmysle Zákona NR SR č.311/2002 Z.z. Zákonníka 
práce v znení neskorších noviel. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania dodatku k predmetnej zmluve. Ostatné 
podmienky zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

V Prešove, dňa 27. 9. 201 O 

Prenajímateľ: Nájomca: 

Stomatolo· N9S400016201 
glcká w·•c . ,,, l fi .Ä 

ambulancia . ': tea ,RMENTOV 
ZS Slbfrska 42 . · · · ;Jióg 

PREéOV B9t855016 [1 

Návrh zmcul')' ie' lúlaoe s pia\O'JU smtlflitou 
primitora mesta o najme nebytu~h pritl1010' 

OAtum:J} 1.) 0.. Paópl . 
'. 



Dodatok č. 1/ ~ 
k nájomnej zmluve č. 14/1/2010 zo dňa 31.8.2010 

o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 11611990 
v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zmluvné strany: 
Prenajíma tel': 
Základná škola Sibírska 42, Prešov 

· zastúpená Mgr. Natáliou Tobiašovou 
riaditeľkou školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 2021672730 

Nájomca: 
MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521961 
Bankové spojenie: SLSP pobočka Prešov 
Číslo účtu: 0096328982/0900 

Zmluvné strany sa dohodli na doplnenie Článku II v zmysle smernice primátora SP-22 a na 
zmene Článku III v zmysle "Zápisu č. 26 zo zasadnutia komisie pre nebytové priestory dňa 

27.6.2011 na Mestskom úrade v Prešove", nájomnej zmluvy nasledovne: 

Článok II 

Prenajímatel' má právo jednostranne upravft' výšku nájomného o inflačný koeficient 
zverejnený. Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 
Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa' o úprave výšky 
nájomného o uvedený inflačný koeficient. 

Článok III 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie uvedené priestory na užívanie od 1.9 .20 ll na 
dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté nebytové priestory nebude využívať na iné 
účely, ako sú dohodnuté v zmluve. 

Ostatné podmienky nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti. 

Prenajímateľ: 

ZÁKL.A.DNÁ ŠKOLA 
Sibírska 42 

PREŠOV 
Nájomca: 



Dodatok č. 21 
k nájomnej zmluve č. 14/112010 zo dňa 31.8.2010 o nájme 

nebytových priestorov uzavretej v zmysle zákona č. 116/1990 
v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zmluvné strany: 
Prenajíma tel': 
Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Natália Tobiašová 
riaditeľka školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 2021672730 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 4008051732/7500, 4008051636/7500 

Nájomca: . 
MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521969 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu: 0096328982/0200 

V zmysle dodatku č. l k predmetnej zmluve dochádza k zmene: 

·Článok II 

·vypúšťa sa veta: 

Úhrada za nájom je stanovená vo výške 33, l9/€/m2/rok v súlade so Smernicou primátora 
mesta Prešov č. 9/2007, Článok II, bod 9 a úhiada za energie a služby 56,43 € mesačne. 
Zmluvné st~any sa dohodlo na mesačnom plnení výšky nájmu v čiastke 194,72 €, vrátane 
poplatku za energie a služby 56,43 € na mesiac nasledovne: 

Nahrádza sa: 

Úhrada za nájom je stanovená vo výške 34,484/€/m2/rok v súlade so Smernicou primátora 
mesta Prešov č. 9/2007, Článok II, bod 9 a príslušných dodatkov k predmetnej nájomnej 
zmluve a úhrada za energie 56,43 € mesačne. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom plnení 
výšky nájmu a za energie v čiastke 200, ll €, t.j. úhrada za prenájom je stanovená vo výške 
143,68 € na mesiac a za energie 56,43 € na mesiac nasledovne: 

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.3.2012. 

Prenajímateľz;· . l·: L D .. 1 • 
A ' ~. h/~ Sf<OLA 

Sl!j í rs !<.:a .ci2 
FRE:ŠOV 

Nájomca: 

Stomatolo· N98405016201 
gichí . 1.1Uf~:.-z:: 11 ~a FIRMENTOV 

ambulanc1a ,. , ··amato.[ó.g. r 
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P. č. 24 /Bod č. 25- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

AJ Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva: 
Technické zhodnotenie stavby na Ul. Exnárovej liA a 51 A, s. č. 7543, umiestnenej na parc. č. KNC 
14330128, k. ú. Prešov, LV č. 6492, v celkovej cene 115 212,72 EUR 
od spoločnosti RESPO SK, s.r.o., Smreková 6, 080 Ol Prešov, IČO: 36 515 485, ktorá bola do 
ll. 2. 2015 nájomcom zrekonštruovaného nebytového priestoru nachádzajúceho sa v uvedenej 
stavbe. 

BI Predmet žiadosti a účel majetkového prevodu: 
Nájomca užíval predmetné nebytové priestory na základe platných nájomných zmlúv č. 0118 a 03/08 
a ich dodatkov za účelom poskytovania reštauračných služieb. Technické zhodnotenie stavby UL 
Exnárova ll A a 51 A bolo realizované z dôvodu vykonania rekonštrukcie stavby do 
prevádzkyschopného stavu na základe súhlasu prenajímateľa. Po opakovaných sťažnostiach 
obyvateľov bytového domu na UL Exnárovej bolo nájomcovi znemožnené ďalšie prevádzkovanie 
priestorov, a preto bol nútený prevádzku zatvoriť a nájom ukončiť. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Na základe právneho stanoviska JUDr. Staroňa- advokáta, odporúčame nadobudnutie technického 
zhodnotenia stavby UL Exnárova 1/A a 51 A, s. č. 7543 umiestnenej na parc. č. KNC 14330/28 k. ú. 
Prešov, LV č. 6492, vykonaného spoločnosťou RESPO SK, s. r. o., Smreková 6, 080 Ol Prešov, 
IČO: 36 515 485, a to takto: 
Prenajímateľ PKO postúpi pohľadávku na nájomnom a energiách, ktorú má voči spoločnosti RESPO 
SK, s. r. o., na vlastníka nebytových priestorov Mesto Prešov, a následne by mesto vykonalo 
započítanie vzájomných pohľadávok. 
Mesto Prešov by malo vyplatiť spoločnosti RESPO SK, s. r. o, sumu technického zhodnotenia vo 
výške 115 212,72 EUR. Mesto Prešov bude po postúpení pohľadávky na nájomnom a energiách voči 
spoločnosti RESPO SK, s. r. o., vlastníkom pohľadávky vo výške 31 147,22 EUR. Po následnom 
započítaní vzájomných pohľadávok v sume 115 212,72 EUR a 31 14 7,22 EUR by malo Mesto Prešov 
vyplatiť spoločnosti RESPO SK, s. r. o., celkovú sumu vo výške 84 065,50 EUR. 

Dl Stanovisko PKO Prešov zo dňa 14. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča nadobudnutie technického zhodnotenia za cenu 115 212,72 € s podmienkou 
započítania časti kúpnej ceny vo výške 31 14 7,22 € za pohľadávku mesta Prešov voči predávajúcemu 
v rovnakej výške. 

F/ Cena: 
Technické zhodnotenie bolo podľa odborného vyjadrenia č. 7412015 zo dňa 25. 5. 2015 a doplnenia 
č. l odborného vyjadrenia č. 7412015 zo dňa 5. 6. 2015 zrealizované v celkovej výške 115 212,72 
EUR. 
Pohľadávka voči spoločnosti RESPO SK, s.r.o., vo výške 31 147,22 EUR. 
Po následnom započítaní vzájomných pohľadávok je navrhovaná cena na vyplatenie spoločnosti 
RESPO SK, s. r. o., vo výške 84 065,50 EUR. 

F- MsÚISP-01112/1 
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Spoločnosť RESPO SK, s. r. o., požaduje odpustenie úhrady za energie vo výške 2 533,42 
EUR(neužívanie nebytových priestorov) a z tohto dôvodu cena navrhovaná spoločnosťou RES PO 
SK, s. r. o., je 86 598,92 EUR. 
Navrhovaná cena komisiou: 115 212,72 € s podmienkou započítania časti kúpnej ceny vo výške 
31147,22 € za pohl'adávku mesta Prešov voči predávajúcemu v rovnakej výške. 

GI Prílohy: 
24/1-9 Právne stanovisko JUDr. Staroňa zo dňa 30. 7. 2015 
24/2 Stanovisko PKO Prešov zo dňa 14. 8. 2015 
24/3-2 Stanovisko RESPO SK, s. r. o 

F- MsÚ/SP-0111211 



ADVOKÁTSKA KAnCElÁRIA 
JUDr. Martin Staroň, advokát 
AK so sídlom H l a v n á 89, 08001 Prešov 
zapísaný v Zozname SAK pod reg. č. 4809 
tel./fax: 051/7713475, mobil: 0911 361 839 
e-mail: staron.martin@yahoo.com 

Podané e-mailovou poštou v l vyhotovení 

Mesto Prešov 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

V Prešove dňa 30.07.2015 

Vec: 
Právne posúdenie nároku spoločnosti RESPO SK s.r.o. na náhradu za 
zhodnotenie nebytových priestorov na ul. Exnárova 1/A a Exnárova 5/A 
v Prešove 

Na základe Vašej požiadavky dovol'ujeme si Vám predložiť k nároku spoločnosti RESPO SK 

s.r.o. na náhradu za zhodnotenie nebytových priestorov na ul. Exnárova 1/A a Exnárova 5/A 

nasledovné 

stanovisko: 

1. p red l o že n é d o k u m e n ty 

Zmluva o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.6.2007 medzi 

prenajímatelbm: Park kultúry a oddychu Prešov a nájomcom: RESPO SK, s.r.o. 

Dodatok č. l k Zmluve o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.12.2007 

Dodatok č. 2 k Zmluve o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.07.2009 

Dodatok č. 3 k Zmluve o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.11.2009 

Zmluva o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.4.2008 medzi 

prenajímatel'om: Park kultúry a oddychu Prešov a nájomcom: RESPO SK, s.r.o. 

Dodatok č. 1 k Zmluve o č. 03/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.11.2009 

Stanovisko Mesta Prešov, komisie pre nebytové priestory, č. R/17177 /2008 zo dňa 

6.8.2008 

Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy Mesta Prešov, stavebného úradu, č. 

B/23020/2008-La/ko zo dňa 30.10.2008 

Žiadosť spoločnosti RESPO SK s.r.o. o odkúpenie nebytových priestorov zo dňa 

5.11.2012 



Doplnenie žiadosti RESPO SK zo dňa 5.11.2012 + Návrh kúpnej ceny nebytových 

priestorov a odôvodnenie zo dňa 15.1.2013, 

Znalecký posudok Ing. Adriána Jutku č. 10/2013 zo dňa 17.9.2013 

Odborné vyjadrenie Ing. Miroslava Lissého č. 74/2015 zo dňa 25.5.2015 

Doplnenie č. 1 Odborného vyjadrenia č. 74/2015 zo dňa 5.6.2015 

Dohoda o urovnaní zo dňa 9.2.2015 uzavretá medzi nájomcom: RESPO SK s.r.o., 

prenajímateľom: Park kultúry a oddychu Prešov, a vlastníkom: Mesto Prešov 

e-mail riaditel'a PKO zo dňa 23.1.2015 

2. Z ad a o ie 

a) Posúdiť, či spoločnosť RESPO SK, s.r.o. ako na)omca má nárok na náhradu za 

zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov, ktoré vykonala, 

b) Ak spoločnosť RESPO SK, s.r.o. má nárok na náhradu za zhodnotenie, posúdiť, 

v akej výške by malo Mesto Prešov vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. náhradu 

za zhodnotenie v peniazoch. 

3. P r á v n v s t a v 

Podlá čl. I zmluvy č. 01/08 o na}me nebytových priestorov bod 1 prenajímatel' na základe 

predchádzajúceho súhlasu mesta Prešov číslo O. Y./P/2007/339 zo dňa 11.6.2007, ktoré je 

vlastníkom nehnutel'ností, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa 

v objekte č. súpisné 7543, k. ú. Prešov. 

Pod/'a čl. I zmluvy č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 2 objekt sa nachádza v Prešove na 

ulici: Exnárova 5/A, Prešov. 

Podl'a čl. II zmluvy č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 nebytové priestory sa 

prenajímajú nájomcovi za účelom: prevádzkovanie kancelárie, bistra s občerstvením - pizzeria, 

umiestnenie výherných hracích automatov. 

Podlá čl. VII zmluvy č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 3 úpravy stavebného charakteru 

v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba so súhlasom vlastníka a rozhodnutia 

stavebného úradu MsÚ, bez nároku na odpočet z ceny nájmu. 

Podl'a dodatku č. 2 ku zmluve č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 sa mení výška 

nájomného nasledovne: Pôvodná výška ročného nájmu 82,985,-Eurjm2 (2.500,-Skjm2) sa mení až 

do doby vyriešenia problematiky na čiastku 46,47,-Eurjm2jrok (1.399,96,-Sk!m2/rok). Zníženie 

nájmu začína dňom 1.8.2009. 

Podlá dodatku č. 3 ku zmluve č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 sa mení výpovedná 

lehota v čl. III bod 2 nasledovne: Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou 



alebo písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. V prípade výpovede platí S-ročná výpovedná 

lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Podl'a čl. I zmluvy č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 prenajímatel' na základe 

predchádzajúceho súhlasu mesta Prešov číslo O. Y./P/2007/339 zo dňa 11.6.2007, ktoré je 

vlastníkom nehnutel'ností, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa 

v objekte č. súpisné 7543, k.ú. Prešov, na LV č. 6492, parcela č. 14330/28. 

Pod/'a čl. I zmluvy č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 2 objekt sa nachádza v Prešove na 

ulici: Exnárova 1/A, Prešov. 

Podl'a čl. II zmluvy č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 nebytové priestory sa 

prenajímajú nájomcovi za účelom: poskytovanie reštauračných služieb a prevádzkovanie 

kancelárie. 

Podl'a čl. VII zmluvy č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 3 úpravy stavebného charakteru 

v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba so súhlasom vlastníka a rozhodnutia 

stavebného úradu MsÚ, bez nároku na odpočet z ceny nájmu. 

Podl'a dodatku č. 1 ku zmluve č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 sa mení výška 

nájomného nasledovne: Pôvodná výška ročného nájmu 119,498,-Eur/m2 (3.600,-Sk/m2) sa mení 

až do doby vyriešenia problematiky na čiastku 59,749,-Eurjm2/rok (1.BOO,-Skjm2jrok). Zníženie 

nájmu o 50% začína dňom 1.11.2009. 

Podl'a dodatku č. 1 ku zmluve č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 2 sa mení výpovedná 

lehota v čl. III bod 2 nasledovne: Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou 

alebo písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. V prípade výpovede platí S-ročná výpovedná 

lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Podl'a Stanoviska Mesta Prešov, komisie pre nebytové priestory, č. R/17177/2008 zo dňa 6.8.2008 

Komisia pre nebytové priestory ako poradný orgán primátora mesta na svojom zasadnutí dňa 

4.8.2008 prerokoval žiadosť spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 9.7.2008 vo veci udelenia súhlasu 

k stavebným úpravám v prenajatých priestoroch na ul. Exnárova 1/A a 5/A v Prešove v rozsahu 

priloženej technickej dokumentácie a oznamuje, že odporúča udelenie súhlasu na hore uvedené 

stavebné úprav. 

Podl'a Oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy Mesta Prešov, stavebného úradu, č. B/23020/2008-

La/ko zo dňa 30.10.2008 Mesto Prešov ako stavebný úrad nemá námietky ku stavebnej úprave na 

stavbe Cafe Gurmania a reštaurácie pre stavebníka: RESPO SK s.r.o .. 

Pod/'a žiadosti spoločnosti RESPO SK s.r.o. o odkúpenie nebytových priestorov zo dňa 5.11.2012 

spoločnosť RESPO SK s.r.o. požiadala o odkúpenie predmetných nebytových priestorov poukazujúc 



na predkupné právo a značnú investíciu zo strany firmy do predmetných priestorov vo výške 

211.000, -Eur. 

Podľa Doplnenia žiadosti zo dňa 5.11.2012 + Návrh kúpnej ceny nebytových priestorov 

a odôvodnenie zo dňa 15.1.2013, ktorú spoločnosť RESPO SK s.r.o. doručila na Msú v Prešove dňa 

16.1.2013, spoločnosť RESPO SK s.r.o. so súhlasom vlastníka a na základe rozhodnutia stavebného 

úradu Msú do nebytových priestorov investovala nemalú čiastku, pričom celková preinvestovaná 

suma predstavuje čiastku 209.590,88,-Eur. Prílohou doplnenie žiadosti sú všetky faktúry na 

stavebné práce a materiál, vrátane fotodokumentácie z realizácie rekonštrukcie nebytových 

priestorov. 

Podlá znaleckého posudku Ing. Adriána Jutku č. 10/2013 zo dňa 17.9.2013 strana 46 bod 2 

(odpoveď na otázky) ods. 3 predstavuje všeobecná trhová hodnota - výška zhodnotenia 

nebytových priestorov sumu 131.700,-Eur. 

Podlá Odborného vyjadrenia Ing. Miroslava Lissého č. 74/2015 zo dňa 25.5.2015 strana 38 III. 

Záver predstavuje odhad hodnoty investícií vložených nájomcom v roku 2008 do nebytového 

priestoru na ul. Exnárova 5/A- Caffe Gurmania sumu 14.865,83,-Eur. 

Podlá Doplnenia č. 1 Odborného vyjadrenia č. 74/2015 zo dňa 5.6.2015 strana 10 III. Záver bod 2 

technické zhodnotenie k termínu 1. štvrťroku 2015 činí vrátane DPH sumu 115.212,72,-Eur. 

Podlá dohody o urovnaní zo dňa 9.2.2015 uzavretej medzi nájomcom: RESPO SK s.r.o., 

prenajímatelbm: Park kultúry a oddychu Prešov, a vlastníkom: Mesto Prešov, čl. III bod 1 účastníci 

dohody sa na základe tejto dohody o urovnaní dohodli, že nájomný vzťah založený vyššie 

uvedenými nájomnými zmluvami zaniká ku dňu 11.02.2015. 

Podľa dohody o urovnaní zo dňa 9.2.2015 uzavretej medzi nájomcom: RESPO SK s.r.o., 

prenajímatelbm: Park kultúry a oddychu Prešov, a vlastníkom: Mesto Prešov, čl. III bod 2 

nezaplatené nájomné zo strany nájomcu a technické zhodnotenie predmetu nájmu zo strany 

nájomcu sa bude riešiť osobitnou dohodou. 

Podlá e-mailu riaditeľa PKO zo dňa 23.1.2015 predstavuje dlžné nájomné spoločnosti RESPO SK 

s.r.o. voči PKO k 31.12.2014 sumu 32.203,51,-Eur. 

Podľa Potvrdenia Msú v Prešove zo dňa 11.1.2013 MsÚ potvrdil ohlásenie dočasného uzatvorenia 

prevádzkarne žiadate/ovi: RESPO SK s.r.o., prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA, Exnárova 6621/5, 

Prešov, v termíne od 1.2.2013 do 30.4.2013. Podľa priloženého oznámenia o pozastavení 

poskytovanie reštauračných služieb spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 10.1.2013 dôvodom 

pozastavenia je prebiehajúca reorganizácia tohto zariadenia, pričom spoločnosť RESPO Sk s.r.o. 

bude prenajímatelbvi nadá/ej uhrádzať nájomné a realizovať platby za poskytovanú energiu 

a služby. 



Podl'a Potvrdenia MsÚ v Prešove zo dňa 24.4.2013 Msú potvrdil ohlásenie dočasného uzatvorenia 

prevádzkarne žiadatel'ovi: RESPO SK s.r.o., prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA, Exnárova 6621/5, 

Prešov, v termíne od 1.5.2013 do 30.9.2013. Podl'a priloženého oznámenia o pozastavení 

poskytovanie reštauračných služieb spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 24.4.2013 dôvodom 

pozastavenia je prebiehajúca reorganizácia tohto zariadenia, pričom spoločnosť RESPO Sk s.r.o. 

bude prenajímatel'ovi nad'alej uhrádzať nájomné a realizovať platby za poskytovanú energiu 

a služby. 

Podl'a Potvrdenia MsÚ v Prešove zo dňa 1.10.2013 Msú potvrdil ohlásenie dočasného uzatvorenia 

prevádzkarne žiadatel'ovi: RESPO SK s.r.o., prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA, Exnárova 6621/5, 

Prešov, v termíne od 1.10.2013 do 31.3.2014. Podl'a priloženého oznámenia o pozastavení 

poskytovanie reštauračných služieb spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 30.9.2013 dôvodom 

pozastavenia je prebiehajúca reorganizácia tohto zariadenia. 

Podl'a Potvrdenia Msú v Prešove zo dňa 31.3.2014 MsÚ potvrdil ohlásenie dočasného uzatvorenia 

prevádzkarne žiadatel'ovi: RESPO SK s.r.o., prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA, Exnárova 6621/5, 

Prešov, v termíne od 1.4.2014 do 30.6.2014. Podl'a priloženého oznámenia o pozastavení 

poskytovanie reštauračných služieb spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 28.3.2014 dôvodom 

pozastavenia je prebiehajúca reorganizácia tohto zariadenia. 

Podl'a Oznámenia o ukončení činnosti prevádzkarne podaného spoločnosťou RESPO SK s.r.o. dňa 

25.6.2014 na podatel'ňu Mesto Prešov, MsÚ v Prešov, pre prevádzkareň: CAFE GURMANIA, adresa: 

Exnárova 5/A, Prešov, spoločnosť RESPO SK s.r.o. oznámila ukončenie činnosti prevádzkarne ku 

dňu 20.6.2015. 

Podl'a úradného záznamu OÚ Prešov, odbor živnostenského podnikania, č. OÚ-PO-OZP1-

2014/023997-2 zo dňa 20.6.2014 podnikatelský subjekt RESPO SK s.r.o. zrušil predmet 

podnikania: Pohostinská činnosť, a prevádzkareň: Exnárova 5/A, Prešov. 

Podľa uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 35U/3/2014-9 zo dňa 19.11.2014, právoplatného dňa 

19.12.2014, spoločnosť RESPO SK s.r.o. ako zložiteľ podala dňa 1.8.2014 súdu návrh na prijatie 

zväzku kl'účov od nebytových priestorov v objekte súpisné č. 7543 nachádzajúcich sa na adrese 

Exnárova 5/A, Prešov, a zväzok kl'účov od nebytového priestoru v objekte súpisné č. 7543, k. ú. 

Prešov, na LV č. 6492, parcela č. 14330/8, na ul. Exnárova 1/A, Prešov. 

Okresný súd Prešov uznesením č.k. 35U/3/2014-9 zo dňa 19.11.2014, právoplatným dňa 

19.12.2014, rozhodol tak, že prijíma do úschovy súdu zväzku kl'účov od nebytových priestorov 

v objekte súpisné č. 7543 nachádzajúcich sa na adrese Exnárova 5/ A, Prešov, a zväzok kľúčov od 

nebytového priestoru v objekte súpisné č. 7543, k.ú. Prešov, na LV č. 6492, parcela č. 14330/8, na 

ul. Exnárova 1/A, Prešov, pre príjemcu: Park kultúry a oddychu Prešov, so sídlom Hlavná 50, 

Prešov, IČO: OO 187 437. 



Uznesenie Okresného súdu Prešov č.k. 35U/3/2014-9 zo dňa 19.11.2014 nadobudlo právoplatnosť 

dňa 19.12.2014. 

Podľa Zápisnice sp.zn. 35U/3/2014-10 napísanej na Okresnom súde Prešov dňa 19.12.2014 vo veci 

úschovy zložite/á: RESPO SK s.r.o. ohl'adne prijatia hnutel'ných vecí pre príjemcu: PKO, Hlavná 50, 

Prešov, sa dostavil za zložiteľa konatel' zložite/á Mgr. Róbert Pončák, nar. 2.3.1977, bytom 

Tomášikova 4856/ 24, Prešov, dňa 19.12.2014, aby v zmysle uznesenia súdu odovzdal predmet 

úschovy- zväzok kl'účov do úschovy súdu. 

Podlá § 663 Občianskeho zákonníka na)omnou zmluvou prenajímatel' prenecháva za odplatu 

nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. 

Podl'a § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka nájomca je povinný platiť nájomné podl'a zmluvy, inak 

nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej 

užívania. 

Podl'a § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný 

zákon. 

Pod/'a § 3 ods. 1 zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov prenajímateľ 

môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému zmluvou o nájme. 

Podl'a § 3 ods. 3 zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Zmluva musí 

mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a 

spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. 

Podľa§ 7 zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Ak výška nájomného 

alebo úhrada za podnájom nie je upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí sa 

dohodou. 

Podl'a § 8 zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Ak nájomca môže 

nebytový priestor užívať obmedzene Jen preto, že prenajímateľ neplní svoje povinnosti zo zmluvy 

alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom, má nájomca nárok na pomernú zl'avu z nájomného; 

toto ustanovenie sa vzťahuje aj na podnájom. 

Podlá § 673 Občianskeho zákonníka Nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, 

ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob 

užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci. 

Podľa § 674 Občianskeho zákonníka Ak nájomca môže užívať prenajatú vec z dôvodov uvedených v 

§ 673 iba obmedzene, má nájomca nárok na primeranú zľavu z nájomného. Prenajímatel' si však 

musí započítať náklady, ktoré ušetril, a cenu výhod, ktoré mal z toho, že nájomca užíval vec Jen 

obmedzene. 

Podl'a § 675 Občianskeho zákonníka Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zl'avy z 
nájomného sa musí uplatniť u prenajímatel'a bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak 

sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo 

zakladajúcim. 



4. ZÁVER 

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať nasledovný záver: 

a) Z právneho hl'adiska nárok spoločnosti RESPO SK s.r.o. na náhradu za zhodnotenie 

nebytových priestorov na ul. Exnárova 1/A a Exnárova 5/A v Prešove je daný, a to 

z dôvodu, že spoločnosť RESPO SK s.r.o. ako nájomca mal súhlas na stavebné úpravy 

prenajatých priestorov a preukázatel'ne tieto nebytové priestory zrekonštruoval a zhodnotil, 

čo bolo preukázané tak znaleckým posudkom Ing. Jutku ako aj odborným vyjadrením Ing. 

Lissého a fotodokumentáciou. 

b) Výška náhrady za zhodnotenie bola preukázaná Doplnením 1 k odbornému vyjadreniu Ing. 

Lissého, ktorý stanovil výšku technického zhodnotenia k !.štvrťroku 2015 na sumu 

115.212, 72,-Eur. Výška zhodnotenia pritom musela byť určená k aktuálnemu obdobiu, 

nakol'ko vždy sa zhodnotenie určuje k ukončeniu nájomného vzťahu a odovzdaniu 

priestorov prenajímatel'ovi. V zmysle dohody o urovnaní zo dňa 9.2.2015 nájomný pomer 

zanikol ku dňu 11.2.2015. S poukazom na uvedené by malo Mesto Prešov vyplatiť 

spoločnosti RESPO SK s.r.o. náhradu za technické zhodnotenie predmetných nebytových 

priestorov v sume 115.212,72,-Eur. 

Poukazujeme však na to, že spoločnosť RESPO SK s.r.o. ako nájomca má dlh na nájomnom 

za obdobie do 31.12.2014 v sume 32.203,51,-Eur. Ako vyplýva zo zmluvy o nájme 

nehnutel'ností ako aj citovaných zákonných ustanovení spoločnosť RESPO SK s.r.o. ako 

nájomca bola povinná platiť nájomné prenajímatel'ovi PKO. 

Dňa 23.7.2015 sa uskutočnilo rokovanie vo veci na MsÚ v Prešove za prítomnosti JUDr. 

Vargovej, JUDr. Končar a JUDr. Staroňa, advokáta, za Mesto Prešov a p. Pončáka a Mgr. 

Havrilovej za spoločnosť RESPO SK, s.r.o .. Na tomto rokovaní p. Pončák ako konatel' RESPO 

SK s.r.o. uviedol, že uznáva výšku technického zhodnotenia stanovenú v doplnení 1 

odborného vyjadrenia Ing. Lissého zo dňa 5.6.2015 v sume 115.212.72.-Eur, avšak 

požadoval o odpustenie nájomného za obdobie jedného roka v celkovej sume 13.700,-Eur 

poukazujúc na to, že nemohol predmetné nebytové priestory užívať, pričom predložil vyššie 

citované potvrdenia MsÚ v Prešove o ohlásení dočasného pozastavenia prevádzky, 

z ktorého dôvodu bol ochotný pristúpiť na dohodu, v zmysle ktorej by Mesto Prešov 

vyplatilo spoločnosti RESPO SK s.r.o. sumu 97.859,13,-Eur. 

Poukazujeme však na to, že nebytové priestory nemali žiadne vady, ktoré by bránili 

spoločnosti RESPO SK s.r.o. ako nájomcovi, aby tieto priestory užívala. Dočasné 

pozastavenie prevádzky bolo oznámené z dôvodu prebiehajúcej reorganizácie (ako sa 

uvádza v texte žiadosti, pričom v texte sa uvádza, že nájomca bude ďalej platiť nájomné a 

služby). Skutočnosť, že došlo k pozastaveniu prevádzky, nie je pre prenajímatel'a 

relevantná, nakol'ko pokial' je nájomná zmluva platná, nájomca je povinný platiť nájomné, 

okrem prípadov vád predmetu nájmu, teda dôvodov uvedených v § 673 a 674 OZ. Aj 



v takom prípade však nájomca musí požiadať o odpustenie nájmu alebo zníženie nájmu 

v prekluzívnej 6 mesačnej lehote v súlade s § 675 OZ, ktorá plynie od doby, kedy stav 

vady nastal, inak jeho právo zanikne. Podľa vyjadrenia p. Pončáka ako aj lustráciou na MsÚ 

v Prešove nájomca žiadnu písomnú žiadosť o odpustenie nájomného nepodal, preto jeho 

právo na odpustenie alebo zníženie nájomného, pokia!' by sa preukázali dôvody na 

odpustenie alebo zníženie nájomného, zaniklo. S poukazom na uvedené je nájomca 

povinný zaplatiť prenajímatel'ovi dlžné nájomné, ktoré predstavuje k 31.12.2014 sumu 

32.203,51,-Eur. Na druhej strane je nutné zohladniť, že nájomca dňa 19.12.2014 na 

základe uznesenia OS Prešov č.k. 35U/3/2014-9 zo dňa 19.11.2014, právoplatného práve 

dňa 19.12.2014, zložil do úschovy súdu zväzok kl'účov, čím bolo preukázané, že odo dňa 

19.12.2014 nebytové priestory fakticky neužíval. Dlžné nájomné ku dňu 19.12.2014 

podl'a vyčíslenie PKO predstavuje sumu 31.053,59,-Eur. 

S poukazom na uvedené odporúčame, aby prenajímatel' PKO postúpil pohl'adávku na 

nájomnom voči nájomcovi RESPO SK s.r.o. na vlastníka nebytových priestorov - Mesto 

Prešov, a následne by Mesto Prešov vykonalo započítanie vzájomných pohl'adávok ku dňu, 

kedy sa tieto stretli. 

Je nesporné, že Mesto Prešov by malo vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. sumu 

technického zhodnotenia vo výške 115.212,72,-Eur. 

Rovnako je nesporné, že Mesto Prešov bude po postúpení pohl'adávky na nájomnom voči 

nájomcovi RESPO SK s.r.o. na vlastníka nebytových priestorov - Mesto Prešov, vlastníkom 

pohl'adávky voči spoločnosti RESPO SK s.r.o. vo výške 31.053,59,-Eur. 

Po následnom započítaní vzájomných pohl'adávok v sume 115.212,72,-Eur 

a 31.053,59,-Eur by malo Mesto Prešov vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. 

celkovú sumu 84.159. 13.-Eur. 

Spoločnosť RESPO SK s.r.o. na rokovaní dňa 23.7.2015 prostredníctvom svojho konatel'a p. 

Pončáka požiadala ústne, aby bolo spoločnosti odpustené nájomné za 1 (jeden) rok, t.j. 

suma 13. 700,-Eur. V prípade odpustenia jednoročného nájomného v sume 13. 700,-Eur by 

dlžné nájomné predstavovalo sumu 17.353,59,-Eur (31.053,59,-Eur mínus 13.700,-Eur) 

a následne po započítaní by Mesto Prešov malo vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. sumu 

97.859,13,-Eur (115.212,72,-Eur mínus 17.353,59,-Eur). 

Na takýto postup ohl'adne návrh p. Pončáka v mene spoločnosti RESPO SK s.r.o. však nie je 

právny podklad a nájomné za obdobie jedného roka nie je možné odpustiť, nakolko jednak 

nie je dôvod na zníženie alebo odpustenie nájomného, kedze prenajatá vec nemala vady, 

a jednak v zmysle § 675 OZ právo na odpustenie alebo zníženie nájomného zaniklo 

uplynutím prekluzívnej doby. Odporúčame preto protinávrh spoločnosti RESPO SK s.r.o. 

neakceptovať a postupovať podl'a vyššie uvedeného záveru, že po započítaní 



vzájomných pohl'adávok v sume 115.212,72,-Eur a 31.053,59,-Eur by malo Mesto 

Prešov vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. celkovú sumu 84.159.13.-Eur. 

JUDr. Martin Staroň, advokát 



Jľ~, ~C rPARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV 
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-PREŠOV 

MESTO PRf.ŠOV Mestský Úf'ad V Prešove 9 

eísln spisu: Mesto Prešov 

Došlo: 

Prílohy: 

Znak a lehota 
_·1 4 ·_ -08~ 201S uloženia: 

Odbor správy majetku mesta 
majetkovo- právne oddelenie 

Hlavná 73 

Evidenčné číslo došlej pošty: 080 Ol Prešov 

Prešov, 14.08.2015 

VÁŠ LIST ZNAČKY 
M/2015/9722 

V E C: Stanovisko 

ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE : Ing. Drobňáková 

V súvislosti s Vašou žiadosťou o stanovisko ohľadne nároku spoločnosti RESP O SK, 
s.r.o. oznamujeme v predmetnej veci nasledovné: 
1/ PKO ako správca nebytových priestorov na ul. Exnárova 1/A a 5/A nezabezpečoval 
znalecký posudok na vykonané technické zhodnotenie nájomcom RESPO SK, s.r.o. v sume 
115 212,72 €, preto sa k uvedenej sume nevyjadrujeme, aj vzhľadom na to, že nedisponujeme 
odborným pracovným personálom v tejto súvislosti. 
2/ Dohodou o urovnaní zo dňa 09.02.2015 bol nájomný vzťah so spoločnosťou RESPO SK, 
s.r.o. ukončený ku dňu 11.02.2015, preto považujeme našu pohľadávku voči tejto spoločnosti 
ku dňu 10.02.2015 v sume 34 356,22 € za relevantnú. Predmetná suma bola odsúhlasená 
s ekonómkou RESPO SK, s.r.o .. l 

S pozdravom 

Ľ
;;::r:Lki.k:-u,':":'ltu':"', ry_a_o_d_d_y_c_h_u 

Hravnó č. 50 
PREŠOV 

\;. 

tel.: 051/77 237 41 • 051/77 237 42 • fax: 05117732 294 • web: www.pkopresov.sk 

Bankové spojenie: VúB Prešov, čfslo účtu: 730- 572 l 0200 

Mgr.La~'\'-I(ii·~i~ 
·riaditerPKqPrešov 



RESp o SK 
komplexné staveb.né riešenia 

Smreková 6, 080 Ol Prešov 
Prevádzka: Caffe Gurmania- Exnárova 1/ A a 5/ A, 080 Ol Prešov 

VEC: Vyjadrenie k predkladanému návrhu 

Titl. 
Mesto Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo- právne oddelenie 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

V Prešove, dňa 14.08.2015 

V súvislosti s predkladaným návrhom na schválenie majetkových prevodov p. č. 25 by sme vo vzťahu 
k pohradávke voči spoločnosti RESPO SK, s.r.o. na nájomnom a energiách chceli predmetný návrh 
doplniť nasledovne: 

1.) Odpustenie časti nájomného 
V zmysle Dohody o urovnaní zo dňa 09.02.2015 bol nájomný vzťah medzi spoločnosťou RESPO 
SK, s.r.o. a PKO Prešov síce ukončený ku dňa 11.02.2015, avšak nebytové priestory neboli 
nájomcom - spoločnosťou RESPO SK, s.r.o. využívané od 01.02.2013 a preukázateľne od 
19.12.2014, kedy bol zväzok kľúčov od predmetných nebytových priestorov spoločnosťou RESPO 
SK, s.r.o. odovzdaný do úschovy súdu (sp. zn. 35U/3/2014). 

2.) Odpustenie časti nákladov za energie 
Našu žiadosť o odpustenie úhrady za energie vo výške 2 533,42 EUR odôvodňujeme nasledovne: 
Listom zo dňa 30.07.2013, ktorý prikladáme v prílohe tohto vyjadrenia sme prenajímateľa 

požiadali o pozastavenie dodávok vody a tepla do prenajatých nebytových priestorov na 
Exnárovej ulici 1/A a 5/A, z dôvodu pozastavenia poskytovania pohostinnej činnosti a 
reštauračných služieb prevádzkovaných našou spoločnosťou v týchto nebytových priestoroch od 
01.02.2013. Na základe tejto žiadosti mal prenajímateľ zabezpečiť prerušenie dodávok tepelnej 
energie do nebytových priestorov prenajatých našou spoločnosťou u dodávateľa tepla. 

S pozdravom 

štefan Pončák 
konateľ spoločnosti RESPO, s.r.o. 

Prílohy: 

Žiadosť o pozastavenie dodávok vody a tepla zo dňa 30.07.2013 



RE$po SK 
k om p le x né st a ve bn é ri e še n i a 

Smreko,:é':. C, " 01 
Prevádzk<J: C;,if;· Gurmé~n;a ·- Exn:'lrova 1/A a S/A, o::·>) U' i.> ,,;(h' 

VEC: Žiadosť o pozastavenie dodávok vody a tepla 

V Prešove, dňa 30.07.2013 

Ti l!. 

Mestský úrad v Prešove 
Hlavná č. 73 

080 Ol Prešov 

Dňa 29.06.2007 spoločnosť RESPO SK, s.r.o. ako nájomca uzatvorila s PKO Prešov ako prenajímateľom Zmluvu 

č. 01/08 o nájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v objekte so súp. č. 7543, k. ú. Prešov, na Exnárovej ulici 5/A do užívania a Zmluvu č. 03/08 o nájme nebytových 

priestorov zo dňa 29.04.2008 v znení dodatkov, predmetom ktorej je objekt na Exnárovej ulici č. 1/A. Účelom 

prenájmu je poskytovanie pohostinnej činnosti a reštauračných služieb. 

Spoločnosť RESPO SK, s.r.o. pozastavila poskytovanie pohostinnej činnosti a reštauračných služieb 

prevádzkovaných v prenajatých nebytových priestoroch od 01.02.2013. 

Vzhl'adom na vyššie uvedenú skutočnosť Vás týmto žiadame o pozastavenie dodávok vody a tepla do 

prenajatých nebytových priestorov na Exnárovej ulici 1/ A a 5/ A. 

S pozdravom 

Mgr. Róbert Pončák 

konate/' spoločnosti RESPO SK, s.r.o. 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 36144 

P. č. 25 /Bod č. 26- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov uzatvára Nájomnú zmluvu a Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktoré tvoria 
~rílohu tohto materiálu, na základe výs!edkov obchodnej verejnej súťaže s Ing. Viliamom 
Cechom, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov, ICO: 3434747001. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ č. 11612015 zo dňa 29. 6. 2015 bol schválený zámer prenájmu časti pozemku 
uvedeného v bode Al tohto materiálu spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej 
verejnej súťaže na výber najvhodnejšieho návrhu na prenájom pozemku a výstavbu nájomných 
bytových domov (s minimálnym počtom bytov 60) spÍňajúcich kritériá stanovené zákonom 
č. 44312010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 15012013 Z. z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania so záväzkom Mesta Prešov tieto bytové domy odkúpiť za 
predpokladu, že mu bude poskytnutá dotácia a úver v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov . 
Pre tento účel má Mesto Prešov záujem podporiť bytovú výstavbu v meste za použitia dotácií na 
rozvoj bývania z MDVRR SR a získania podpory zo ŠFRB, konkrétne má zámer odkúpiť nájomné 
bytové domy, vrátane technickej infraštruktúry, výstavba ktorých je plánovaná na Bajkalskej ulici 
v Prešove. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže ponuky predložili traja záujemcovia, a to: 
l.GMT real, spol. s.r.o., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov a GMT projekt, spol. s.r.o., Námestie 

SNP l, 085 Ol Bardejov 
2. Ing.Viliam Čech, K Surdoku 9 , 080 Ol Prešov 
3. UNISTA V s.r.o. Ku Surdoku 25, 08001 
Z uvedených predložených návrhov podmienky splnili všetci záujemcovia. 
Komisia pre vyhodnocovanie ponúk dňa 12. 8. 2015 vyhodnotila a odporúča prijať návrh 
Ing. Viliama Čecha, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov, IČO: 34347470. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, ktoré sú 
prílohou uznesenia. 

El Prílohy: 
2511 Zápis z otvárania obálok č. 2112015 
2512-2 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 2112015 
2513-4 Návrh Nájomnej zmluvy 
2514-9 Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

F- MsÚISP-0111211 



9 Zápis č. 21/2015 z otvárania obálok 

Obchodná verejná súťaž - Uznesenie č. 116/2015 bod '") z 10 . .) 

Mesto Prešov zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dr'ia 29. 6. 2015 

Dr1a 4. 8 .2015 komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc -predseda 
Ing. Ľudovít Malaga -člen 
Štefan Hermanovsk)'- člen 
JUDr. Miroslav Makara -člen 
Ing. arch. Mária Čutková- členka 

Strana 
ll l 

otvorila obálky s predloženými návrhmi, ktoré doručili záujemcovia v rámci Obchodnej verejnej súťaže č. 
2112015, ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 29. 6. 2015, bod 3 a vyhlásená na 
úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta Prešov v dr'\ och l 0.7. 2015 až 31. 7. 2015 
(uverejnená v miestnej tlači - Večerník), predmetom ktorej je vybratie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 o výmere cca do 5 000 
m 2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom výstavby nájomných bytových domov s minimálnym počtom 
spolu 60 bytových jednotiek bežného štandardu, so záväzkom súťažiaceho postaviť na svoje náklady 
a nebezpečenstvo na časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 nájomné bytové domy, ktoré budú spÍ1"íať 
kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálriom bývaní 
a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorý bude následne povinný odpredať 
Mestu Prešov za podmienok stanovených v tejto OVS. 

Obálka č. 1 -Uchádzač: GMT real, spol. s r. o. a GMT projekt, spol. s r. o. 
(vyžiadať od uchádzača doplnenie predmetu poistenia k bodu č. 8 (Doklad o poistení) 
a k bodu č. 14 (Písomné čestné prehlásenie o tom, že súťažiaci nemá žiadny dlh voči 
mestu Prešov) preveriť na MsÚ čestné prehlásenie. 

Obálka č. 2- Uchádzač: Ing. Viliam Čech, K Sm·doku 9, 080 Ol Prešov 
- k bodu č. 14 (Písomné čestné prehlásenie o tom, že súťažiaci nemá žiadny dlh voči 
mestu Prešov) preveriť na MsÚ čestné prehlásenie. 

Obálka č. 3 -Uchádzač: UNIST A V, s. r. o. , Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov 
(vyžiadať od uchádzača doloženie zmlúv k bodu č. 2 (Návrh nájomnej zmluvy ... ) 

a k bodu č. 3 (Návrh zmluvy o budúcej zmluve .... ) v troch vyhotoveniach z každej 
zmluvy, nakoľko boli zmluvy doložené Jen v jednom vyhotovení. 

- k bodu č. 14 (Písomné čestné prehlásenie o tom, že súťažiaci nemá žiadny dlh voči 
mestu Prešov) preveriť na MsÚ čestné prehlásenie. 

Rozhodnutie komisie: Komisia odporúča doplniť ponuky v termíne do 1 O. 8.2015 a následne dl'ía 
12.8.2015 o 13.30 h predložené návrhy vyhodnotiť aj za účasti ďalších dvoch delegovaných členov 
komisie z komory architektov s hlasQJJL~ na základe návrhu primátorky mesta Prešov. 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga 

Štefan Hermanovský 

JUDr. Miroslav Makara 

Ing. arch. Mária Čutková 

Prešov 4. 8. 2015 

. . o....... ~ \ i"' 
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!:;;i Zápis č. 2112015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 
Strana 

1/2 
Obchodná verejná súťaž- Uznesenie č. 116/2015 z 1 O. zasadnutia 

Mesto Prešov Mestského zastupitel'stva mesta Prešov zo dt1a 29. 6. 2015, bod 3 

Na úvod zasadnutia komisie Ing. arch. Mária Čutková oboznámila členov komisie so stanoviskom 
zástupcov komory architektov, s ktorými prerokovala všetky tri predložené návrhy. Prítomní boli aj 
dvaja členovia komory architektov, a to Ing. arch. RudolľBicek a Ing. arch. JozefBačinský. 

Komisia hlasovaním rozhodla, aby sa opätovne prehodnotil bod C 2/ Podmienok OVS (Počet doposiaľ 
postavených bytov) z dôvodu, že v ponukách boli k postaveným bytom započítané aj rekonštrukcie 
bytov. 
Hlasovanie: 
Počet prítomných členov: 4 
Neprítomný: l 
Za: 4 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc -predseda 
Ing. Ľudovít Malaga - člen 

Štefan Hermanovský -člen 
JUDr. Miroslav Makara -člen 
Ing. arch. Mária Čutková -členka 

vyhodnotila dňa 12. 8. 2015 ponuky obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola schválená 
uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 29. 6. 2015, bod 3 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta 
Prešov ako aj na webovej stránke mesta Prešov v dt"íoch 10.7. 2015 až 31. 7. 2015 (uverejnená 
v miestnej tlači - Večerník), predmetom ktorej je vybratie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na nájom časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 o výmere cca do 5 000 m2

, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom výstavby nájomných bytových domov s minimálnym počtom spolu 
60 bytových jednotiek bežného štandardu, so záväzkom súťažiaceho postaviť na svoje náklady 
a nebezpečenstvo na časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 nájomné bytové domy, ktoré budú spÍňať 
kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom b),vaní 
a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorý bude následne povinný odpredať 
Mestu Prešov za podmienok stanovených v tejto OVS. 

Počet prítomných členov komisie: 5 

Následne komisia pristúpila k vyhodnoteniu ponúk podľa predloženej tabuľky navrhovateľov 

v poradí: 
Navrhovateľ č. 1: GMT real, spol. sr. o. a GMT projekt, spol. sr. o. 

Navrhovate}' č. 2: Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov. 

Navrhovateľ č. 3: UNISTAV, s. r.o., Ku Surdoku 25, 080 Ol Prešov. 



l 

9 
Zápis č. 21/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 
Strana 

2/2 
Obchodná verejná súťaž- Uznesenie č. 116/2015 z 1 O. zasadnutia 

Mesto Prešov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dfía 29. 6. 2015, bod 3 

Rozhodnutie komisie: Na základe vyhodnotenia ponúk (viď príloha č. 1) komisia odporLJČa prijať 
ponuku navrhovatel'a č. 2, ktorým je Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 Ol 
Prešov, ktorý v hodnotení získal najvyšší aritmetický priemer za všetky 
kritériá vo výške 92,7 ~lo.-

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga 

Štefan Hermanovský 

JUDr. Miroslav Makara 

Ing. arch. Mária Čutková 

Prešovl2.8. 2015 

' / 

............. f/. ........ i" 
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k bodu č. 25 

NÁJOMNÁ ZMLUV A 
uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami : 

Názov: Mesto Prešov 
Sídlo: Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Zastúpený : Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., pobočka Prešov 
IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 92 4 
SWIFT: CEKOSKBX 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
(ďalej len" prenajímateľ") 

a 

Obchodné meno: Ing. Viliam Čech 
Sídlo (Miesto podnikania): K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
Zastúpený: Ing. Viliam Čech 
Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 4340071209/3100 
IČO : 34347470 
IČ DPH: SK 1020745781 
zapísaný: v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registra: 707-12275 
(ďalej len "nájomca") 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto obsahu nájomnej zmluvy (ďalej len "zmluva") : 

Článok l. 
Predmet nájmu 

l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: 

pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatné plochy o výmere 37 922m2
, 

2. zapísaného na L V č. 6492, katastrálne územie Prešov, lokalita Bajkalská ulica. Prenajímateľ 
prenajíma nájomcovi za odplatu časť pozemku parc. č. KNC 9310/297, k. ú. Prešov, 
špecifikovaného v predchádzajúcom bode l tohto článku zmluvy, o výmere cca 5 000 m2 (ďalej 
len nehnuteľnosť, resp. "prenajatá nehnuteľnosť"), aby túto nehnuteľnosť nájomca v dojednanej 
dobe užíval za účelom výstavby nájomných bytových domov s celkovým počtom 60 bytových 
jednotiek bežného štandardu, so záväzkom nájomcu postaviť na svoje náklady a nebezpečenstvo 
na prenajatej nehnuteľnosti nájomné bytové domy, ktoré budú spÍňať kritériá stanovené zákonom 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z. z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktoré bude nájomca následne povinný odpredať Mestu Prešov. 

3. Nájomca sa zaväzuje užívať vec na vyššie uvedený účel výstavby nájomných bytových domov 
s celkovým počtom 60 bytových jednotiek bežného štandardu, a zaväzuje sa postaviť na svoje 
náklady a nebezpečenstvo na prenajatej nehnuteľnosti nájomné bytové domy, ktoré budú spÍňať 

l 



\ " J /tlLO\.tA t..2..f"3-2. 

kritériá stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktoré sa následne zaväzuje 
odpredať Mestu Prešov. 

4. Presná grafická špecifikácia prenajatej nehnuteľnosti tvorí prílohu č. l k tejto zmluve a to tak, že 
hranice prenajatých pozemkov sú vyznačené červenou prerušovanou čiarou. 

Článok 2. 
Spôsob prenájmu 

l. Nájomca sa zaväzuje, že prenajatú nehnuteľnosť bude udržiavať so starostlivosťou dobrého 
hospodára (t. z. starostlivosť o čistotu a poriadok) a užívať ju primerane jej určeniu a účelu. Na 
prenajatej nehnuteľnosti budú nájomcom postavené nájomné bytové domy a prislúchajúca 
technická vybavenosť podľa prenajímateľom vopred schválenej projektovej dokumentácie a v 
súlade so stavebnými povoleniami na nájomné bytové domy a súvisiace podobjekty a nebude na 
nej postavená žiadna iná stavba alebo vykonaná stavebná úprava bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa. 

2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k prenajatej nehnuteľnosti za účelom kontroly, či ju 
nájomca užíva riadnym spôsobom. 

3. Nájomca sa zaväzuje starať sa o to, aby na prenajatej nehnuteľnosti nevznikla škoda. Berie na 
vedomie, že nie je oprávnený využívať prenajatý pozemok na iný účel ako mu bol prenajatý a že v 
opačnom prípade je prenajímateľ oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť. 

Článok 3. 
Doba prenájmu 

l. Prenajímateľ prenajíma nehnuteľnosť špecifikovanú v článku l, bode l tejto nájomnej zmluvy 
nájomcovi na dobu neurčitú. 

2. Nájomnú zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť : 

a) dohodou, 
b) odstúpením od zmluvy, 
c) uzatvorením kúpnej zmluvy na predaj nájomných bytových domov prenajímateľovi. 

3. Prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade, ak: 

a) nájomca bude počas doby nájmu užívať predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel alebo 
spôsobom odporujúcim zákonu alebo právoplatnému stavebnému povoleniu, 

b) nájomcovi nebude vydané právoplatné stavebné povolenie do 15.1.20 16, 
c) nájomca nezrealizuje stavbu do 30.6.2018, 
d) na nájomné bytové domy nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 

31.8.2018, 
e) nájomca nesplní povinnosť previesť na Mesto Prešov ako prenajímateľa vlastnícke právo 

k skolaudovaným nájomným bytovým domom, 
f) Mesto Prešov ako prenajímateľ nezíska dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch a prislúchajúcej technickej vybavenosti. 
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4. Odstúpenie od zmluvy je účinné posledným dňom v kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo 
k doručeniu jeho písomného vyhotovenia nájomcovi. 

5. Ak nastanú skutočnosti uvedené v odseku 3 tohto bodu zmluvy a prenajímateľ napriek tomu 
z tohto dôvodu nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy a ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
bude nájomca povinný platiť za prenajatú nehnuteľnosť nájomné vo výške obvyklej v danom čase 
a mieste a na daný účel za porovnateľnú nehnuteľnosť, ktorú mu prenajímateľ v zmysle preňho 
záväznej legislatívy stanoví v písomnom oznámení. 

Článok 4. 
Nájomné 

l. Nájomca sa zaväzuje po dobu platnosti nájomnej zmluvy zaplatiť na účet prenajímateľa 

pravidelne ročné nájomné vo výške 5 l 00,- EUR (slovom: päťtisícsto EUR). 

2. Nájomné je splatné na účet prenajímateľa vopred, a to v pravidelných ročných splátkach, 
najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka, za ktorý sa platí nájomné. 

3. Alikvotnú čiastku nájomného za rok 2015, ako aj nájomné za ďalšie obdobie bude nájomcom 
zaplatené zo zábezpeky vo výške 10 000,- EUR, zloženej v prospech prenajímateľa v obchodnej 
verejnej súťaži predchádzajúcej uzavretiu tejto zmluvy. 

4. Pri nedodržaní termínu splatnosti nájomného je prenajímateľ oprávnený účtovať nájomcovi úrok z 
omeškania podľa právnej úpravy Občianskeho zákonníka a jeho vykonávacích predpisov. 

5. Za deň zaplatenia nájomného sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na účet 

prenajímateľa. 

Článok 5. 
Ostatné dojednania 

l. Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so 
súhlasom oboch zmluvných strán, a to vo forme číselne označených dodatkov. 

2. Uzavretie tejto zmluvy bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č . 
.. ./2015 zo dňa ... 2015. 

3. Vzťahy touto zmluvou vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

4. V prípade, že zmluvná strana, ktorej je písomnosť druhej zmluvnej strany adresovaná jej prijatie 
odmietne alebo iným spôsobom jej prijatiu zabráni (neodoberie v odbernej lehote) a zásielka sa 
vráti ako nedoručiteľná, považuje sa na účely tejto zmluvy za preukázateľné doručenie písomnosti 
aj tretí deň, ktorý uplynie od dátumu odmietnutia zásielky alebo odo dňa uloženia takejto 
písomnosti na pošte podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. 

5. Prenajímateľ a nájomca zhodne prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, že s ním 
súhlasia, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich vážnej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a 
vážne, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

3 



6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho kupujúceho. 

7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre potreby prenajímateľa a 2 pre nájomcu. 

V Prešove dňa .. .. .... .. .. .... .... .. .... .. .. .. .. .. .. . 

prenajímateľ nájomca 
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k bodu č. 25 

ZMLUV A O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY 
uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi : 

Budúci predávajúci: 
Obchodné meno: Ing. Viliam Čech 
Sídlo (Miesto podnikania): K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
Zastúpený: Ing. Viliam Čech 
Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 4340071209/3100 
IČO: 34347470 
IČ DPH: SK 1020745781 
zapísaný: v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registra: 707-12275 
( ďalej len "budúci predávajúci") 

a 
Budúci kupujúci: 
Názov: Mesto Prešov 
Sídlo: Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Zastúpený : Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., pobočka Prešov 
!BAN: SK12 7500 0000 0040 0854 92 4 
SWIFT: CEKOSKBX 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
( ďalej len "budúci kupujúci") 

Článok l. 
PREDMETBUDÚCEJKÚPNEJZMLUVY 

l. l. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje zrealizovať na vlastné náklady a nebezpečenstvo výstavbu 
nájomných bytových domov (la, lb, 2., 3. a4.) v celkovom počte 60 bytových jednotiek 
a následne ako zhotoviteľ stavieb po ich výstavbe a kolaudácii sa stane výlučným vlastníkom 
nájomných bytových domov, postavených na pozemku, prenajatom na tento účel od budúceho 
kupujúceho, a to na časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 - ostatné plochy, o výmere cca 
5 000 m2

, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita ulica Bajkalská a zároveň sa stane aj 
vlastníkom prislúchajúcej technickej vybavenosti postavenej k týmto nájomným bytovým 
domom. 

1.2. 
Budúci predávajúci prehlasuje, že stavby bytových domov na vyššie uvedených pozemkoch budú 
zhotovené na náklady a nebezpečenstvo budúceho predávajúceho a budú pozostávať z celkového 
počtu 60 bytových jednotiek, a to v tomto členení: 

aj Bytový dom la): 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,80 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,65 m2, 
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- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti: 30.6.2018, 
-termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti: 31.8.2018, 

b) Bytový dom lb): 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,80 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,65 m2
, 

- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti: 30.6.2018, 
-termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti: 31.8.2018, 

c) Bytový dom 2.: 

- jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,96 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2
, 

-presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti : 30.6.2018, 
-termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti: 31.8.2018, 

d) Bytový dom 3.: 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,96 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2
, 

- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti : 30.6.2018, 
-termín kolaudácie bytového domu a technickej vybavenosti : 31.8.20 18, 

e) Bytový dom 4.: 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 595,96 m2

, 

- predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2, 

-presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

-termín ukončenia výstavby bytového domu a technickej vybavenosti: 30.6.2018, 
- termín kolaudácie bytového domu a technickej, vybavenosti : 31.8.20 18, 

pričom každý z bytov bude spÍňať kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania pre bytové jednotky bežného štandardu s priemernou podlahovou plochou do 50m2, ako 
podmienky pre poskytnutie úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania ( d'alej len "ŠFRB") 
a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, platných ku dňu uzavretia 
tejto zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy. 
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1.3. 
Základné technické údaje bytových domov a technickej vybavenosti ako aj pôdorys objektov 
a plošné výmery bytov tvoria prílohu č. l a č. 2 k tejto zmluve o budúcej kúpnej zmluve (ďalej len 
"Zmluva"). 

1.4. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že nájomné bytové domy budú zhotovené v súlade návrhom 
urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto Zmluve, a v súlade 
s projektovou dokumentáciou, ktorú dá vypracovať budúci predávajúci na svoje náklady do dvoch 
mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy a následne ju predloží bez zbytočného odkladu na odsúhlasenie 
budúcemu kupujúcemu. 

1.5. 
Budúci kupujúci má počas realizácie výstavby nájomných bytových domov a prislúchajúcej 
technickej vybavenosti, uvedenej v predchádzajúcich ustanoveniach tejto Zmluvy, právo priebežnej 
kontroly vykonávania stavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov a kvality 
realizovanej výstavby a to prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Prípadné zmeny materiálov 
alebo technických riešení, ktorými však nedôjde k podstatnej zmene projektového riešenia, 
podliehajú schváleniu budúcim kupujúcim, financujúcou inštitúciou a súhlasnému stanovisku 
spracovateľa projektu stavby. Takto odsúhlasená zmena nesmie zvýšiť kúpnu cenu stavby, zhoršiť 
technické parametre stavby a jednotlivých konštrukčných prvkov. Budúci predávajúci sa zaväzuje 
informovať budúceho kupujúceho o skolaudovaní bytového domu a technickej vybavenosti. 
Zároveň sa budúci predávajúci zaväzuje informovať budúceho kupujúceho aj o nadobudnutí 
vlastníckeho práva predložením výpisu z príslušného listu vlastníctva. 

1.6. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že v cene nájomných bytových domov a súvisiacej technickej 
vybavenosti, budú zahrnuté všetky náklady spojené s ich výstavbou, a to je : 

- projektová dokumentácia 
- vybavovanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia 
- poistenie stavby 
- samotná cena nájomného bytového domu ( náklady na materiál a práce) 
- náklady spojené s kolaudáciou. 

Článok II. 
PODMIENKY BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY 

2.1. 
Budúci kupujúci sa zaväzuje požiadať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ako aj Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len "ministerstvo") o poskytnutie podpory (t. 
j. podpory vo forme úveru, nenávratného príspevku a dotácie), na predmet budúcej kúpnej zmluvy 
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Ďalej sa budúci kupujúci zaväzuje písomne 
oznámit' budúcemu predávajúcemu rozhodnutie ŠFRB a ministerstva o podanej ·žiadosti, a to 
najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia od vyššie uvedených inštitúcií. 

2.2. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že pri výstavbe a následnom odpredaji nájomných bytových 
domov, bude postupovať tak, aby ako budúci predávajúci umožnil Mestu Prešov ako budúcemu 
kupujúcemu splniť podmienky pre žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 

3 



\ ..,. 
p (l., LQ ~ A- L . i.\)~ -l_ 

a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania a pre žiadosť o poskytnutie úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov vo vystavaných nájomných bytových domoch. 

2.3. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje pre budúceho kupujúceho spracovať riadne, včas a v súlade 
s platnými právnymi predpismi žiadost' o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a žiadosť o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch a technickej vybavenosti prislúchajúcej k nájomným bytovým 
domom. 

2.4. 
V prípade, ak budúcemu kupujúcemu bude schválená a priznaná finančná podpora vo forme úveru 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR na vyššie uvedené nájomné bytové domy a prislúchajúcu technickú vybavenosť, sa 
budúci predávajúci zaväzuje bez zbytočného odkladu začať s realizáciou predmetu kúpy a 
o presnom termíne začatia písomne informovať budúceho kupujúceho. Do tej doby nie je povinný 
začať s realiz.áciou nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti. 

2.5. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o užívaní príslušných nájomných bytových domov 
a prislúchajúcej technickej vybavenosti vydaného príslušným stavebným úradom , po poskytnutí 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v prospech budúceho kupujúceho na kúpu hotových bytov 
v skolaudovaných bytových domov podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v platnom znení a dotácie Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
budúcemu kupujúcemu na kúpu technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovým domom podľa 
zákona č. 443/2010 z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení a po 
schválení kúpy nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov, uzavrú kúpnu zmluvu v súlade s ustanoveniami § 588 a nasl. zákona 
č. 4011964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom bude 
odplatný prevod výlučného vlastníckeho práva budúceho predávajúceho budúcemu kupujúcemu 
k nájomným bytovým domom uvedených v bode 1.2. tejto zmluvy a ku všetkým stavbám 
prislúchajúcej technickej vybavenosti (ďalej len "kúpna zmluva"). 

2.6. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 30 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
u užívaní príslušných nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti, 
písomne vyzvať budúceho kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy na vyššie uvedené nájomné 
bytové domy v počte 60 bytových jednotiek a súvisiacu technickú vybavenosť a spolu s výzvou 
predložiť budúcemu kupujúcemu aj písomný návrh kúpnej zmluvy. Za podmienky, ak budúcemu 
kupujúcemu bola schválená a priznaná finančná podpora vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na vyššie uvedené 
nájomné bytové domy a súvisiacu technickú vybavenosť a za podmienky schválenia kúpy 
nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti Mestským zastupiteľstvom 
mesta Prešov sa budúci kupujúci zaväzuje uzavrieť s ním kúpnu zmluvu nie neskôr ako do konca 
mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve podľa ustanovenia § l O ods. 13 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v platnom znení, resp. v ktorom bola uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie podľa 
ustanovenia § lO ods. 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 
v platnom znení. 
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2.7. 
Ak napriek splneniu vyššie uvedených podmienok budúci kupujúci do dohodnutej doby uvedenej 
v predchádzajúcom bode 2.6. tejto zmluvy, neuzavrie s budúcim predávajúcim kúpnu zmluvu, má 
budúci predávajúci právo v súlade s § 50a, ods. 2 Občianskeho zákonníka, domáhať sa do jedného 
roka na súde, aby vyhlásenie vôle druhej zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 
Právo na náhradu škody tým nieje dotknuté. 

2.8. 
Po uzavretí kúpnej zmluvy a podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva na príslušný Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor, bude povolením vkladu nadobudnuté budúcim kupujúcim výlučné 
vlastnícke právo k nadobúdaným nehnuteľnostiam a súvisiacej technickej vybavenosti, ktoré 
nebude ničím obmedzené. 

2.9. 
Mesto Prešov ako budúci kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
ak: 
a) na nájomné bytové domy nebude nájomcovi a budúcemu predávajúcemu vydané právoplatné 

stavebné povolenie najneskôr do 15.1.2016, 
b) na nájomné bytové domy nebude nájomcovi a budúcemu predávajúcemu vydané právoplatné 

kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 31.8.2018, 
c) Mesto Prešov ako budúci kupujúci nezíska dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch, 

d) Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov neschváli kúpu bytov v nájomných bytových domoch, 
e) nastane niektorá zo skutočností, pre ktoré môže Mesto Prešov ako prenajímateľ od nájomnej 

zmluvy uzatvorenej s budúcim predávajúcim ako nájomcom. 

2.10. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Mestu Prešov ako budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 10 000,- EUR v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v bode 2.9. tejto 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zavinením (aj nedbanlivostným) budúceho predávajúceho. 

2.11. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že predmet budúcej kúpnej zmluvy - nájomné bytové domy 
a prislúchajúca technická vybavenosť, nebudú v čase prevodu vlastníckeho práva zaťažené 

záložným právom alebo inou ťarchou alebo iným právom tretích osôb a budúci predávajúci bude 
jej výlučným vlastníkom. V prípade existencie záložného práva alebo inej ťarchy na prevádzanej 
nehnuteľnosti v prospech banky financujúcej výstavbu nájomných bytových domov budúcim 
predávajúcim, sa budúci predávajúci zaväzuje podať ešte pred podaním návrhu na vklad 
vlastníckeho práva podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy na budúceho kupujúceho, návrh na výmaz 
tejto ťarchy na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. 

2.12. 
Návrh na výmaz ťarchy sa budúci predávajúci zaväzuje podať najneskoršie do 7 dní po obdržaní 
dohodnutej kúpnej ceny od budúceho kupujúceho. V takomto prípade bude časť kúpnej ceny vo 
výške čerpaného úveru zaplatená budúcim kupujúcim priamo na účet financujúcej banky so 
započítaním na kúpnu cenu, na základe čoho financujúca banka vystaví pre obe zmluvné strany 
potvrdenie o zaplatení - kvitanciu. 
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Článok III. 
PREDMET KÚPY, KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. 
Predmetom budúcej kúpnej zmluvy je prevod vlastníctva : 

a) nájomných bytových domov so 60 b. j. a prislúchajúcej technickej vybavenosti bližšie 
špecifikovanej v bode 1.2 tejto zmluvy, ďalej 

b) príslušenstva jednotlivých bytov, t.j. : kuchyňa, chodba, kúpeľňa a WC. Súčasťou bytov je 
ich vnútorné vybavenie, a to: vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a 
plynové bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie. Ďalším 
vybavením bytov je: kuchynská linka, splachovacie WC, plynový sporák, plynový kotol, 
stropné svietidlá, obklady v kúpeľni a WC, dlažba v kúpeľni, WC a na chodbe, plávajúce 
podlahy v izbách, ďalej 

c) spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu spojených s vlastníctvom 
jednotlivých bytov. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, 
obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, 
zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na 
spoločné užívanie. Spoločnými zariadeniami bytového domu sú: kočikárne, bleskozvody, 
STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, plynové, telefónne prípojky, a to aj v prípade, že 
sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je umiestnený prevádzaný byt. 

d) stavieb prislúchajúcej technickej vybavenosti k bytovým domom (ďalej len "súvisiaca 
infraštruktúra"), ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností a ktoré sú určené na to, aby sa 
užívali spolu s bytovým domom. Ide o tieto stavby : 

-kanalizačná prípojka, 
- vodovodná prípojka, 
- elektrická prípojka, 
- plynová prípojka, 
- odstavné plochy s napojením na miestnu komunikáciu .. 

to všetko ako nájomné bytové domy spolu so súvisiacou infraštruktúrou (ďalej len ako "predmet 
kúpy"). 

3.2. 
Časť pozemku parc. č. KNC 9310/297- ostatné plochy, o výmere cca 5 000 m2

, zapísaného na LV 
č. 6492, katastrálne územie Prešov, na ktorom budú bytové domy a súvisiaca technická vybavenosť 
postavená, je vo vlastníctve budúceho kupujúceho. 

3.3. 
Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za l m2 podlahovej plochy bytu 
v nájomnom bytovom dome vo výške 897,81 EUR (slovom: osemstodeväťdesiatsedem eur a 81 
centov). 

3.4. 
Kúpna cena, ktorú uhradí Mesto Prešov ako budúci kupujúci za kúpu bytov vo vystavaných 
nájomných bytových domoch a prislúchajúcej technickej vybavenosti bude určená výškou mestom 
skutočne obdržaných finančných prostriedkov sčasti vo výške dotácie poskytnutej mestu 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a sčasti vo výške úveru poskytnutého 
mestu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a výškou vlastných zdrojov nevyhnutných v zmysle 
platnej legislatívy. 
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3.5. 
Budúci predávajúci berie na vedomie, že v zmysle nariadenia vlády SR č. 228/2013 Z. z. Je 
oprávneným nákladom na obstaranie nájomného bytu : 

a) do 60m2
- 880 EUR/m2

, 

b) do 55m2
- 890 EUR/m2

, 

c) do 50m2
- 900 EUR/m2

• 

3.6. 
Kúpna cena predmetu kúpy : 

3.7. 

a) kúpna cena bytov v prevádzaných nájomných bytových domoch je určená ako súčin výmery 
podlahovej plochy všetkých bytov umiestnených v prevádzanom bytovom dome a ceny za l 
m2 podlahovej plochy bytu uvedenej v bode 3.3 tohto článku zmluvy, pričom kúpna cena za 
l m2 podlahovej plochy bytu nepresahuje maximálne limity určené príslušnou právnou 
úpravou pre účely poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky na kúpu nájomného bytu a úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania na kúpu nájomného bytu uvedené v bode 3.5. tohto článku zmluvy, 

b) kúpna cena technickej vybavenosti (t. j. verejný vodovod, verejná kanalizácia, miestna 
komunikácia ) sa určí ako súčin celkovej výmery a ceny oprávnených nákladov 
stanovených podľa ustanovenia§ 2 nariadenia vlády SR č. 228/2013 Z. z., podľa ktorého 
na obstaranie technickej vybavenosti podľa§ 5 písm. a) a c) zákona č. 443/2010 Z. z. 
o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení, podľa ktorých možno 
poskytnúť dotáciu na : 

-verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na l m verejného vodovodu a 
vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % 
oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom 
dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov 
výpočtu výšky, 

- verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške 
147 eur na l m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný 
byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej 
kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty 
vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, 14 000 eur na l čistiareň 
odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie 
čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej 
podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, 
-miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na l m2 miestnej komunikácie alebo l 153 eur 
na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie 
miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej 
podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky. 

Budúci predávajúci ako aj budúci kupujúci sa zaväzuje akceptovať prípadné zmeny vyššie 
uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie finančných 

prostriedkov formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a formou dotácie Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú 
prijať prípadné zmeny výšky cien formou písomného dodatku k tejto zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve. 

3.8. 
Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujú, že budúci predávajúci prevedie vlastnícke právo 
k predmetu kúpy špecifikovanom v bode 3.1 tohto článku zmluvy a odovzdá ich budúcemu 
kupujúcemu. Budúci kupujúci sa zaväzuje zaplatiť budúcemu predávajúcemu celkovú dohodnutú 
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kúpnu cenu určenú podľa predchádzajúcich bodov 3.3., 3.4., 3.5. a 3.6. tejto zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve a prevziať si predmet kúpy. 

3.9. 
Kúpna cena bude splatná najneskôr do 15 dní po tom, čo mesto Prešov obdrží finančné prostriedky 
na svoj účet v zmysle bodu 3.4. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

3.10. 
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že budúci predávajúci odovzdá budúcemu kupujúcemu predmet 
kúpy do užívania v deň zaplatenia kúpnej ceny. 

Článok IV. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTV A. 

4.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že najneskoršie do troch pracovných dní po zaplatení celkovej 
dohodnutej kúpnej ceny budúcim kupujúcim, budúci predávajúci podá na príslušný Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech budúceho 
kupujúceho. 

4.2. 
Zmluvné strany sú si vedomé, že vlastnícke právo budúceho kupujúceho k nehnuteľnosti sa 
nadobudne právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 

4.3. 
Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
uhradí budúci predávajúci. 

Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. 
Zmluvu je možné menit' a dopÍňat' len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

5.2. 
Zmluvné strany sa dohodli, že po vydaní stavebných povolení na nájomné bytové domy 
a prislúchajúcu technickú vybavenosť doplnia písomným dodatkom k tejto zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve údaje vyžadované k žiadosti o poskytnutie finančnej podpory v zmysle usmernenia 
Štátneho fondu rozvoja bývania upravujúcom náležitosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 
predovšetkým označenie stavebných povolení na nájomné bytové domy a prislúchajúcu technickú 
vybavenosť, začiatok realizácie výstavby nájomných bytov ako aj presnú špecifikáciu jednotlivých 
bytov a technickej vybavenosti ako aj presnú špecifikáciu kúpnej ceny predmetu kúpy podľa 
zmluvných ustanovení dohodnutých v článku III. tejto zmluvy. 

5.3. 
Zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dva rovnopisy. 

5.4. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
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tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

5.5. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že závazkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

5.6. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia na webovom sídle mesta. 

5.7. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy : 

Príloha č. l Základné technické údaje - prepočet výšok dotácie a úveru, cena vrátane DPH 
Príloha č. 2 Pôdorys objektov a plošné výmery, 
Príloha č. 3. Urbanisticko-architektonická štúdia 
Príloha č. 4. Uznesenie MsZ mesta Prešov. 

V Prešove, dňa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 

Budúci predávajúci Budúci kupujúci 
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I;;J Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 37144 

P. č. 26 /Bod č. 5- Výpis z uznesenia č. 1912015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7 12015 zo dňa l. 7. 20151 

Al Mesto Prešov kupuje: 
- pozemky- parc. č. KNC 16741252, trvalé trávne porasty o výmere 951m2

, 

-parc. č. KNC 16741383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m2
, 

v celosti v zapísané na LV č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod Dubom, 
od podielových spoluvlastníkov: 
Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
resp. ich právnych nástupcov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam pod miestnou komunikáciou, ktoré 
MsNV v Prešove v roku 1987 z časti odkúpil od pôvodných vlastníkov o výmere 536 m2

, avšak 
k zmene vlastníckeho práva v katastrálnom operáte nedošlo. Podieloví spoluvlastníci súhlasia 
s bezodplatným prevodom časti pozemku parc. č. KNC 16741252 o výmere 536 m2 do vlastníctva 
mesta Prešov za podmienky, že mesto Prešov odkúpi zvyšnú čast' pozemku parc. č. KNC 1674/252 
o výmere 415m2

, ako aj pozemok parc. č. KNC 1674/383 o výmere ll m2
, ktoré sa nachádzajú 

pod miestnou komunikáciou a pod stavbou vo vlastníctve mesta Prešov, za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3. 6. 2014: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s usporiadaním parciel pod miestnou komunikáciou na Ul. K Okruhliaku 
a prislúchajúcim k prevádzke Pod Dubom podľa zámerov mesta Prešov. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schválit' odkúpenie predmetných pozemkov za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania nehnuteľností pod miestnou komunikáciou, a to spôsobom ich odkúpenia v celosti, za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá zohľadní skutočnosť, že MsNV v Prešove v roku 1987 
časť pozemku parc. č. KNC 16741252 o výmere 536m2 už odkúpil. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča odkúpenie pozemkov. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 9112014 zo dňa 22. 7 .2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je 22 910,28 € (53,77 €1m2

)- za výmeru 426m2 (celková výmera 962m2 znížená o 536m2
). 

Jednotková cena pripadajúca na celkovú výmeru 962m2 je 23,82 €1m2
• 

Hl Prílohy: 
2611-3 Žiadosti zo dňa 4. 4. 2014 a 21. 5. 2014 
26/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 3. 6. 2014 

F- MsÚISP-01112/1 
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Františka Čekanová Kuchárová, (' • • 
Margita Kažimírová 
Andrej Košč, ~ 

·, r,- , , 1 •• __ ,h ~-

PrOohy: 

Evidenfné Cfs\g do§leJ po§ty: 

Odpoveď 

Mestský úrad 

Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná73 
Prešov 

Dole podpísaní Vás týmto žiadajÚ o uzatvorenie kúpno -predajnej zmluvy medzi Mestom 
Prešov a hore uvedenými vlastníkmi pozemkov na ulici Ku Okruhliaku, Pod Dubom. Jedná sa o parcely 
1674/252 a 1674/383. Parcela 1674/252 o výmere 951m2 z ktorej už bola dňa 20.7.1987 odpredaná 

... časť o výmere 536 m2 Mestu Prešov -jedná sa o odpredaj zvyšnej časti pozemku o výmere 415 m2 
a na parcele č."1674/383 o výmere ll m2. Suma za m2 navrhovaná vlastníkmi a konzultovaná znalcom 
je 110 eur za m2. Je možná dohoda s vlastníkmi na cene za m2. Ďalej Vás žiadame o vrátenie dane, 
ktorú sme platili za parcelu 1674/252 o výmere 951 m2 pričom reálny stav, za ktorý sme mali platiť 
daň, bol od 20. 7. 1987 415m2. 

l l 

l' . 
l 

/1 • 

~· . 

•( 

l 



. ,-l'· #- ,-• 
'-. . ' 

" ~ ,,.. - < ~~· • r - ~- __,.. .• ~ ...... , ... ,,.~·- .. ·--& 
- ..... - - .. ··--" ·- .. , --'"-'' ~.;.-.. ..:.. -.... 

Anna Krlžalkovičová, · "-

E~1e~:~.st~ý út·~;;(! Mestský úrad 
sekcie m::j~tkové1 ;:: ekonomická 
c:f~ :"';·:~-t:~!~t4k:'"' ~~.:}:.~~~.:..r r"re.č::·'/ 

sekcia majetková a ekonomická 
odd. mestského majetku Prešov 
Hlavná 73 

--~- _ --··--· -··· ••• oso'..v•a.--t"rešov -
1\HS~O PRI:.Š.OV Mest$h-ý úrád v Prešove . Jtlf)y: /3lUí1Fil.O)-:t;/ot//ľ 
t;;;;u: A S'"~ r.ec::tr. 1.r.;;~ka: 

·--~2:-na-:-k-a'":"'le":"'ho-:-ta-! 

Došlo: 2 1 AQ5· 20f4 uloženia: Prešove 20.5.2014 

Prílohy: 

Evidenčné !Hslo došlej pošty: 

Vec: Žiadosť 

Dole podpísaná Anna Krlžalkovlčová, b·,.. · · · Sŕthl- . , žiadam Vás týmto 
o odkúpenie pozemkov na ulici Ku Okruhliaku a Poa dubom v -crhovej cene. Jedná sa 
o parcely číslo 1674/252 a 1674/381, ktorých som spoluvlastníčkou. 

Uvedené pozemky využíva mesto Prešov na verejné účely. 

Ďakujem Vám za vybavenie žiadosti. 

S pozdravom 

Anna Križalkovičová 
Prešov 

-· 

~. ·~· ... 
\ ~ ·· .. 



-- .. . Ing. Ema Šivecová, O 
.. ... _ -~--- ·-·--- ---

Vec: Žiadosť 

' _ . . 1 

08001 

Mestský úrad 
. sekcia majetková a ekonomická 

odd. mestského majetku Prešov 
Hlavná 73 
Prešov _ 

jv. JIJ!Jr. 73tUf(EI<.c·rwvlt 

V Prešove 20.5.2014 

Dole podpísaná Ing. Ema Šivecová, t · • -- "· ' ·.;Vás týmto 
o odkúpenie pozemkov na ulici Ku Okruhliaku a Pod dubom v trnovej cene. Jedná sa 
6 parcely číslo 1674/252 a 1674/381, ktorých som spoluvlastníčkou • . : ktl>, )~·':h .scr;~~~-~·.·:.:'",,· ..... :~.:. 

. •· 
t s:;;:.\·~ . , . Uvedené pozemky využíva mesto Prešov na verejné účely. ;iá V~ t f!.J rre· Ut:.:~ ;·, 

Ďakujem Vám za vybavenie žiadosti. 

S pozdravom 

l 
hl/l 

Ing. Ema Šivecová · 
·Prešov 

·( 

\ 



.. ~ 

Váš list člslo 1 zo dňa: . Naše člslo: 

: ·~ . M/15962/2014 (;,3 03.2014. 8/8947/2014 
,... r' ~ ., · 13.05.2014 Ev.č.96036/2014 ·• 

Vybavuje /linka . Prešov: 

Ing. arch. Vladimir Krištof 03.06.2014 
m 051t31 oo 230 
vladimir.krlstof@oresov.sk 

Vec: Pozemky na uJ. K Okruhliaku a Pod dubom, miestna čast' Šidlovec, Prešov 
· ' · -stanovisko k žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov. 

Dňa 16.05.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
;, ' .. plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 

, o zaujatie stanoviska k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov parcelné číslo KNC 
167 4/252, trvalý trávnatý porast o výmere. 951 m2 

, KNC 167 4/383, zastavaná plocha a 
:.' nádvorie o výmere 11 m2 na ul. K Okruhliaku a Pod dubom v k. ú. Prešov, miestna časť 

Šidlovec. Účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov je zosúladenie právneho 
a skutkového stavu veci. 

., 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta -mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu a ·urbanistiky Mesta Prešov ako_ orgán ·územného plánovania v zmysle § 

•. """'", -·~ : , c 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku· v zneni 
neskoršlch predpisov, § 4 ods. 3, pfsm. dl zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriaden! 

. - - . v zneni neskorš Ich predpisqv, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko .. 
1. Podl'a .platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 

z časti na ploche funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú plat! 
záväzný regulatrv RL 8.1 a z časti na ploche neareálovej občianskej vybavenosti, 
pre ktorú platr záväzný regulatív RL C.3. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu predmetných pozemkov. · 

S pozdravom MES'.I'O PRJEŠ~ 
Mestskv úr(ó ·) 

SEKCII\ STAVEBNEHO ÚRADU ~U~BM~~r•w ~ 
080 01 Pre~: 

• l • 

Ing. Marián Harčarfk 
1 riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiK.y_ 

.. ·, 
'( rr 

. :'~·,_ . ·ľ\ " ~;... ':, 
Mestsley úrad v Praiíove l Hlavné 731080 01 Preiov 1 1 Tal.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@~ras~v.s~.presov1sk 
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-~~L·.,: .. -.·~·~' •· ako predávaj~cim (-i). 

.I. 

fi. (-JúJ -l\~estskšr:...< P:r:edäyajúcd neodvolatelne . odpr13dáya( -j1í) M~stskému národnému výboru y PreŠov~:<E:.9.:.~ :_.: \:::it·Ôl.\;'i · 

~/~~2,. ľ',.::rt •. t~· ~-. .; '" tn2 .. z pasreel.y 4., l.6T4-/2J2,. u i •. ó.&ais Prešov. vdenrej ne liste"·;, 
,;., .. ' ' ... ,, ......... ;. ·'· ... ' .. ···- ······. --~-~·,·.·~·-:.··~···~~~·····!~·--·······-·~············· .............. ~---··~·- .. ~~·-···.-............................................................................................... ~o •••••• -.......................................... ' . ·, .••• '',' _ •. •. '','. 

LTih·v.,•z':n{i;. t'c ·~· vlaetniet.vei č. 1542·na: ieh roená vo Vyilu uvedených pcdi:eloell· 
; o • , •• .1 ó •h, o o oo •·, •••~•,.,. •••• • • ~ f ,,., ... •• • • 
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L-1:-:~lPl-·79-.'.!Y:./pod:Ca g-e.om_. p1.á:nu.:.č .. 241-1-10l-79 uvedená časť p#reely am pri::': 
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'!i 1~k-• • · ·· .... · čleäri.jr-· k parc.;..č .. 11995/4 i..Ti/ ·:·: ~: · ·.· . ··: ·}, Y ·-~· 
~-"!<~· ••. ••• , .•• h~• •• •· ··-··~-··•••••••• • ''""""'"""'~•••,•.••••••••.••~·••••••~•••••••••••••••••••••••-•••~•:•~··•"•.•••.••!•"••:-••••~···"""'''-"'"''"' •oo•••••••••••••••••oo••••••••••••"""""'!.••••••••••••••••••••••ooooo.o••oouo•o••••h••••~: •• : ............ ~ •• ·,o 

tp ;~tétt:J :ns::.r:Lr;tt:!Mestsl:t:9 národný výbor v Prešove túto (tieto) nehnute1nost(-t1) kupuje do štátneho; socialis~'lf\ h 

'(,.·- tického vlastntctva. ··f.-,,·:'"·'" .. ·.. ,. :~c· r~<-:::~::.1~~'"."". 

II. ll. 

,. . · ,.. . ; , , · ·. . ", , .. , é' ~'"HT'~· ·' · 'C'é .. • § 14 oda .1 vytu.a .,129/1984 Zb. · 
~.-~c: ·::::;:1. ·:-.: K1ípna cena bola medzi stra'nam1' dohodnutá na základe .................................................................................... . 

ŕ 

,ouooo••.o••••••H_oooo••••••••••'"•••••••••••••••••••••••••u•••••••-•oo•••••••••••••,••••••••••••••oo••••••oo -··~···•~•••••••••••••••••••••ooaooooouo•••••••••?n••'!•••~•·•••••.•••••••••••••••••••••••••••n.oooou•uooo 

vo v9ške: ............................................ : .................................................................................................................................................. .. 

za pozemok do, 3000 m2 po ................... : ..... ~ .................. ~9.~ .. Kčs/m2 ........ : .................. ? .. ~.~-~~-~~ ......... KČs 
2a pozemok vo výmere .... ~ ..... : .. : ......... :.: ....... : .................. mz po 0,40 Kčs/mz ., .............. : ........ :: ....... := ................ Kčs , 
za dom : ................................. :··· ...................... : ...................... ~ ....................................................................................... ::":................ Kčs 

za ostatné stavebné obj-ekty ...... ~ ........................................... _ ................................................... : .................... ~ ................. Kčs 

za porasty ........................... : ..... : .............................................................................................................................. ~ ................ Kčs 

~-~·o l u :: ....... ,. ....... .".::.: .......... : ... -~ .... : •. , .. .-.. ~ .......... : ....... , ....... : ......................................................................... '-.. ~.;):~9..~.~ ......... __ Kčs .:. 

s l o v o m : ........ ~P.Jt~~J~.!·~-~f:.i~.~.9..~~-~-~§.~~-~.Ji~.~::':':~::'............................................................................... Kčs 

Kupuj'Ciai je povi~nt·zaP,ÚiJ.tlť k1ípnu· cenu:·.preclmetnej( -ý ch) nehnuteľnost~ (-1) 

prävnej'O.čtnnosú tejto zmluvy. /podľa výšky poóiel.ov/ 

.· 

do 

## 

" 

15 dní fo 
~-

q 
;.,· 



.. 
: :"':lt(5é}' nehrrutel'r.Piredáyaj11c1 rod predáva { -jťí} rpr,edmetml{ :..é) nehnuteJnost.[-1) -~ez akýchkoľvek tiarch: a· zá.i5D3Mve.jlk: 

?okiáf =sa •\'tmtcväzkmrJs• nehnuteľnosťou '.SťíViSiaCiCh;: Pokiaľ sa •takéto': ::záväzky, tv: ;·budúcnosti: •' vyskytnú,· je ;f,tzlmtz~· IJl 

~:~1r'áJ:i~::::ro"~~!llnhúJ~!J~~~~áy~Jtícii4'ov1n~f(~l)~'1ch. uhradiFzťl··svoJho,-prJpadii~:\ťÝsporiadaf.racui zo s·;o}ho!~frjp~e: 

-
!.V. 

-
IV. 

. 
,.,.? 
';• 

·' ~·rO :cl:ict-,·.e ~"!rTáto .zmluv~ nadf?~ťicia, P~.á~~~.:ú~innost _pre bbidv.e ~m~uvn~ strany ~~il.e!'l!ät ~.'0t:;· ·':'::nl,_,., 
:'f:':.::.n: :.e~ .;::c<Jl=li~~lttlel~tue'- dňom jej podpísania obidvo.ma zmluvnSím1 strana> ·.• ':'.~::·;::: 

:~t\·'u:·~c ·:lE.:T;:.mi.·.TSím istým dňom· prechádza na kupujllceho vlastníctvo, nebezpečie a úžitky predávanej 
nehnute!nosti. 

. v. 

wi ..,,;:,. •• ;. ',,;'» ?' .;:;.;" .Xupujťici kupuje:::~predmetnťi{ .. é J :-nehnuternosf {-ti) za ťičelom-"';,, .. ;;P.~~t.:~~s~.!-:~Q.~~!!.!~ ·-~•v•eo·~· • ' 

-~,~;;. J; .. ~~.J .. ,}·;::,_~ ..... fi% ....... YJr.ltPQ:.r.i;~f.\~il.'i.~: .. .,P;';;,~dtmka:t. ... P.9.1t~~-~J..C.b, ... nt. .... Yi..f#..\M.Y.b.M .. Jl~!JP.1.!~ .... ~\1.''-~... · ·:'' :t: "· 
-/ ~ -,~'"'"'~: dist& v P.reiove /Šidlo~ec/, Slneen' ul.. . ·, . t., 

'• '.' •• •~· •• • •• •• ••- • • •.· • •• •• ..... , • '",'""' ,.•,••••••••\",•~·•~••.••ooooooo"UOo&oooo ••••••.••••••••• ••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••• •••••••••••••u•• ••••••u••••••••••o••••••••••••onooouo •• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••ouooooooo-.ooooo~••l 
' . 

'• '''' ·',',".'"''''"''''·~·~ooooooo!Uooootu•,••••••••o••o•••••••• .. ••••••••ouuuooo~ooo•••••••••••••••ooo•ooooooooo Oooooooooooooooouoooouonooooooooooooooooo~ooooooooooooooo,ooooooo•oouoouooooooooooooo:uooOoooohOo•••• 

'. 
\ l, VI. 

: •: eJ: . ::·;:;.; Podľa. tejto' listiny vykonajú sa zápisy zmien v evidencii nehnute!ností v Stred1sku geodézie 
.. ,, . ., · ·. v Prešove-Solivare na základe návrhu kupuj~ceho. 

"''~é::-w;,' ~-., Táto zmluva ~.lm. - nepodlieha registrácd.i na štátnom notárstve ani ._ a prevodnému ' s 

·. ;, . :. poplatku;. bola podp!saná pred štátnym orgánom a totožnosť podpisujťiceho( -ich) bola ove
:r:ená. 

Vyhotovuje sa v .......... ~ ..................... :. exemp.lároch. 

V Prešove ....... ?:9..~ .... 1.:'!. ... ~.~~-1 .......................... . V Prešove ........ ?9 .. ! ... l~ ... J.~.I ............ ~ .......... .. 

Predávaj11c1: 
(meno, priezvisko, adresa, 
l!lslo obl!tanskeho preukazu) 

~ ~/" 

61 



1·',, 

Mapa 

1685/2 

,--
l 
l" ' l~ ľ 

');.·; 

;i 

" (" 

l 
l 

\ 
l· 

/ 

·, \ 
.. \ ' 

l ; . .,_~'~" \ 
~__j 

~~---

1 fiT~,'=i 
un ť3/.tiS1 

t ·~ U:t:/140 

14113/148 

1674/314 

i 

': 

f ~ !l,. 

!!t ' ... 
;; ·~
;;,, ~ 

: ~. 

t!h.J~ 
![;~:,:\,~:-.· .. _ 
~~ ~ l~' :>·~ ... ::~ ~-~ :d ~- !"'"U.~ -:~ 

ijJ .{jf,,T 





J;;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 39/44 

P. č. 27 /Bod č. 16- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.17/2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 9204/97, ostatná plocha o výmere cca 570 m2

, (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. M. slovenskej -za OD Jednota. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom vybudovania stomatologického pracoviska. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l 
písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. l. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s predajom časti mestského pozemku na Ul. M. slovenskej. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
27/1-2 Žiadosť zo dňa 9. 10. 2014 s prílohou 
27/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. l. 2015 
27/3-2 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



l .., 
1 
l l ' l 

l 

l MUDr. Bačo Marián,, 
l 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove l. 
~íslospisu: t.rn ~~ Registr .. značka:·:é_;_; ~·.:.·" 

Do§lo: - 9 -10- 201~ 

Prflohy: 

Evidenčné číslo doitej po!ty: 

Znak a lehota 
uloženia: 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. 

Mestský úrad Prešov 
Oddelenie mestského majetku 

JUDr. Katarína Juricová 
vedúca oddelenia mestského majetku 

Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Týmto Vás žiadam o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Prešov nachádzajúceho sa na parcele KN-C 
č. 9204/97, ktorá je zapísaná na Liste vlastníctva č. 6492 v Prešove, Katastrálne územie Prešov o výmere 918 m2

, 

za účelom vybudovania stomatologického pracoviska. Výmera požadovanej časti pozemku je 570 m2
• Spôsob 

rozdelenia parcely KN-C č. 9204/97 a celkový tvar novovzniknutej parcely je zrejmý z grafickej časti žiadosti. 

Za Vašu odpoveď a skoré jednanie Vám vopred ďakujem. 

Prílohy -Grafická časť: 
l. Celková situácia v M=1:700 
2. Detail v M=1:250 

S pozdravom 

MUDr. Bačo Marián 
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PR.\LO'-IA C. 2~Jf 

Mesto Prešov 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

~3ekcf::: :r,.:jet~<c -~ .->:·,,::,~~ 

()ljdAtc~~~.":" :!1~'?'~~· ~- ~ H -!.-..-:~·~ · 

M/15514/2014 B/2014/19558 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Ing. arch. $tofanová, Ligus 
~ 051/3100230 

17.1.2015 

katarina.stof?Rova@presov.sk Vec Váš list čfslo l zo dňa: Naše čfslo: vybavuje 1nka Prešov: 

Prešov, ulica Matice slovenskej, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 9204/97 k.ú. Prešov 
o výmere cca 570 m2 za účelom výstavby stomatologického pracoviska, MUDr. Marián Bačo 
-stanovisko 

.Na základe Vašej žiadosti č. M/15514/2014 zo dňa 15.12.2014 a po jej prehodnotenl zaujlma 
oddelenie hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

1. Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetný pozemok navrhovaný ako plocha občianskej 
vybavenosti. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v zneni VZN mesta Prešov č. 11/2013, 
plati pre danú plochu regulatlv RL C.3. 

2. Pozemok parc. č. KNC 9204/97 k.ú. Prešov je v súčasnej dobe zatrávnený, zo všetkých strán 
obkľúčený dopravnými komunikáciami: 

zo západu výjazdom z parkoviska pred OD Jednota 
- zo severu prlstupovou komunikáciou ku objektom občianskej vybavenosti v okol! -

Kaufland,. lekáreň Dr. Max, UNIKOTEX, pizzéria RED BOX, pohostinstvo Starý mlyn 
a lekársky objekt 
z východu dopravným vjazdom do 1. PP objektu OD Jednota 

- z juhu účelovou komunikáciou využlvanou ako otočka MHD ··(doteraz provizórna 
a plánovaná so zastávkou MHD). 

3. V zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. § 4 ods. 1: pri umiestňovani stavby a jej začleneni do 
územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne závazných právnych 

· · · · ·predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu 
obce a ods. 2: umiestnen fm stavby a jej užlvanlm nesmie byť zaťažené okolie nad pr/pustnú 
mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných 
komunikáciách. Umiestnenie stavby musi zodpovedať urbanistickému. a architektonickému 
charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. 

4. Vzhľadom na polohu predmetného pozemku v severozápadnom subcentre, jeho umiestnenie 
medzi dopravnými komunikáciami, na plánované umiestnenie otočky so zastávkou MHD 
v tomto priestore, k nedostatku pobytovej zelene, vytvárajúcej urbánny priestor a dop[ňajúcej 
objekty občianskej vybavenosti a vzhl'adom na ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 
532/2002 Z.z. nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č. KNC 9204/97 k.ú. Prešov 
žiadateľovi za účelom výstavby stomatologického objektu. 

'\ '· 

Ing. Mar~n Harčarík 
riaditeľ Sek ·e stavebného 

úradu a rbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
# . 
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c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 40144 

P. č. 28 /Bod č. 17- Výpis z uznesenia č. 1912015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7 12015 zo dňa l. 7. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 3945135 o výmere 18 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Plzenská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkového usporiadania pozemku pod drevenou 
garážou. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.l3811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko oddelenia stavebného poriadku zo dňa 2. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 4 nesúhlasí s odpredajom pozemku, nakoľko ide o nelegálnu stavbu. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja. 

ID Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Il Prfiohy: 
2811 Žiadosť zo dňa 4. 12. 2014 
2812 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12. 2014 
28/3 Stanovisko OSP zo dňa 2. 4. 2015 
2814 Kópia mapy z GIS 
2815 L V č. 6492 

F- MsÚISP-0111211 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, IDavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: Mgr. Branislav Bušovský 

Dátum narodenia l IČO: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 1 

e-mailová adresa: b· 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici:Plzenská 

Katastrálne územie: Prešov - mesto 

Číslo parcely: 394513.5 LV: 6492 
, v v. • 

Ucel z1adostt: ···································································································!·················································· 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v plnom znení 
podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Pre§ov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 30.11.2014 

Príloha: 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

-kópia geometrického-plánu .alebo-k-ópia katastrálnej mapy-
--··---čestné vyhlásenie·podl'a pnlohy č. ·ll-alebo prílohy ·č~ l2kSP =·51·· 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP-52/113 

········-·· ~· "ff 

podpis navljllovateľa 



?R\LOHA O· 2. 9/2. 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územnéhó plánovania 

Jarková 24 
· 080 01 Prešov 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/151459/20 14 B/19348/20 14 
č.z.152000/2014 ev.č.154912/2014 

Vec 
Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta PrPšn" 
garážou Mgr. Branislavovi Bušovskému , 
-stanovisko 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
2 051/3100273 

Prešov: 

18.12. 2014 

parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov pod 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky,Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schvá
lených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11. 2013, drevená garáž so sedlovou strechou parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov sa nachádza 
na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

21 V súčasnosti jestvujúca drevená garáž bez súpisného čísla je umiestnená severozápadne od 
bytového domu parc. č. KN-C 3943 k. ú. Prešov v blízkosti dvoch garáží, jednej drevenej a druhej 
plechovej. Stavby týchto garáží nie sú pevné spojené so zemou a nie je k ním vytvorený dopravný 
prístup. V zmysle regulatívu RL 1.3.3 Regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových 
domov, zriaďovanie nových garážových areálov z radových boxových garáží na úkor vnútrobloko
vých nezastavaných priestorov a verejnej zelene je neprípustné. 

3/ Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976· Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru ne odpor ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov, 
pod drevenou garážou na Plzenskej ulici v Prešove. 

Odporúčame vlastníkovi pozemku - Mestu Prešov zahájiť konanie o odstránení 3 garáží (1 
plechová. 2 drevené) v zmysle§ 88, ods.1, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpi
sov a plochu pod garážami dať do pôvodného stavu, tj. vytvoriť opätovne plochu obytnej zelene. 

S pozdravom 

Ing. M~rián H a r č a r í k 
ria'ditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presoy.sk l www.presov.sk 



Váš list čísl o/zo dňa 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie stavebného poriadku 
Hlavná 73 

08 OO l Prešov 

• 
Mestský úrad v Prešove 

~ 

PR\LOHA Ct· 2. 9/ ~ 

• 
Odbor správy mestského majetku 

• 

Naše číslo 

B 4224/2015- Kč/ 

Vybavuje/linka 

S.Kolačkovský 

• 

Mesto 
Dátum 
02.04.2015 

Čierne stavby- garáže, Plzenská 13, Prešov - odstúpenie. 

V prílohe listu Vám odstupujeme podnet vo veci 3 garáži na ul. Plzenskej 13, Prešov 
ako príslušnému vecne a mieste príslušnému orgánu, ako vlastníkovi pozemkov parc. č. KN C 
3945/34, 3945/35 a 3945/36, kat. územie Prešov, na ktorých sú stojáce uvedené objekty. 

Na základe odstúpeného podnetu vo uvedených objektov a z dôvodu preverenia skutkového 
stavu vykonal stavebný úrad miestné zisťovanie. 
Pri miestnom zisťovaní bolo zistené, že na pozemkoch parc. č. KN C 3945/34, 3945/35 
a 3945/36, kat. územie Prešov sú stojace tri objekty pravdepodobne na garážovanie 
motorových vozidiel, ktorých vlastníctvo nebolo zistené. V rámci obhliadky ďalej bolo 
zistené a zároveň konštatované, že uvedené objekty nie sú pevne spojené so zemou, resp. 
nevyžadovali si úpravu podkladu a nie sú pripojené na siete alebo zariadenia technického 
vybavenia územia. 

Na základe týchto skutočnosti stavebný úrad konštatuje, že sa v zmysle § 43 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 
zmien a doplnkov nejedná o stavby. 

S úctou 

Na vedomie: 

' j :y 

Ing. atch. Kristína Hakučová 
poJerená riadením odboru 

územného plánovania a stavebného úradu 

l. Peter Libera, Obráncov mieru 18, Prešov 
2. Mesto Prešov- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, odd., odd. SP 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KAT ASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

ľ~fLOHA Č· 2 J / r-
Strana: 

Dátum: 07.01.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTAT A 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

3945/035/0 

VÝMERA 

v [nf] 

18 

Výmera spolu: 18 

DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE
RISTIKA 

99 

* * * Ostatné pat"cel~ t"egi.stt"a "C" nevsii.adané * * * 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podl'a druhu pozemku 

PRÍS L U Š. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nf l 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

Stavby 

SÚPISNÉ NA PAR CELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Mária Magáčová 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarchľ nevľžiadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

Dátum aktualizácie: 30.11.2014 00:00:00 

(celkom parciel ....... )~5..1.. ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

7334 4431 

(celkom parciel .......... nL .. ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... .\!~ .... ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .............. .\.. .. ) 

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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1;:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 41/44 

P. č. 29 /Bod č. 18- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.17 /2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 3945/36 o výmere 18 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Plzenská. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkového usporiadania pozemku pod plechovou 
garážou. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 
l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru stavebného úradu a urbanistiky zo dňa 2. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 4 nesúhlasí s odpredajom pozemku nakoľko sa jedná o nelegálnu stavbu. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja. 

WCena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

1/ Prílohy: 
29/1 Žiadosť zo dňa 27. 10. 2014 
29/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12. 2014 
29/3 Stanovisko OSÚaU zo dňa 2. 4. 2015 
29/4 Kópia mapy z GIS 
29/5 L V č. 6492 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Priščák Jaroslav, 

Mesto Prešov 
mestský úrad 

Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Jarkova 24 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa 27. 10. 2014 

VEC: Žiadost' o odkúpenie pozemku pod garážou. 

Priščák Jaro sla v, narodený ~ _ _ · - rodné číslo · 
!.:__ . . , _ _ _ _ • , týmto žiadam o odkúpenie plochy 
pozemku pod mojou garážou na Plzenskej ulici pri bloku č. 13 v Prešove. (Šírka 
garáže je 2,85 ma dÍžka 5,00 m). 

Dôvod: Pozemok pod garážou žiadam týmto o odkúpenie mesta Prešov. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

··r·~~d~is žiadatel'a 



Váš list číslo l zo dňa: 

M/133575/2014 
ČL 138261/2014 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

, 080 01 Prešov 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

Naše číslo: 

B/18707/2014 
ev,č, 151813/2014 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng,arch,Jacová 
'f!l 051/3100273 

Prešov: 

18,12, 2014 

Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. 
plechovou garážou žiadatel'ovi Jaroslavovi Priščákovi, 
-stanovisko 

č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov pod 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky,Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schvá
lených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11. 2013, plechová garáž so sedlovou strechou parc. č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov sa nachádza 
na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

2/ V súčasnosti jestvujúca plechová garáž bez súpisného čísla je umiestnená severozápadne 
od bytového domu parc. č. KN-C 3943 k. ú. Prešov v blízkosti dvoch drevených garáží. Stavby týchto 
troch garáží nie sú pevné spojené so zemou a nie je k ním vytvorený dopravný prístup. V zmysle 
regulatívu RL 1.3.3 Regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových domov, 
zriaďovanie nových garážových areálov z radových boxových garáží na úkor vnútroblokových 
nezastavaných priestorov a verejnej zelene je neprípustné. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru n e od p o rú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov, 
pod plechovou garážou na Plzenskej ulici v Prešove Jaroslavovi Priščákovi, bytom Plzenská č. 
27 v Prešove. 

Odporúčame vlastníkovi pozemku -Mestu Prešov zahájiť konanie o odstránení 3 garáží (1 
plechová. 2 drevené) v zmysle§ 88. ods.1, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpi
sov a plochu pod garážami dať do pôvodného stavu, tj. vytvoriť opätovne plochu obytnej zelene. 

S pozdravom 

Ing. Ma'fián H a r č a r í k 
riaditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

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



Váš list čísl o/zo dňa 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie stavebného poriadku 
Hlavná 73 

08 OO l Prešov 

• 
Mestský úrad v Prešove 

• 
Odbor správy mestského majetku 

• 

Naše číslo 

B 4224/2015 -Kč/ 

Vybavuje/linka 

S.Kolačkovský 

• 

Mesto 
Dátum 
02.04.2015 

Čierne stavby- garáže, Plzenská 13, Prešov- odstúpenie. 

V prílohe listu Vám odstupujeme podnet vo veci 3 garáži na ul. Plzenskej 13, Prešov 
ako príslušnému vecne a mieste príslušnému orgánu, ako vlastníkovi pozemkov parc. č. KN C 
3945/34, 3945/35 a 3945/36, kat. územie Prešov, na ktorých sú stojáce uvedené objekty. 

Na základe odstúpeného podnetu vo uvedených objektov a z dôvodu preverenia skutkového 
stavu vykonal stavebný úrad miestné zisťovanie. 
Pri miestnom zisťovaní bolo zistené, že na pozemkoch parc. č. KN C 3945/34, 3945/35 
a 3945/36, kat. územie Prešov sú stojace tri objekty pravdepodobne na garážovanie 
motorových vozidiel, ktorých vlastníctvo nebolo zistené. V rámci obhliadky ďalej bolo 
zistené a zároveň konštatované, že uvedené objekty nie sú pevne spojené so zemou, resp. 
nevyžadovali si úpravu podkladu a nie sú pripojené na siete alebo zariadenia technického 
vybavenia územia. 

Na základe týchto skutočnosti stavebný úrad konštatuje, že sa v zmysle § 43 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 
zmien a doplnkov nejedná o stavby. 

S úctou 

Na vedomie: 

' E :; •. J :y 

'-

Ing. ap:n. t(ristína Hakučová 
poverená riadením odboru 

územného plánovania a stavebného úradu 

l. Peter Libera, Obráncov mieru 18, Prešov 
2. Mesto Prešov- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, odd., odd. SP 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KAT ASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 01.12.2014 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

3945/036/0 

VÝMERA 

v [nf ] 
18 

Výmera spolu: 18 

DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE

RISTIKA 

99 

* * * O<s.tatné par<:.d~ regi.stra "C" ne ... yžiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

1-Intravilán 

VÝMERA 
v [nf ] 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

Stavby 

SÚPISNÉ NA PAR CELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČOIRČ: 327646 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Mária Magáčová 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarchľ nevľžiadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

Dátum aktualizácie: 31.10.2014 00:00:00 

(celkom parciel ....... }~~?.. .. ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

7334 4431 

(celkom parciel .......... n~ .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... PL.) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .............. L .. ) 

Podiel 

ll l 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 42144 

P. č. 30 /Bod č. 19- Výpis z uznesenia č. 1912015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l712015 zo dňa l. 7. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 978213, ostatná plocha o výmere cca 650 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Dúbravská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku na účely prípustnej rekreácie pre športovú 
turistiku doplnenú o pešie chodníky a cyklistické cestičky s prístreškami, lavičkami a pod .. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým a mení a dopÍňa zákon č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, 
že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 2. 2015: 
VMČ č. 3 nesúhlasí s odpredajom časti pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

ID Prílohy: 
3011-3 Žiadosť zo dňa 21. 2. 2014 s prílohami 
3012 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 3. 2014 
3013-2 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚISP-0111211 



t'Hto: MESTO PREŠOV 
~ ~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

V ec : Žiadost' o kúpu pozemku. 

Žiadatel' : 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Jozef Kovaľák 
Dátum narodenia 
Adresa trvalého pobytu: 

Týmto žiadam o kúpu pozemku : 

Pozemok sa nachádza na ulici : Dúbravskej v Prešove 

Katastrálne územie: Prešov 

~lest~.k) úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická \llsl) 
oddelenie mestského majetku 
.larková 24 
080 O 1 Prešov 

Číslo parcely : 9782/3 ako ostatná plocha o výmere 650 m2
, vedená na L V č. 6492, 

Účel žiadosti : 

Príprava pozemku na spracovanie štúdie v zmysle Územného plánu mesta Prešov, na účely prípustnej 

rekreácie pre športovú turistiku doplnené o pešie chodníky a cyklistické cestičky s prístreškami, lavičkami 

a pod. Súčasťou tohto projektu navrhujem ako jediný možný prístup na tento pozemok z ul. Dúbravskej, 

avšak medzi jestvujúcou komunikáciou a mojim pozemkom je predmetný pozemok, ktorý je vo vlastníctve 

Mesta Prešov. Preto žiadam citlivo prehodnotiť moju žiadosť, ktorou by som zhodnotil mestský aj môj 

pozemok na účelný prospech a tvorilo by to jednotný celok. ďakujem za porozumenie a pochopenie. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove, dúa 20.2.2014 

Príloha: 
kópia LV 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
-· ---kópiu_.geometFiekého-pl:ánu-al€bo kópia,.katastrálnej mapy 

l 
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Úrad geod4zio, kartografie a k<Jtastra Slo11onskoj ropubliky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTi 
Vytvoron6 coz katastrálny portál Okres: Prosov 

Obce: PREŠOV Dátum vyhotov."nia 20.02.2014 
Katastrálne urenwt Proáov Cas vyhotuvenra: 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15058 
CASt A. MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

10:09:09 

Parcelné číslo 
1935 

Výmera v m2 Druh pozemku 
1912 Omä póda 
1800 Omä póda 

Spósob vyui. p. Umiest pozemku Prävny vzťah Druh ch.n. 

1 1 
1936 1 1 

Legenda 
Sp6sob vyofivama pozemkv 

f • Pozemok vyuilvaný pre rastlmnú vý,.OI)IJ, na ktorom sa t>eSIIJJIÍ obilnmy, okopamny krmovmy, tecllnické fJiodiny, 
zelemoo a me pofnohospodarske plod1ny alebo pozemok dotasne nevyuilvaný pre rasllmnfi vyrobu 

Umiestnenio pozemku 
1 • Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obco 

CASt B: VLASTN/Cl A INE OPRA VNENE OSOBY 

Por. tislo Prlozvlsko, mono (nlzov), rodnt prlozvlsko, dátum nttrochml•, rodn6 tislo (IC O) • Spo/uvl~tstnlcky podlo/ 
m/osto trwtl6ho pobytu (sld/o) vlltstnlb 

útaatolk právneho vzt'ahu Vlastnlk 

1 Kov arA k Jozef r. Kovarák, Seve mé 34, Preto v, PSČ 080 01, SR 1 /1 
D~tum narochmla : 03.03.1965 

Titul nadobudnutia Z-2942110 ·Rozsudok Okr.súdu Pretov JBC/5812009. GP 2812009 

ČASfC: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Pozn~mklt: 
Bu zápisu. 



MESTO PREŠOV . ll. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
" "' Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania ľlt\ LOHA C. 1 oJ 2.. 

' Váš list číslo l zo dňa: 

M/3589/2014 
03.03.2014 

Vec 

· Naše číslo: 

8/5143/2014 
Ev.č.17415/2014 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov: 

27.03.2014 

Pozemok parcelné číslo KNC 9782/3- ul. Dúbravská v k. ú. Prešov 
- stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemku. 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. dl zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti 
nasledovné stanovisko. 

1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov pozemok parcelné číslo KNC 9782/3 
o celkovej rozlohe 5084 m2

, evidovaný na LV č. 6492 v k. ú. Prešov, ulica Dúbravská 
sa nachádza na plochách funkčne určených ako plochy dopravy, plochy krajinnej 
zelene a plochy určené pre bývanie v rodinných domoch. 

2. Podl'a VZN č.11/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Prešov, pre pozemok parcelné číslo KNC 9782/3 v k. ú. Prešov, ulica Dúbravská 
platia regulatívy RL F, RL G.1, RL 8.1 a RL 1.1. 

3. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nesúhlasí 
s odpredajom časti pozemku parcelné číslo KNC 9782/3 o rozlohe 650 m2

, v k. ú. 
Prešov, ulica Dúbravská, v zmysle predloženej žiadosti pána Jozefa Koval'áka, trvale 
bytom na ulici Severná č. 34 v Prešove z dôvodu výhľadového zámeru výstavby 
križovatky a rozšírenia ulice Sabinovská, vrátane chodníkov pre peších, podl'a 
platného územného plánu mesta Prešov. 

S pozdravom 

Prílohy: O 
Na vedomie: 
Mesto Prešov, SSÚaU, OHAMaUP- pre spis 

( 

l 

Ing. Marltln Harčarík 
ria~iteľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 43/44 

P. č. 31 /Bod č. 12- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostat. plocha, spolu o výmere cca 120m2 (presná výmera 
bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Vlastník polyfunkčného objektu požiadal o odkúpenie časti predmetného pozemku z dôvodu, že na 
tomto pozemku je umiestnená vodomerná šachta s hlavným uzáverom vody s vodomerom, ktorá slúži 
výlučne budove v jeho vlastníctve o výmere cca 36 m2

. Ďalej požiadal o odkúpenie dvoch 
vyznačených priestorov dotknutého pozemku o výmere cca 38 m2 a 46 m2

, ktoré ako uvádza 
v žiadosti, sú nevyhnutné pre zabezpečenie zásobovania polyfunkčného objektu. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur, a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 7. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. 5. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s odpredajom pozemku okolo budovy vedľa Polyfunkčného objektu na Ul. 
Tomášikovej 8A. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
31/1-4 Žiadosť zo dňa 15. l. 2015 s prílohami 
31/2-2 Stanovisko OÚPaU zo dňa 7. 4. 2015 
31/3 Kópia mapy z GIS 
31/4 LV č. 15570 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



.. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako sú: 

-Bezodplatný prevod parkovísk mestu Prešov v hodnote 9.500.- €, 
- V odo vodná šachta, patriaca k budove, ktorú mesto Prešov pri príprave kúpnej zmluvy 

opomenulo do zmluvy zahrnúť. 
-Ako aj tú skutočnosť, že parkovanie cudzích vozidiel bráni riadnemu prevádzkovaniu 

objektu, čím sú značne obmedzované moje vlastnícke práva. 

ž i ad am, 

aby moja žiadosť bola posudzovaná ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

A preto tento priestor, ktorý nevyhnutne potrebujem na riadne prevádzkovanie Polyfunkčného 
objektu mi bol odpredaný za symbolickú cenu, ktorej výška bude zohľadnená s prihliadnutím 
na moje investície, ktoré som na mesto Prešov bezodplatne previedol. 

Za kladné vybavenie vopred ďakujem 

V Prešove 15. l. 2015 

Mgr. MilaílPb l KllK 

Prílohy: l. LV č. 15570 
2. Kópia z katastrálnej mapy s vyznačenou situáciou+ foto 
3. Kópia kúpnej zmluvy vyhotovenej mestom Prešov, v ktorej nebola vodovodná 

šachta patriaca k budove. 



Mgr. Milan PETRÍK _ 
W?- ' o • ro.r.r.- -.-'"l F"''í\ ..-:'1 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove j1 o 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

Cfsla Sp liU: 

Dali o: 

Prílohy: 

l Reglstr. zna~ka: 

1 5 ~01- 2015 

11/y(!DV:; 
080 O l P r e š o v 

Evidenčné čfslo došlej pošty: ď!(;f 

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku okolo budovy- z a s l a n i e 

Znak a lehota 
uloženia: 

/ 

,,:/(J/j 

Žiadam o odkúpenie časti parcely CKN 9310/543 vedenej na LV 6492 na Ulici 
Tomášikovej v Prešove. 

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne: 

Uvedená parcela susedí s mojim Polyfunkčným objektom na Ulici Tomášikovej č. 8A 
v Prešove. V tomto objekte je viacero prevádzok, ktoré je potrebné denne zásobovať. 

Pri rekonštrukcii Polyfunkčného objektu v roku 2013 som z vlastných finančných 
prostriedkov na vedľajšom pozemku vybudoval parkovisko v počte 8 parkovacích miest 
a ostatné plochy, v celkovej hodnote 9.500.- €. 

Týchto mnou postavených 8 parkovacích miest som na základe Zmluvy o bezodplatnom 

prevode č.M!(:.~~~.I,;. .... ~.! .. 4:.: .... 20l5, daroval mestu Prešov. 

Sú to verejné parkoviská slúžiace občanom, aby títo neblokovali majiteľov prevádzok pred 
Polyfunkčným objektom, ktorí potrebujú zásobovať svoje prevádzky. 

Parkovacie miesta však nestačia a cudzie vozidlá aj naďalej bránia zásobovaniu, čím denne 
znemožňujú riadnu prevádzku a zásobovanie Polyfunkčného objektu. 

Ďalším dôležitým zistením, ktoré som zistil až po odkúpení budovy od mesta Prešov pri 
vybavovaní potrebných náležitosti bola skutočnosť, že vedľa budovy na pozemku sa tiež 
nachádza vodovodná šachta, v ktorej je hlavný uzáver vody s vodomerom, a táto patrí 
k budove. 

Podľa vyjadrenia VVS Prešov je zo zákona vlastníkom vodovodnej šachty vlastník budovy, 
pre ktorú je vodovodná šachta vybudovaná a je povinný sa starať o jej prevádzku a údržbu. 

Preto žiadam o odkúpenie len tých časti pozemku, ktoré sú v nevyhnutnej miere 
potrebné na zásobovanie a riadnu prevádzku a zásobovanie Polyfunkčného objektu. 

/viď kópiu z katastrálnej mapy, situačný náčrt a foto/ . 
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Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 
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Mesto Prešov 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/864/2015 B/2015/3077 

Vec 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. arch. Katarína Štefanová 7.4.2015 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov, Sídlisko 111., NS Centrum, Tomášikova ulica č. SA, odpredaj časti pozemku 
parc. č. KNC 9310/543 k.ú. Prešov, Mgr. Milan Petrík 
- stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/864/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, 
platí pre danú plochu regulatív RL C.3 Plochy neareálovej občianskej vybavenosti. 

V súčasnej dobe je využitie časti pozemku parc. č. KNC 9310/543 k.ú. Prešov 
nasledovné: 
- plocha označená v priloženom Grafickom náčrte v M 1 :300 ako "1" - trávnik s dvomi 

šachtami /vodomernou a kanalizačnou/ 
- plocha označená v priloženom Grafickom náčrte v M 1:300 ako "2" - zastavaná 

parkoviskom zo zámkovej dlažby pre 2 automobily, vybudovanom Mestom Prešov v rámci 
stavby NS Centrum - spevnené plochy 

- plocha označená v priloženom Grafickom náčrte v M 1:300 ako "3" - zastavaná 3-mi 
parkovacími miestami parkoviska zo zámkovej dlažby pre 7 automobilov, vybudovanom 
Mestom Prešov v rámci stavby NS Centrum - spevnené plochy 

- medzi chodníkom a parkoviskom so 7 -mi parkovacími miestami sa nachádza pás trávnika 
šírky cca 1 m. 

S odpredajom časti pozemku parc. č. 9310/543 k.ú. Prešov, označenom v Grafickom 
ná črte ako "1 ", "2" a "3", za účelom vytvorenia priestoru pre zásobovanie objektu na 
pozemku parc. č. 9310/844 k.ú. Prešov, nesúhlasíme z dôvodu, že predmetné plochy sú 
verejne prístupné a parkoviská na nich vybudované mestom sú použitel'né pre prevádzky 
obchodných objektov v NS Centrum a ich návštevníkov, t.j. aj pre polyfunkčný objekt 
žiadatel'a, a tiež pre obyvatel'ov pril'ahlého bytového domu na Tomášikovej ulici č. 2 - 14. 
-1l~'S'~t~ntevaefm1~·m··TeftiM~~e1~f'@·r-el!tt~!f8t!Mef;cc~u 

súčasťou stavby prestavby kotolne na polyfunkčný objekt. Prestavbou kotolne sa zvýšil počet 
obchodných prevádzok v NS Centrum a s každou zmenou funkčného využitia objektu súvisí 
výstavba nového vypočítaného počtu parkovacích miest v zmysle STN 73 611 O a § 8 
vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Vzhľadom k tomu, že disponibilný pozemok žiadatel'a pre 
polyfunkčný objekt je len pod objektom, potrebné parkovacie miesta realizoval na mestskom 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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2. 

pozemku parc. č. 9310/543 k.ú. Prešov v počte 8 s tým, že budú vo vlastníctve mesta 
a využívané pre prevádzky v NS Centrum a obyvatel'ov bytového domu na Tomášikovej ulici 
č. 2- 14. 

MESTO PRE~OV 
Mestský úrad v Pres~v~ 

ODBOR ÚZEMŇtltOfii.ÁllOYAHlAA smEBMEHO U'M~ 
OBO Oi Prešoy ô 

Ing. a~h. Kristina Hakučová 
poveren · riadením odboru územného 

pláno ania a stavebného úradu 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 15570 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf) 
DRUH 

POZEMKU 

9310/844/0 !58 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 158 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
16-Pozemok, na kt. je postavená nebyt. budova označ. súp. čís. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO -príslušnosť k zastavanému územiu obce 
I-Intravilán 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

Stavby 

7572 9310/844/0 22 polyfunkčný objekt 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Petrík Milan r. Petrík, Mgr., Tomášikova 8, Prešov, PSČ 080 O l, SR 
IČO/RČ: 19691018 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 5590/2012 
Z-2450114- Zmena charakteru stavby-Kolaud.rozhodnutie č.B/3861/2014-Čj 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

O. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

CHARAKTE-

RIS TIKA 

!6 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 791 I 996 Z.z. 

· •. "Jii~~~iť-!tljj~R4,i~~i~'i.'-•-

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

Strana: 

Dátum: 18.06.2015 

(celkom parciel ····· ....... ..!. .... ) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

7334 5323 

(celkom stavieb .............. .!.. .. ) 
INÝ 

ÚDAJ 

LV L.M. 

PARCELY 

15570 15570 

(celkom vlastníkov ............. L .. ) 

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 44144 

P. č. 32 /Bod č. 20- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov ako povinný zriad'uje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. č. KNC 93101530, ostatné plochy o výmere 2 137m2

, 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 Hotels, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117, in rem 
(s právom prevodu na tretiu osobu). 

BI Predmet žiadosti a účel zriadenia vecného bremena: 
Žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
špecifikovaný v bode Al tohto materiálu za účelom zabezpečenia prístupu k stavbe: "Polyfunkčný 
objekt Cresco Prešov" na Ul. Tomášikovej, ktoré potrebuje dokladovať ako právo vstupu a prechodu 
cez predmetný pozemok v rámci procesu vydania stavebného povolenia pre plánovaný objekt. 

Cl Stanovisko oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 5. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy a životného prostredia zo dňa 7. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. č. 93101530. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia neodporúča zriadenie vecného bremena. 

GI Cena: 
Po schválení vecného bremena v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
3211 Žiadosť zo dňa 24. 3. 2015 
3212 Kópia mapy z GIS + situácia 
3213 Stanovisko OÚPaU 
3214 Stanovisko OD a ŽP 
3215LVč.16171 

F- MsÚISP-01/1211 



Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava 

VEC: 
Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Mesto Prešov 
Jarkova 26 
080 O 1 Prešov 

Košice, 24. marec 2015 

.., 
l . 

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o zriadenie vecného beremena spočívajúceho v práve 
vstupu a prechodu cez pozemok vo vlastníctve mesta Prešov, k. ú. Prešov, p.č. KN-C 9310/530, 
Ostatné plochy, ktorý je evidovaný na L V 6492. 

Vecné bremeno na uvedenom· pozemku žiadame zriadiť za účelom dokladovania práva vstupu a 
prechodu cez pozemok v rámci procesu vydania stavebného povolenia pre náš projekt "Polyfunkčný 
objekt CRESCO, Prešov". 

V prípade otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte na MT 0904 319 468, resp. emailovej adrese 
chovan@crescogroup.sk . 

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

S úctou, 

- \ 

lngpyril Chovan 
pro[éktový manažér 

Prílohy. Koordinačná situácia s vyznačením záujmovej plochy 
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l\1ESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo právne oddelenie 
080 Ol Prešov 

Váš list číslo l zo dňa 

M/5318/2015 
07.04.2015 

Naše číslo 

B/5922/2015 
Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov 

05.06.2015 

Vec Prešov, Tomášikova ulica a ulica Antona Prídavku, polyfunkčný objekt 
Cresco, zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez čast' 
pozemku parc. č. KNC 9310/530 v k. ú. Prešov, LV č. 6492, Cresco Hotels, 
spol. s r.o., Bratislava 

stanovisko k zriadeniu vecného bremena 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/5318/2015 apo jej prehodnotení zaujíma Oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako polyfunkčná plocha málopodlažné 
bývanie l občianska vybavenosť. 

V súčasnej dobe je pozemok parc. č. KNC 9310/530 v k. ú. Prešov, uvedený na LV č.: 6492 vo 
vlastníctve Mesta Prešov z časti spevnený a z v zatrávnenej časti opatrený náletovou zeleňou. Pozemok je 
verejne prístupný a je súčasťou areálu NS Centrum. S !úži ako prístupová komunikácia pre zásobovanie 
prevádzok NS Centrum. 

Nesúhlasíme so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu a ani akejkoľvek inej ťarchy 
na verejne prístupnom pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov. Nemáme námietky k tomu, aby žiadateľ (investor) 
predmetný pozemok používal ako prístupovú komunikáciu tak, ako ostatná časť verejnosti. 

S pozdravom 

MESTO PltEŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR 0ZEMHÉHD PLÁNOVANIA A STAVEBHťHO O RADU 
080 01 Prešov ~:;-' 

Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax .. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radníca@presov.sk l www.presov.sk 



Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
oddelenie dopravy a životného prostredia 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

M/5318/2015 T- 6567/2015 

Vec 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

7.05.2015 

Žiadost' o zriadenie vecného bremena cez čast' pozemku KNC 9310/530 k.ú. Prešov na 
Toášikovej ulici k žiadosti spoločnosti Cresco Hotels, s.r.o.- odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k predmetnej požiadavke nasledovné stanovisko. 

Cestný správny orgán súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu 
cez časť pozemku parc. č. KNC 9310/530 k. ú. Prešov v prospech vlastníka rozostavanej 
stavby vedenej na LV č. 16171 v k. ú. Prešov umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 
9310/908 a parc. č. KNC 9310/909 k.ú. Prešov. 

S pozdravom ~lESTO P'tt.~~OV 
Mestsky úrad v Prešove 

ODBOR O OPRAVY, ZIVOTNfHO PROS TRE DIA A KO~UHÁtNYCil SlUŽiEB 
Oddelenie dopravy a životného prostre~l)l 

080 01 Prešov ' !] 

Ing. Mirq~iav Širgel 
poverený ri~dením odboru 

dopravy, životného prostredia 
a l<omunál'nych služieb 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 16171 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 

o 
o 

NA PARCELE 

ČÍSLO 

9310/908/0 
9310/909/0 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

DR Ul! 

STAVBY 

21 
21 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

POPIS 

STAVBY 

Stavby 

rozostavana stavba 
rozostavana stavba 

l Cresco Hotels,s.r.o., Poštová 3, Bratislava, PSČ 811 06, SR 
IČO/RČ: 43837964 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 6054/2014-po1.5865114 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

O. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle § 42 Vyhlášky č. 791 l 996 Z.z. 

vznenívyhláškyč. 72/1997 Z.z.) 

Vyhotovil: Ing. Martina Benčíková 

Dátum aktualizácie: O 1.01.2015 00:00:00 

Strana: 

Dátum: 09.04.2015 

(celkom stavieb ...... l 

INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

6492 16171 
6492 16171 

(celkom vlastníkov ...... ...... ! .. . ) 

Podiel 

111 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Návrh na schválenie majetkových prevodov- Mestská rada v Prešove- 7. 9. 2015 

P.e Utel majetkového 
Predávajúci Kupujúci 

l Navrhovaná cena 

prevodu l žiadaterom komisiou 

1. zrušenie uznesenia č. 281/2012 zo dňa 31. 10.2012, bod 7- odkúpenie pozemkov l 
2. zmena uznesema č. 44012013 zo dňa 23. 9. 2013, bod č. 8 -odkúpenie pozemkov na UL Jazdeckej od T. Fecka a manž. 

3. zmena uznesenia č. 27/2015 zo dňa 26. 1. 2015- bod 31 -zámer zámeny pozemku na Rúrkach- F. Tobiáš a manž. 

4. zmena uznesenia č. 116/2015 zo dňa 29. 6. 2015, bod 5- odkupenie spoluvL podielov UL šmeralova 13-23 

5. zrušenie OVS, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia č. 7 4/2015 zo dňa 27. 4. 2015, bod 4 - zámer dlhodobého prenájmu nehnutelnosti (Vodárenské veža) - UL Metodova 

6. mesto predáva Mesto Prdov (UL 17. novembra) 

7. mesto predáva Mesto Prešov (UL Škultétyho) 

8. mesto predáva Mesto Prešov (UL Tomášikova) 

9. mesto predáva Mesto Prešov (UL Pod Wilec hôrkou) 

10. mesto predáva Mesto Prešov (Ul. Pod Wilec hôrkou) 

11. mesto predáva Mesto Prešov (Ul Pod Wilec hôrkou) 

12. mesto predáva Mesto Prešov (UL Pod Wilec hôrkou) 

13. mesto predáva Mesto Prešov (UL 17. novembra) 

14. zámer predaja (PP) Mesto Preiiov (UL Val'l<ovská) 

15. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (K Okruhliaku) 

16. zámer predaja (OVS) Mesto Prešov (Sigord) 

17. zámer predaja (OVS) Mesto Prešov (UL Jánošíkova 36/A) 

18. zamer prenájmu (OVS) Mesto Prešov (UL Nabrežná 5) 

19. zámer prenájmu (OVS) Mesto Prešov (UL ČsL armády 20/A) 

20. zámer predaJa (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. A. Pridavka) 

21. zámer zámeny (PHOZ) Mesto Prešov (Solivarská, Košická) 

22. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (UL Mukačevská) 

23. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul Sibírska) 

24. nad. tech. zhodnotenia RESPO SK, s.r.o. (Ul. Exnárova) 

25. uzatvorenie NZ a BKZ Mesto Pre~ov (UL BaJkalská) 

26. mesto kupuje Anna KrižaiKovičova a spoL 

27. zámer predaja (PP) Mesto Preäov (Ul. M. slovenskej) 

28. zámer predaja (PP) Mesto Pre•ov (Ul. Plzenská) 

29. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Plzenská) 

30. zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Dúbravská) 

31. zámer predaja (PP) Mesto Pre•ov (Ul. Tomášikova) 

32. zriadenie VB Mesto Preiov (Ul. Tomášikova) 

SPOLU 

* OVS - obchodná verejná súťaž 
* PP - priamy predaj 

Tobistav, s.r.o. 
Eulália Jusková 

SINE S GROUP, s.r.o. 

PhDr. Martina Polomová 

Monika Možišková 

Helena Peregrlnová 

Ján Sabol 

Pavol Krempaský 

Cresco Hotels, s.r.o. 
Ján Komár (Ul. Petrovianska) 

ESTELLE, M. Rešovský 

Fi rO ENT, s.r.o. 

Mesto Prešov 

Ing. Viliam čech 

Mesto Prešov 

Crecco Hotels, s.r.o. 

* PHOZ- návrh na schválenie pripadu hodného osobitného zretel'a 
• ZP - znalecký posudok 

57 €1m2 57 €1m2 

81,21 €1m2 

72,17 €1m2 

5,89 €1m2 + 0,48 €1m2 5,89 €1m2 + 0,48 €1m2 

5,86 €1m2 + 0,48 €1m2 5,86 €1m2 + 0,48 €1m2 

5,88 €1m2+ 0,48 €1m2 5,88 €1m2 + 0,48 €1m2 

5,86 €1m2 + 0,48 €1m2 5,86 €1m2 + 0,48 €1m2 

56,40€/m2 56,4€/m2 

ZP 

ZP 

247 597,00 € 

1 €/rok 1 €/rok 

34,484 €/m2/rok 40 €1m2/rok 

115212,72€ 

2291 0,28 € (ZP) neodporúča 

neodporúča 

neodporúča 

neodporúča 

neodporúča 

neodporúča 

neodporúča 
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Výmerav m' 
Mesto kupujE Mesto predáva 

v€ v€ 

l 

' 

' 

' 
1 57,00 l 

18 1 460,00 

230 16 600,00 

333 1 960 + 320 

186 1 090 +178 

189 1111 + 180,68 l 
362 2 120 + 346,08 l 

10 564,00 l 
cca 140 ZP l 

cca 300 ZP l 
stavba+ 696 

stavba 

stavba +2135 

stavba + 3593 

3426 247 597,00 

dopi. 1 886,79 

cca 252 252,00 

2 000,00 

115212,72 

962 22 910,28 

cca 570 

18 

18 

cca 650 

cca 120 

2137 

115 212,72_ 'P? 722,55 
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