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9 Návrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov hodných Vydanie: 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa:21.9.2015 číslo: .. ./2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zretel'a 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

schvaľuje 

l. Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory 
hendikepovanej skupiny obyvateľov mesta Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 
167,21 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č.7331 na Ul. Ďumbierskej č. 14, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie Klub sclerosis 
multiplex v Prešove, Švábska 53, 080 Ol Prešov, IČO: 37796861 
-za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

2. Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu adresnosti 
majetkového prevodu, a to nebytových priestorov o výmere l OO, 70 m2

, nachádzajúcich 
sa na I. NP v objekte so súp. č. 3125 na Ul. Weberovej č. 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za 
účelom zriadenia kancelárie pre redakciu novín na dobu neurčitú pre spoločnosť 
Privatpress, s.r.o., Jarková 2, 080 Ol Prešov, IČO: 31724434 
-za cenu 52,50 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
s podmienkou prehodnotenia výšky nájomného po dvoch rokoch podľa v danom čase 
platnej smernice. 

3. Dlhodobý nájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia 
rozvoja komplexných sociálnych služieb pre ľudí bez domova a v núdzi, občanov mesta 
Prešov, a to pozemkov: 

- parc. č. KNC 14831/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379m2
, 

- parc. č. KNC 14831/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 965m2
, 

- parc. č. KNC 14831/61, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482m2
, 

parc. č. KNC 14831/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 O m2
, 

- parc. č. KNC 14831/63, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2
, 
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9 Návrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov hodných Vydanie: 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 

- parc. č. KNE 943/2, trvalý trávnatý porast o výmere 532m2
, 

- parc. č. KNE 943/3, trvalý trávnatý porast o výmere 14m2 

o celkovej výmere 9 013 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Táborom, na dobu 

35 rokov do 31. 12. 2050 pre Gréckokatolícku charitu Prešov, Hlavná 2, 080 Ol 
Prešov, IČO: 35514388 
- za cenu 1,00 € za všetky pozemky s podmienkou zachovania účelu komplexných 

sociálnych služieb pre ľudí bez domova a v núdzi, občanov mesta Prešov. 

4. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu vybudovania 
pre verejnosť prístupného parkoviska na vlastné náklady, a to: 

- pozemku parc. č. KNC 14330/58, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 476 m2
, ktorý bol 

vytvorený GP č. 28/2015, vyhotoviteľom Geodet kancelária, Ing. Kovalčík Marián, Októbrová 
40, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 14330/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 38 374m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova, na dobu 20 rokov pre 
spoločnost' MILK-AGRO, spol. sr. o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17 147 786 

- za cenu l €/ročne, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti a bezplatnosti 
parkovacích miest počas celej doby nájmu v zmysle nájomnej zmluvy, ktorá je súčast'ou 
návrhu na uznesenie o schválení nájmu. 

5. Zámena nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu:"I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, 
križovatka, most", a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2

, 

- parc. č. KNC 9817 /l 07, vodné plochy o výmere 86 m2
, 

- parc. č. KNC 9817/108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

- parc. č. KNC 9817/110, vodné plochy o výmere 47m2
, 

- parc. č. KNC 9817/113, vodné plochy o výmere 190m2
, 

- parc. č. KNC 8524/2, ostatné plochy o výmere 2 411m2
, 

- parc. č. KNC 9773/5, ostatné plchy o výmere 557m2
, 

(celkom o výmere 3 393 m2
), všetky na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, vo 

vlastníctve mesta Prešov 
za 
parc. č. KNC 9745/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

parc. č. KNC 9750/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 371m2
, 

parc. č. KNC 9750/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642m2
, 

parc. č. KNC 9750/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

parc. č. KNC 9750/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 123 m2 

(celkom o výmere 3 410 m2
), všetky na LV č. 70, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská 

a Volgogradská, vo vlastníctve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 
820 09 Bratislava, IČO: 003328 

- bez finančného vyrovnania. 

6. Zámena nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu obmedzených možností 
využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe "Parku umenia", a to pozemkov: 
-diel l o výmere 239m2

, vytvorený GP č. 37/2014 zo dňa 26. 3. 2014, vyhotovením GP-3 s.r.o., 
Jesenná l, 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 242, záhrada, L V č. 6492, k. ú. 
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c;' Ná vrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov hodných Vydanie: 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 

Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tkáčska, vo 
vlastníctve mesta Prešov, 
za 
- diel2 o výmere 239m2

, vytvorený GP č. 37/2014 zo dňa 26. 3. 2014, vyhotoveným GP- 3 
s.r.o., Jesenná l, 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 238, záhrada, LV č. 373, 
k. ú. Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. KNC 242, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Tkáčska, v bezpodielovom vlastníctve Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty 
Ferjovej, rod. Onderovej, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 
- bez finančného vyrovnania s týmito podmienkami: 
- vzájomné zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, LV č. 373 v prospech Mesta Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov a práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 242, záhrada, 
LV č. 6492 v prospech Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty Ferjovej, 
rod. Onderovej, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov, 

- zachovanie účelu výstavby "Parku umenia", 
- _ v prípade nezískania právoplatného stavebného povolenia a nezrealizovania 
a neskolaudovania výstavby "Parku umenia" do 31. 12. 2018, Mesto Prešov má právo 
odstúpiť od zmluvy. 
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15§1 
Návrh na schválenie 

majetkových prevodov ako prípadov hodných Vydanie: 

Mesto Prešov osobitného zreteľa 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu v Prešove návrh na schválenie majetkových prevodov 
ako prípadov hodných osobitného zreteľa. 

V súlade s príslušnými ustanoveniami VZN č. 9/20 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov, predložené majetkové prevody po schválení ich zámeru v 
MsZ a následnom zverejnení v zmysle príslušnej legislatívy už neboli opätovne prerokované 
komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta ani Mestskou radou v Prešove. 

Strana 1/1 
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':;;l Ná vrh na schválenie Vydanie: 

majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zreteľa 
1/9 

P. č. l 

Al Mesto Prešov prenecháva do nájmu nehnutel'ností ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpo7 hendikepovanej skupiny obyvatel'ov mesta Prešov, a to ne~ytové priestory o 
výmere 167,21 m, nachádzajúce sa na l. NP v objekte so súp. č. 7331 na Ul. Dumbierskej č. 14, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre občianske združenie Klub sclerosis multiplex 
v Prešove, Švábska 53, 080 Ol Prešov, IČO: 37796861. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o predÍženie doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré uztva na 

základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4329, a to z doby určitej (l rok), ktorá uplynula 
30. 6. 2015, na dobu neurčitú za nezmenených podmienok. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ nemá námietky k predÍženiu nájmu na dobu neurčitú v zmysle žiadosti OZ Klub sclerosis 
multiplex v Prešove zo dňa 12.2.2015 za rovnakých podmienok ako bol doterajší nájom. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 19. 2. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť prenájom nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory hendikepovanej skupiny 
obyvateľov mesta Prešov. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 29. 6. 2015 
a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na webovej stránke mesta Prešov 
a v regionálnej tlači v dňoch 26. 8. 2015-21. 9. 2015. V zmysle VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo 
na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
a MsR. 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 25. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory hendikepovanej skupiny obyvateľov mesta Prešov za cenu 8,30 €1m2/ročne + 
úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

GI Cena podl'a schváleného a zverejneného zámeru: 
8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Hl Prílohy: 
01/1 Žiadosť zo dňa 12. 2. 2015 
01/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 19. 2. 2015 
01/3-6 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4329 
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KLUB SCLEROSIS MULTIPLEX v PREŠOVE 
Reg. MVSR: VVS/1-900/90-25712 

Mesto Prešov 
Mestské zastupiteľstvo 
Hlavná 73 
0800 l Prešov 

v Prešove, 6.2.2015 

Vec: Žiadosť o predÍženie prenájmu nebytových priestorov. 
~~ ;/''"'-·,"!" 

Vážené mestské zastupiteľstvo. / •' ; -~::·:{~ /<~-

Občianske združenie Klub Sclerosis multiplex v Prešove má v prenájme do 30.6. 2015 nebytové priestory 
v bývalej základnej škole na Ďumbierskej 40, ktoré využívame ako chránené pracovisko - Informačno
propagačné centrum sclerosis multiplex- so 4 ZŤP zamestnancami. 

Klub SM v PO je poskytovatel'om základných sociálnych služieb a v týchto priestoroch sa stretávame aj s inými 
ľuďmi s SM, s ich opatrovateľmi, rodinnými príslušníkmi, študentami fyzioterapie, sociálnej práce aj 
s dobrovol'níkmi. 

Priestory sú na prízemí, respektíve na I. nadzemnom podlaží s rozlohou 167,21 m2 - absolútne bez schodov, čo 
našim zamestnancom s ťažkým zdravotným postihnutím aj klientom na invalidnom vozíku alebo s barlami 
veľmi vyhovuje. 

Klub SM v PO aj vďaka doterajšej podpory zo strany Mesta Prešova /aj ÚPSVaR, VÚC, Fond soc. rozvoja/ 
aktívne funguje už od roku 2001 a je predpoklad, že bude aj naďalej úspešne pracovať v prospech ľudí so 
sklerózou multiplex a ich rodín v celom Prešovskom kraji ako doteraz. 

Žiadame Mestské zastupitel'stvo o predÍženie prenájmu na Ďumbierskej 40 na dobu neurčitú 
za rovnakých podmienok ako doteraz. 

Ďakujem. 

S úctou 

Mgr. Juliana Ilenčíková 
Predsedníčka Klubu SM v PO 

Udaje o prijímateľovi 2% z daní: 
Klub Sclerosis multiplex v Prešove 
Sídlo: Švábska č. 53, 080 05 Prešov 
Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 377 968 61 DIČ: 2021 624 330 

Kontakt: Mgr. Juliana Ilenčíková, Klub SM v PO 
Švábska č. 53, 080 05 Prešov 
email: juliana.ilencikova@yahoo.com 
mobil: 0903 904 418 

www.klubsmvpo.szm.sk, www.ncsm.sk 
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Vec: Žiadost' o stanovisko k predÍženiu nájmu 

PRÍL.CHA O. 01/2. 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www. presovreal. sk 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Komisia pre nebytové priestory 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
19.02.2015 

Klub Sclerosis multiplex v Prešove so sídlom na Švábskej 53, 080 Ol Prešov -
žiadosť zo dňa 16.2.2015 o predÍženie nájomnej zmluvy. 

Občianske združenie, zastúpené štatutárnou zástupkyňou Mgr. Julianou Ilenčíkovou, 
užíva nebytové priestory na Ďumbierskej č. 40, na I. NP o výmere 167,21 m1

, za účelom
propagačno-informačného centra a chránenej dielne, na základe vydaného Súhlasu č. 
M/8735/2014 zo dňa 16.4.2014. 
Nájomná zmluva č. 4329 bola uzatvorená na dobu určitú l rok, a to do 30.06.2015 
s výškou nájmu 8,30 €/m1/rok, t.j. 1387,92 € za rok. 

Nájomca vo svojom iiste žiada o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy za tých 
istých podmienok na dobu neurčitú, poukazujúc pritom na bezbariérovosť NP, ktorá je pre 
klientov s ťažkým zdravotným postihnutím nevyhnutná. 
Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky a načas uhrádza aj náklady spojené 
s užívaním nebytového priestoru 

Správca nemá výhrady voči predÍženiu nájomnej zmluvy za tých istých podmienok (cena 
8,30 €/m1/rok) na dobu neurčitú. 

S pozdravom 

IČO 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobkr 
konateľ 

Ing. Juraj Hudár 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia á.s., č. ú.: 1019764005/1111 



... 
Zmluva 

č.4329 

' " ; ' : ' 2 :' . ,~i .. ·, . . ~ -i~ J •• ' ,_·_.'" ~: ! : . ' .. · l . • .: ••• ~: ,· - .• 

·_);Tv znenJ m:~:uzä\Ír~tá::V-imrs1e zäkona:'Č':,-,il679ä~rzb~;-ív znení neskorších predpisov medzi· týmito zml~v~ými ·-~--- ·; 
stranami: 

-
1

, ·1. MESTO PREŠOV, SPRÁVA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 

-

·zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konatel' 
'"""Bankové-spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov,-

. Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 43291 KS 0308 
ako prenajímateľ 

a 

2. Klub sclerosis multiplex v Prešove 
Sídlo: 080 05 Prešov, Švábska 53 
Registrácia: Ministerstvo vnútra SR 
Sp.č. :VVS/1-900/90-25712 dňa: 10.2.2006 
Zastúpený: Mgr. Juliana Ilenčíková, štatutárny zástupca 
IČO: 37796861 DIČ: 2021624330 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Prešov 
Číslo účtu: SK 3509000000000503819798 

ako nájomca 

Čl. I
PREDMET ZMLUVY 

1/ Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, M/8735/2014 zo dňa 

16.04.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 

súpisné 7331, k. ú. Prešov. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Ďumbierska 40 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 167,21 m2 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

ČI. II 
ÚČEL NÁJMU 

1/ Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
propagačno-informačné centrum, chránená dielňa 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



C!· ll 
/)Lf .. \.f,.J\t :._] 

Čl. III 
DOBA NÁJMU 

'lťí 1íll4 n 'l~~p ~'''I''' Vl _,,.. rL-, r~p .".~.: •. ,~ ''" 'l (l íH; 1f\1'" ~ 
J '·:·~~ ,: ULCLvcc "'It Nájpnmý vzťah vzniká dňom: 01.07.2014 a uzatvára sa na dobu určitú do 30.06.2015. 
y\·ľle _sl:'~'-:--'. ::":c•nif.1 Póčä{J'dc{b}(1,:'crifi)rri\:trm.ôžu~žrn.íuvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 

·- (\+l ~ ,_ ~ . -· ••. -.- ,, ....... ~-.. _,.,.,.,.-~-- .-

výpoved'ou z dôvodov uvedených 'v § 9 , ods. 2 a 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
'', ~·nebytoVých priestorov. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína 

plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP- 22" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 1387,92 EUR podľa výpočtového listu. 

2/ Prenajímatel' si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímatel'a upravujúcich nájomné za prenájom 

nehnuteľnosti. 
3/ Prenajímateľ 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 platit' od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 

(výpočtový list). 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

1/ Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 

roka. 
Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dňa 05.07.2014, 05.08.2014, 05.09.2014 atd'. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške: 115,66 EUR 

(mesačná úhrada). 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímatel' je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške 1,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 

úhradu vyzvaný. 
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 

prenajímatel' právo požadovat' úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 
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,_, .. _ .. ··Čl. VI 

h 

·; 

:~rw:·y '.c ... /c: ::::.~·;}/:~Nájomca preberá. nebytové priestory vstave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
• :es1(}róV J'rc:..:. p nájme:a1})rel).1asujetže stav nebytových priestorov mu je známy a·stýmto súhlasí.:· •c · ·'".:-:t::·::-r.c - ". na ·-
.arické ~;pou·e~;i:c,·l2liNájo~ca sa:iav~zujej užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
.JJ,.ithvycb .:~tak~· ~aby iiepáHaočili. ep rodové. izaťaženiejednotlivých obvodov .. V :piípade . nedodržania stanoveného .. :..~;-::.: 

'· c: .. ·• 1 zaťažťmii,vzriiknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len· ..... -
... , . na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

·· · .~ ... L:?l-.~'' ·• 3/ Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

'~ . . \ Čl. VII 
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

.l/ .• Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
. - ~·· ... " ...... "ustanoveniami. 13latného zákona ;Č.•·-116/90 .Zb .. o nájme a podnájme nebytových priestorov- v znení-~--·

1 ; ,. "-

-

neskorších predpisov~ Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . 
· ·· ·:. · -21 Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 

· priestorov~ minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 87/1995 Z.z .. 
.. r: · 3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 

·.predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 
41 :Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 

prenajímateľ urobiť a umožniť vykónanie 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. 

71 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 
považujezadoručenúprenájomcu. - - - - · 

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.). 

91 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. 
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o~ prú~~.v prípäde: ~eodoy~ariia.:nel;>ytorych priestorov-~ J>renajímatel'óvi"iJô 11plyt11,1!Ldoby Jlájmu, t.j. na--""-· -

'é*1M"•trtM'd( j't!My· FeÔR TrlN?Btfť htu iiMeť, bi péiew,tiai#U'úvfi'iifiiiMiitJi •.. -- eue-· . 
. , v)-š.Kč ;_·vyhŕadzuje:právo účtovať. zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý '!i/ začatý mesiac 

neoprávneného užívania priestorov. 1 

na ·vyrr~Nájomca·<:týmtotsplnompcňuje:>prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytovéhd priestoru na 
. . náklady nájomcu. : _ _ ::." 1L : -_ 1 "' -

.. 4:tž9:f- .cl:qd~:íkl2/;riNájoinccú zqdpovedá Z(!::č~totuji ,úd!ž~~ chodníka priľahlého. k nebytovému .pt:ie,~toru.m•.~~ne z:~~:\~-~ 
·-. r,":-;·. r ·verejného príestranstvá'prislúchajúée k objektU, resp. spoločného priestoru pril'ahlého k nebytovému - . ~ ), ·, 

priestoru. 
'· ,, J.:v.·. ._-_ t: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 ylastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporušenom stave. 

l "/ ,.. r d d' k ·' l "· b ' · · · h "' ' byt ' h · st ro " zmysle -~-~-w~·····-·--·--·.ud~a. o av u.energn .. a.suzte .suvlstactc suztvamm.ne ovyc pne o v~,,· ~-w-·~---

tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 
Na vývoz domového odpadu uzavrie nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom predloží 
prenajímateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

_ 17/ 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. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

ll Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
21 Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

. vyhotovenie .a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

31 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 
na znak súhlasu ju podpisujú. 

4/ Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. 

V Prešove dňa 19.06.2014 

Nájomca: 

Mgr. Julian~1enčíková 
štatutárny zas tupca 

Prenajímateľ: 
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VÝPOČTOVÝ LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOV)!TH PRIESTOROV Č. 4329 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ V A 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 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111 VS 4329 KS 0308 
Prenajímatel' nie je platcom DPH. 

ako prenajímateľ 

a 

2. Klub sclerosis multiplex v Prešove 
Sídlo: 080 05 Prešov Švábska 53 
Registrácia: 

Sp.č.: 

Zastúpený 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

Ministerstvo vnútra SR 
VVS/1.900/90-25712 dňa: 
Mgr. Juliana Ilenčíková 
37796861 DIČ: 
SLSP,a.s. Prešov 
SIC3509000000000503819798 

dňa: 10.2.2006 

2021624330 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 
Spôsob využitia: 
Počet osôb: 

t_. Vykurovanie: 
/ Teplá voda: 

Ďumbierska 40 
I.nadzemné podlažie 
škola 
propagačno-informačné centrum, chránená dielňa 
3 

áno 
centrálne z kotolne 

Vybavenie nebytového objektu: počet: 
1 kúpeľní: 
1 sprchovacích kútov: 

umývarní: 
· WC spoločných s iným užív.: 

spoločné umývadlá: 

pisoár: 

Výťahy: 

osobné 

o e/ splachovacích WC: 

l ff iných soc. zaradení: 

o g/umývadiel: 

o hl kuchynská linka: 

o j/ spoločné sprchy: 

o ll drezy 

bi nákladné 

počet: 

l 
o 
l 
o 
o 
l 
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4. Služby, ktoré užívatel' obstará sám: 
samostatný zmluvný vzťah na vývoz komunálneho odpadu 

5. Rozmery miestností, spôsob využitia a výpočet ročného nájomného: 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 kotolňa 
1 ekonomat 
1 box 

V Prešove dňa 19.6.2014 

Nájomca: 

Mgr. Jui.J;t'na llenčíková 
štatutárny zástupca 

50.56 1.00 
43.95 1.00 

8.80 1.00 
6.60 1.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
7.50 1.60 
0.00 0.00 
3.00 1.00 

11.00 1.00 
8.70 1.00 

15.70 1.00 
0.00 

Konverzný kurz: 

8.300000 
8.300000 
8.300000 
8.300000 54.78 
8.300000 12.45 
8.300000 55.61 
8.300000 62.25 
8.300000 26.56 
8.300000 24.90 
8.300000 91.30 
8.300000 72.21 
8.300000 130.31 
0.000000 0.07 

i;t3&~;~2 
30.1260 41812.50 SKK 

Prenajímatel': 

. fo·: ".'•·. 
.• lgr. Peteŕ Bob ko~ 
konatel' ' :v;:: ' 

Ing. Juraj Hudáč . 
konatel' 
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majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zreteľa 
2/9 

P. č. 2 

Al Mesto Prešov prenecháva do nájmu nehnutel'ností ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, a to nebytové priestory o výmere 100,70 m2

, 

nachádzajúce sa na l. NP v objekte so súp. č. 3125 na UL Weberovej č. 2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
za účelom zriadenia kancelárie pre redakciu novín, na dobu neurčitú pre spoločnosť Privatpress, 
s.r.o., Jarková 2, 080 Ol Prešov, IČO: 31724434. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ sa prihlásil do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov v dňoch 2. 3. 2015 do 20. 3. 2015 s ponukou na prenájom nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v objekte na UL Weberovej č. 2 na dobu neurčitú. V ponuke na 
prenájom si uplatnil 30% zľavu z výšky nájmu nebytových priestorov, ktorú je možné poskytnúť 
na prenájom nebytových priestorov, ktoré neboli úspešne v dvoch po sebe bezprostredne 
predchádzajúcich (po sebe vyhlásených) obchodných verejných súťažiach. Na základe súčasnej 
platnej legislatívy na území mesta Prešov, uzatvorenie zmluvy o nájme s požadovanou dobou 
nájmu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 10. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť prenájom nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu adresnosti majetkového prevodu, 
ktorý v tomto nebytovom priestore plánuje zriadiť kanceláriu pre redakciu novín. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 
29. 6. 2015 a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na webovej stránke mesta 
Prešov a v regionálnej tlači v dňoch 26. 8. 2015-21. 9. 2015. V zmysle VZN č. 912011, ktorým sa 
určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový 
prevod priamo na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta a MsR. 

FI Stanovisko komisie pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 27. 5. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako ~rípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu adresnosti majetkového prevodu za cenu 52,50 €/m /rok + úhrada za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov, s podmienkou prehodnotenia nájmu po dvoch rokoch podľa 
v danom čase platnej smernice. 

GI Cena podľa schváleného a zverejneného zámeru: 
52,50 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, s podmienkou 
prehodnotenia výšky nájomného po dvoch rokoch podl'a v danom čase platnej smernice. 

Hl Prílohy: 
02/1 Prihláška zo dňa 19. 3. 2015 
02/2 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 10. 4. 2015 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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PŔEŠOV REALs.r.o. 

Váš list: 
M/4988/2015/8.4.2015 

Naša značka: 
/lf, l /2015 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

PRiLOKA Č,- 02.)1 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal. sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel Sro, vložka č. 2847/P 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

Mestský úrad 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

V Prešove dňa 
10.4.2015 

Spol. Privatpress, spol. s r.o., Jarková 2, 080 Ol Prešov vo verejnej obchodnej sút'aži 
požiadala o nebytové priestory na ul. Weberova č. 2, na I. NP o výmere 100,70 m2 za 
účelom kancelárií pre redakciu novín. 
Žiadate!' ponúkol cenu za prenájom 52,50 €/m2/rok, čo je zl'ava 30% zo znaleckej ceny (75€), 
nakoľko uvedený NP je neobsadený od 1.10.2014. 

Privatpress, spol. s r.o. žiada o prenájom na dobu neurčitú. 

Správca nemá výhrady voči prenájmu na dobu neurčitú za ponúkanú cenu, nakoľko 
ide o nájomcu, ktorý v súčasnosti užíva nebytové priestory na Jarkovej 2 v Prešove a nájom 
a úhrady spojené s užívaním NP platí načas. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudá? 
konatel' 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 



MESTO PREŠOV PRíL0\1A ( .. 02:ft 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. ?3, 080 O l Prešov lfyvesene dniJ - -

PRIHLÁŠKA 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

do obchodnej ver~jnej ~út'ažUia.n.ren~jq,l)l nebxtových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

l. Fyzická osoba 
Nepodnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: .............................................................................................. .. 
Trvalé bydlisko žiadateľa: .................................................................................................... .. 

Podnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné n1eno: ................................................................................................................... . 
Miesto podnikania: ............................................................................................................... .. 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 

2. Právnická osoba l. •ll ·,/.11 -:;--" "'c: <'C' . . . ..., /-..,; .· ~~ 1 ~ ~ 
· 1<./ 11/1 l '"'l.:::c _::,..,;, s r o · "' ·"' · r · '7' · L Obchodne meno: ....................... /. ........... : ..... .; .......... <-............................. ICO: .. ?. ........ ~~.... ~) 7 

Sídlo: .. :J1:.R..K...Q~: !:\ .. '. _,;: .. ?.., .... Q..f(?. _(,?/ . .!:?fi.: :f.,?..L:.~ ...... ;;· ............. , ..... /' ..................... . 
K • d č · d ·· '7:.4 f!.l::-0 v4 · c: 2 tJ _;:.tJ u . ? /2.6 .to v 

orespon _en na. a res~. ;.>.~. ... : ......... _. ... :: ....... Jt[Jj> .. ~~!Ji)'ii__i"if)VA""j~i(/flO;;(j'i~/ 
Osoba opravnena konat \ melie subjektu ........................ -;., ......................... : ......................... .. 
St ~ · h· ·kt · t'k b' kt '·h ~· t'· .S'!JOi ,..7 (>./.I{ r !1.?.:"1!; .f t-..4 f/ ,{!_r..J/d/ -f9.5c7 rucna c ara ens 1 a su ~e u f!JC o cmnos 1. .......... ,_, .................. "' ........... ,.. .......................... ,. 1 / 

.~t. 2.6.Cf.? :1.: ... -J: .4: .... .V..ť.M.: f!!J (.Y,Í?t ... !?t-!.!.~1f.(. ~1' .... /?./?.$.. !.~.'!!. 1j.. .... 1!~.01?./~.(!:'.~. L / 

3. Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 

ulica: ..... W.?..?'2.?.'.~.Y..V.~ .............................................................................................................. . 
-požadovaná plocha v m2

: ........ !r?.Yi.?.Y. ............................................. , .............................. V ........ . 
- úče l využi ti a NP: l:.ťd( t;.li.'. Ý. !f .. t.. :!:~17. 7. . ..!.~i:!.. L.S. /'!?. !!-. ..... f. ~- .. /? .. tT.. 11:. ŕ.. (/ !:.~ .. Y.:-?. ~ ~: .............. .. 

V • h á 'vka •• 2• k .).'} ')-Ú .€--(..(/,_... /fi1 L 1/'c..--"'é:., - am1 navr ovan vys naJmU zaJUiro. : ....... .-; .... .< ......... : ......... ! ......... ( ................................... . 
- h • d b " . ,yf 1 /v-< :/-[? /.; -- /}( i./../' ,-:)i) .1~ j /J~ t/ "2 (_.~ r-J navr ovana o a naJmu ................................................... ,.,-... ~ .. ,,.

1 
................. , .................................. . 

k t kt/t l fi"A .c: b'J 'J/ /'7 (/ .11 jY i'/C) J·f/ - on a e e un, 1ax, mo 1, e-mat : ..... v. .. ). .. .(.v .... :··t .. : ... t .... : ........ : .................................................... .. 

V zmysle zákonn č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných útlajov a o zmene :l doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas .Mto:>tu Prdov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vrb~venia žiado~íi, po doilu Yybavenia 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. 

Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému <lr1u žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účast'ou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii. 

D
. je:; ) :l..< 1z_-
atum: ...... v..: ... :~ ....... ':'- :J ............................... -....... ~ 

podpis žiadateľa 
Prílohy: 
• osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia ako tri 
mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty dokladujú osvedčená registráciu 
svojho združenia (klubu, nadácie) 

F- MsÚ/SP-52/9/2 
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P. č. 3 

A l Mesto Prešov prenecháva do dlhodobého nájmu nehnuteľnosti ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia rozvoja komplexných sociálnych služieb pre 
l'udí bez domova a v núdzi, občanov mesta Prešov, a to pozemky: 
-parc. č. KNC 1483114, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379m2

, 

-parc. č. KNC 14831159, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 965m2
, 

- parc. č. KNC 14831161, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482 m2
, 

- parc. č. KNC 14831162, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 O m2
, 

-parc. č. KNC 14831163, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2
, 

-parc. č. KNE 94312, trvalý trávnatý porast o výmere 532m2
, 

-parc. č. KNE 94313, trvalý trávnatý porast o výmere 14m2
, 

o celkovej výmere 9 013 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Táborom, na dobu 35 

rokov, do 31. 12. 2050 pre Gréckokatolícku charitu Prešov, Hlavná 2, 080 Ol Prešov, IČO: 
35514388. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' požiadal o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom uvedených pozemkov z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pod objektmi vo vlastníctve žiadateľa a pril'ahlých pozemkov, 
ktoré tvoria súčasť celého areálu a pre získanie investičných prostriedkov pre rozvoj a výstavbu 
súvisiacu s poskytovaním sociálnych služieb. V súčasnosti žiadateľ užíva uvedené pozemky na 
základe Zmluvy o nájme pozemku č. 1612004 zo dňa l. l. 2005 na dobu určitú 15 rokov 
(v prílohe žiadosti). 

Cl Stanovisko Odboru správy majetku mesta: 
OSMM .odporúča schváliť dlhodobý prenájom nehnuteľností špecifikovaných v bode Al 
tohto materiálu ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov z dôvodu zabezpečenia rozvoja komplexných sociálnych služieb 
pre ľudí bez domova a v núdzi, občanov mesta Prešov. V prípade schválenia dlhodobého 
prenájmu odporúčame upraviť dobu a predmet nájmu dodatkom k pôvodnej Zmluve o nájme 
pozemku č. 1612014 zo dňa l. l. 2005 do 31. 12.2050. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 11612015 zo dňa 

29. 6. 2015 a následne zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na internetovej stránke mesta 
Prešov a v regionálnej tlači v dňoch 3. 9. 2015 - 21. 9. 2015. V zmysle VZN č. 9120 ll, ktorým 
sa určujú Zásady hospodárenia a nakladanía s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový 
prevod priamo na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta a MsR. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 4. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 4 navrhuje dlhodobý prenájom za l €1 ročne. 

FI Stanovisko komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej zo dňa ll. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

F- MsÚISP-0111211 
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GI Stanovisko komisie pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 27. 5. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, na dobu 35 rokov do 31. 12.2050 za cenu 1,00 € za všetky pozemky s podmienkou 
zachovania účelu komplexných sociálnych služieb pre ľudí bez domova a v núdzi, 
občanov mesta Prešov. 

Hl Cena podľa schváleného a zverejneného zámeru: 
1,00 € za všetky pozemky s podmienkou zachovania účelu komplexných sociálnych 
služieb pre l'udí bez domova a v núdzi, občanov mesta Prešov. 

1/ Prílohy: 
03/1-8 Žiadosť zo dňa 9. 3. 2015 s prílohami 
03/2 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 4. 5. 2015 
03/3 Kópia katastrálnej mapy 
03/4-2 Zápisnica z komisie MsZ v Prešove sociálnej a bytovej 
03/5-2 Podnikateľský zámer 

F- MsÚ/SP-01112/1 



~~ 

~~ 

PR[~A Č.O~ 11~1 
Hlavná 2, 080 01 Prešov 

C. h •ta tel.: 00421 51 772 39 70 a..... mobil: 00421 904 738 357 
· :l. .1. e-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk 

(-- n ŕJ· i: ! K i\ 1· ·1 L l.· " K. •1 1 f\ __ ._ 1\.l. , L l. , t 

" ~~~---==·-~·"·-·c~~-·-·=·"'~"--~~~--~-··~-~~-···n· ·~r-~~ . ...., 'vWAV.gkcharita-po.sk 
PRES Ol;~.r.r...-,·~.-·o -~:::;;;:{ou .,~c•,oo-~'1·,-.!f\, 1 ·,!~ri u P•·-"-'"'l" 1• -< 1 d/1/i r q L~--~.,-j--;t'J 

'":J."~-.. ··~'-··.#·:..,.Pw .......... ·ll·~ ~.r. .. "', l \.l·~:,, tr ! v 7 vJ vu -?'ú 1.. u 
--------------~-=.::_-=--=---- ..... · --- ..... -·· ....... -· 

1 Čfs!o snir.u: _____ __[~:-~~~:~~"~----------~ 
i\ 'l ..-..;;./l.- Jl.n::;k s !t~hnta j 

!Jo ".',n .. ·• ·- q ·"i·· ;''U.~, l,.,·.,;;,.,,;". 
- . ._, uv ·- IJ l·' ~·" -·~· ~ 

----~-- ·--------- ·,--·--·--·-----j ______ ---i 
~lil"hf i 1\·'"'"U'•· l 

Mestský úrad Prešov 

Odbor mestského majetku 

Hlavná 73 

080 O l Prešov 

L~:~:.~::~:~_-mq_1Qzťj 
Naša značka: 189/2015 · V Prešove: 05. 03.2015 

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemkov na ul. Pod Táborom za symbolickú cenu 

~~-~~~~ JJ~ 
Týmto sa obraciame na vás so žiadosťou odkúpenie pozemkov za symbolickú cenu na ulici Pod Táborom 
pre potreby poskytovania sociálnych služieb ľuďom bez domova a v núdzi. 

Gréckokatolícka charita Prešov svoju činnosť obnovila v septembri 1991 a sociálne služby na území 
mesta Prešov poskytuje pre osoby v sociálnej núdzi, postihnuté prírodnými živlami, ale najmä ľudí bez 
domova a závislých v projekte "Cesta k domovu" zameranom na ich resocializáciu a reintegráciu už od 
februára 1992. 

O uvedené žiadame vzhľadom na dlhoročné skúsenosti z práce s týmito ľuďmi a potreby koncepčného 
rozvoja služieb pre nich vo viacerých krokoch: 

l. Výstavba Zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 30 miest (prípadne v kombinácii sg 
Zariadením pre seniorov a Špecializovaným zariadením s kapacitou spolu 36 miest) pre ,ft~;t:9. 
cieľové skupiny. Dôvodom pre výstavbu sú dlhoročné problémy s umiestňovanífu:<'.:~~\ 
zabezpečením starostlivosti o ľudí bez domova, ktorí sú po akútnom ošetrení prepusteq~·i.q< . ·.· 
zdravotníckych zariadení, sú bez príjmov, vo väčšine prípadqv · p{)stihnutí závislosťo*},q~ô . 
návykových látok, neprispôsobiví aj s prípadnou skúsenosťou s výk9noíit trestu a ťažk:g'.§i:( 
integrujú do bežných zariadení, ktoré majú s nimi problémy. v po·l)tedrtom ob:d9l?lpribúda ľij:dí.$ ' 
nízkymi príjrnamí. Uvedený stavebný zámer chceme realizovať cez 'IR OP y cib(!gbL$0 16-20 I7f .. 

·: ~:·. :"/·"· .· 

2. Vybudovanie jednej kuchyne s kapacitou 120 -~·.l$(> §tra~níkov nf~kpptráho.v~ho cdhit:tt./ . 
jestvujúcich pobytových zariadení a nového/ých zariadenia/í podra bodu'J cei[JtQ~v oq(.Jó~t. 2016-2017. .. .. . ..... · ....... ·... . . . v . 

3. Prest'ahovanie Humanitárneho skladu solidarity:zobjektu Ce:ntra:l+ Sídl{~koii d6byvttlej ko{bl~e .·. 
Spravbytu na ul. Pod Táborom a zriadenie dielhípracovnej terapie: pre tý.c:htp k.lierttov;<:Zriadeni~ . · 
pracovísk pracovnej terapie má vel'ký výzo[lrn z hl'adiska využitia kh Zqytkových pracov~ých 
kapacít, zmysluplného trávenia času a pre opätovnú reintegráciu ~sp.9t1 čästi klientely . do· 
normálneho života. · ·· 

4. Rekonštrukcia jestvujúceho objektu pobytových zariadení Pod Táborom, kto 'e už od svojej 
výstavby určený pre dočasné užívanie a je nutná jeho zásadná rekonštr cia (pr 
nového objektu podľa dostupných zdrojov). 

1" uuv .1-{ 1 cep~6v~1; 
R;:mkové sooienie: ČSOB. a. s. pobočka Prešov, č. účtu: 4008425976/7500 IČO: 35514388 



Potreba rozvoja služieb sa opiera o komunitn)' plán mesta Prešov 2009 a reálne problémy, s ktorými sa 
dlhodobo stretávame. Naše finančné možnosti sú značne obmedzené a preto žiadame o odkúpenie týchto 
pozemkov za symbolickú cenu. Nájomná zmluva č. 16/2004 na pozemky Pod Táborom bola uzatvorená 
na obdobie od l. l. 2005 do 3 l. 12. 2019, čo vzhl'adom na časové hľadisko projektových príprav a 
samotnej realizácie uvedených zámerov už dnes nie je postačujúcou podmienkou pre projektové výzvy. 

Svoju žiadosť opierame aj o tieto ďalšie dôvody: 

starostlivosť o l'udí bez domova na území mesta Prešov vykonávame od februára 1992 (v lokalite 
Pod Táborom od roku 1997), ide o starostlivosť o ľudí, ktorých už naozaj nikto nechce, ani rodina 
a ani spoločnosť, 

za obdobie rokov 2004 až 2014 sme na daniach za objekty na ul. Pod Táborom a Jarko vej bez 
akýchkoľvek úl'av mestu zaplatili spolu 26.549,86 €, 

celková cena rekonštrukcie objektu Centra sociálno-poradenských služieb na ul. Pod Táborom, v 
ktorom poskytujeme ambulantné a terénne služby, realizovaná v období 2005 - 2011 činila 

159.331,- eur (z toho bol nefinančný príspevok prác ľuďmi bez domova vo výške 50.420,- eur), 

do čiastkovej rekonštrukcie objektu pobytových zariadení sme už prostredníctvom projektov 
investovali čiastku 8.300,07 € a odkúpenia kotolne od Spravbytu 6.000,00 €, 

od roku 2007 nepretržite bezplatne realizujeme s klientmi v prospech mesta v období Jar-Jeseň 
kosenie, zametanie chodníka a vypratávanie odpadu, čistenie zastávok MHD na ul. Pod Táborom. 

Len v roku 2014 sme poskytli svoje služby v pobytových zariadeniach 341 klientom a v terénnych a 
ambulantných službách 316 klientom. Niektorým z nich sa podarilo vrátiť naspäť do bežného života napriek 
tomu, že v mnohých prípadoch už ich okolie nad nimi dávno "zlomilo palicu". 

Prešov je krajským mestom a tak s týmito ľuďmi bude potrebné i naďalej na uliciach mesta a následne v 
službách im poskytovaných rátať. Ak je pre vás takáto koncepcia služieb do budúcnosti pre týchto l'udí 
prijateľná, ponúkame svoje služby a schopnosti na pomoc týmto núdznym. "Dnes sú to oni, zajtra to 
môžeme byť my". 

Táto koncepcia spolu so súčasnou (viď Príloha č.3) predstavuje jedinečný 
domova nielen v rámci mesta Prešov, ale i celej Slovenskej republiky. Jej 
že mesto Prešov je skutočne sociálnym mestom, nakoľko sa stará aj o týc 
domova, sociálne neprispôsobiví a ľudia s nízkym príjmom bezpochyby s 

ci ľudom bez 
rijatie len pot rdí skutočnosť, 
najslabších a tými ľudia bez 

S pozdravom a vďakou za doterajšiu spoluprácu 

Príloha č.!: 

Príloha č.2: 

Príloha č.3: 

..tl!t. C ~·<O.I<atolícka 
1iW cl!_~_ri!3 __ Prešov 

Kópia katastrálnej mapy s farebným rozlíšením situácie na ul. P<IlJK-{lbw~IlP, 080 O l Pre! ov 
r::~>: J55:4.{f':ls, Te:. osi 772"3970 

Kópia Nájomnej zmluvy č. 16/2004 z 1.1.2005 

Schéma v súčasnosti poskytovaných služieb pre l'udí bez domova v projekte "Cesta k domovu" 

Na vedomie:• Msú Prešov, Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov 

Msú Prešov, Komisia sociálna a bytová, PhDr. RudolfDupkala, PhD., predseda 

Msú Prešov, Odbor sociálny, Mgr. Terézia Bilasová, poverená riadením odhom 



l r-._ ll---V 

. . . . ~ÍlDffA.Č 03(1-3 
Urad geodez1e~ kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Inforn1atívt1a kópia z tnaiJY 
Vytvorené cez katastrálny portáf 

Okres: Prešov 9. februára 2015 15:29 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 
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Prito/ta č.J 

Schéma v súčasnosti poskytovaných služieb pre ľudí bez domova v projekte" Cesta k domovu" 

Cieľ a cieľové skupiny 

Komplexná resocializácia závislých a osôb bez domova (závislé od návykových látok a nelátkových 

závislostí, osoby po výkone trestu a výkone väzby odňatia slobody, mladí ľudia odchádzajúci z Detských 

domovov po dovŕšení dospelosti, osoby s mentálnym a telesným postihom, bezdomovci, rodiny v kríze, ... ) 

Rozdelenie aktivít 

l Službyposkytované podľa 44812008 o soc. službách a 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 

Nízkoprahové denné centrum Prešov 

Svojimi službami pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb začína celý proces reintegrácie a resocializácie. Poskytuje denné pobyty 

najmä osobám bez prístrešia nachádzajúcim sa mimo zariadení RS CKD a ktorým sú poskytované služby 

Nocl'ahárňou Effeta. Prostredníctvom terénnych programov vykonáva i terénnu sociálnu službu, 

vyhl'adávanie osôb bez domova na uliciach mesta Prešov. 

Sociálne centrum Prešov 

Vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany pre uvedené osoby na základe akreditácie MPSVaR SR 

ambulantnou formou na úrovni špecializovaného sociálneho poradenstva a dopiňa činnost' nízkoprahového 

denného centra. 

Nocľaháreň Effeta 

Poskytuje prenocovanie osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie 

základných životných potrieb a sú bez prístrešia. DopÍňa RS CKD najmä jeho stupňovitý charakter 

resocializácie o zariadenie, v ktorom sú prijímaní klienti, ktorí nie sú schopní prekročiť náročnosť 

požiadaviek Útulku Archa. 

Útulok Archa 

Zameraný na poskytovanie 24-hodinovej služby ubytovania. Poskytuje možnosti na prípravu teplej stravy, 

hygienickú očistu, výmenu ošatenia, sociálne a protidrogové poradenstvo. Príprava klientov na 

resocializáciu v zariadeniach s vyššími nárokmi na kvalitu osobného a spoločenského života. 



Dom Char·itas 

Domov na pol ceste ponúka pobyt na prechodnú dobu, sprevádzanie a viac súkromia, samostatnosti a 

zodpovednosti klientom, ktorí prejavili záujem o zmenu života v Útulku alebo riadne ukončili resocializáciu 

v Domove nádeje a prejavili záujem o bývanie v tomto zariadení. . 

Domov nádeje 

Poskytuje služby resocializačného strediska pre doliečovanie závislých osôb po riadne ukončenej liečbe 

v zdravotníckom zariadení. Klienti tu nachádzajú podporu v abstinencii, rôzne druhy terapie, ako i možnosti 

pre sebarealizáciu. Uskutočňuje sa tu hlavná časť resocializačného programu RS CKD so závislým 

klientom. 

Spolu kapacita zariadení RS CKD je 112 miest pre mužov a ženy. K tomu 24 miest 

nízkoprahového denného centra. 

II. Doplnkové aktivity RS CKD 

Pravidelné : KAHAN 

Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu skr. KAHAN. Svojpomocný klub zameraný 

na doliečovanie osôb závislých od návykových látok z Prešova a blízkeho okolia, propagáciu 

abstinentského spôsobu života a sprostredkovanie informácií. 

Cesta 

Časopis o abstinencii, bezdomovstve a kvalite života zameraný na prevenciu v oblasti drogových 

závislostí a iných sociálno-patologických javov, resocializáciu, evanjelizáciu a poskytovanie informácií. 

Distribuovaný najmä na uliciach mesta. 

Humanitárny sklad solidarity 
Pomoc domácim vybavením, nábytkom a spotrebičmi. darovanými od ľudí a za symbolický 
poplatok odovzdaný ďalej núdznym, ktorí o takúto formu pomoci pre domácnosť prejavia záujem. 

Pastoračná prax 
Študenti 3.r. Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča, OSBM 

ju absolvujú v službách GKCH na území mesta Prešov. Cieľom je ich príprava na zodpovednejšie 

rozhodnutie pre kňazstvo a získavanie skúsenosti pre budúcu pastoráciu vo farnostiach. 

III Spoluprac;..?tj(tci odborníci v profekte RS CKD / .......... --------~ 

Supervízor GKCH, Duchovný správca GKCH ( 

Ďalší odborníci : psychiatri, psychológovia, praktickí lekári pre d~spelých, stomatológ a pod. 

V Prešove: 04. 03. 2015 PhDr. Petvaliček, riaditeľ GKCH 
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ZMLUVA O NAJME POZEMKU 16/2004 

uzavretá medzi 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. PRENAJÍMATEL: Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov zastúpené 

Ing.Milanom Benčom 1 primátorom mesta 

l . 2 ·. NÁJOMCA 

IČO : .. 3"27 64"i5 

Bankové spojenie: ISB Prešov, 

č.ú.: 10022-442060/4900 

Gréckokatolícka diecézna charita, Hlavná 2 1 

080 Ol Prešov, 

I ČO : 3 5 514 3 8 8 

zastúpená Ing. Marošom Šatným, riaditeľom 

diecéznej charity 

II. 

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

2. l. Predmetom zmluvy je prenájom nehnut.eľnosti pozemku: parc. č. 

KN 14831/4 o výmere 379m2 zast. plocha , parc.č. KN 14831/5 o 

výmere 573 m2 zast. plo~ha a čast parc.č. KN 14831/2 o výmere 

2398 m2 zast. plochy , k.ú. Prešov v lokalite Ul. Pod Táborom l 
·azylový dom/, ktorých vlastníkom je prenajímateľ. 

2.2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi uvedené pozemky, na ktorých 

sú postavené' objekty ako aj·. priľahlé. pozemky k objektom, ktoré 

tvoria uzatvorený areál /azylový dom/ v lokalite Ul.Pod Táborom 

za účelom.vykonávania charitatívnej a sociálnej činnosti. 

III. 

DOBA NÁJMU 

3.1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 15 rokov od podpisu 

tejto zmluvy 1 po schválení Mestským zastupiteľstvom v Prešove 

l 
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dňa 27.9.2004 uznesením č. 216/2004. 

\ 
\ 

3.2. Nájomná zmluva zanikne uplynutím času 1 na ktorý bola dojednaná \ 

alebo aj pred uvedeným termínom na základe dohody zmluvných 

strán . 

3.3. Prenajímater je oprávnený zmluvu vypovedať , ak zistí, že 

nájomca porušuje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy . 

Výpovedná lehota v tomto prípade je l-mesačná 1 ktorá začne 

plynúť l.dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

IV. 

CENA NÁJMU 

4.1. Cena nájmu bola stanovená MsZ na 1,-Sk/rok. Celkovú sumu za 

dobu nájmu , ktorá predstavuje sumu 15,-Sk uhradí nájomca do 

15-tich dni od podpísania nájomnej zmluvy na účet prenajimatera 

vedeného v ISB Prešov,- č. ú. 10022~442060/4900, VS 2120021604. 

4.2. za každý omeškaný deň je nájomca povinný zaplatiť úrok z . 

omeškania vo výške 0,05 % z výšky nájomného. 

v. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

5.1. Nájomca je oprávnený užívať prenajaté pozemky k účelu 

dohodnutému v zmluve. 

5.2. Uvedené pozemky je možné oplotiť na vlastné náklady nájomcu . 

5.3. v prípade ukončenia nájmu je nájomca povinný odstrániť oplotenie 

a pozemky uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

5.4. Bez súhlasu prenajímateľa nájomca nie je oprávnený prenajat' 

pozemky inému nájomcovi. 

5.5. Nájomca sa zaväzuje prenajaté pozemky udržiavať v poriadku a 

čistote v zmysle Všeobecne zaväzného nariadenia- mesta Prešov 

č. 63/96 o čistote mesta. 

2 
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VI. 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.:;.. Znll:.J\t:-lé strany môžu menit obsah tej to zmluvy, prípadne prijímať. 

dodatky k tejto zmluve len písomne po vzájomnej dohode. 

6.2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísanír 

prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich 

slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesn: 

za nápadne nevyhodných podmienok. 

6.3. Nájomná zmluva nadobúda platnost a účinnost dňom podpisu obom;: 

zmluvnými stranami. 

6.4. Ostatné záležitosti neupravené· v tejto zmluve sa riadia 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

6.5. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých 

3 vyhotovenia obdrží nájomca a 3 vyhotovenia prenajímateľ. 

V Prešove dňa 

PRENAJÍMATEL: 

/ ·' .-,l)r r l • / . é II(.I.J 

Mesto Prešov,zas~ 

Ing·. Milanom Bencom 

primátorom mesta 

3 

r?~ Gt·éckok.atolícka 
\S~ diecézna charita 

lilavná '2. 080 Ol Prc.líov 

NÁJOMCA: 

Gréckokatolícka dre-e~hari t 
zast.Ing.Šatným Marošom 

riaditeľom 



Váš list číslo l zo dňa 

M/2015/3984/Kičurová/ 
Č.z. 191 09/2015 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelen ie 
Jarková 24 

Naše číslo 

B/6913/2015 
ev.č.93703/2015 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
2 051/3100273 

Prešov 

04.05.2015 

O~aj pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov parc. č. KN-C 14831/4, 5, 59, 62, 63 , KN-E 943/2 k. ú. 
Prešov v lokalite Ul. Pod Táborom žiadatel'ovi Gréckokatolíckej charite, Hlavná 2, Prešov 
- s t a n o v i s k o k zámeru 

Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k predmetnej žiadosti toto 
stanovisko: 

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 
pozemky parc. č. KN-C 14831/4, 5, 59, 62, 63, KN-E 943/2 k. ú. Prešov v lokalite ul. Pod Táborom sa 
nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti. 

2/ V zmysle Zásad a regulatívov funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia mesta 
Prešov. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov č. 5/2013. ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 
Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. pre dané pozemky platí regulatív RL C.3 
Plocha neareálovej občianskej vybavenosti, kde hlavnou funkciou sú zariadenia základnej a vyššej 
občianskej vybavenosti. administratívy a prípustnou funkciou sú zariadenia na prechodné ubytovanie. 

3/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 14831/4 k. ú. Prešov je zastavaný objektom ambulantných 
a terénnych služieb, pozemok parc. č. KN-C 14831/6 k. ú. Prešov je zastavaný objektom pobytových služieb 
(prechodné ubytovanie). Tíeto objekty sú v dobrom stavebnotechnickom stave. Pozemok parc.č. KN-C 14831/62 
k.ú. Prešov je zastavaný objektom bývalej kotolne Spravbytu a.s. Prešov, ktorý je v nevyhovujúcom stavebno
technickom stave. Pozemky parc. č. KN-C 14831/59, 62, 63 k. ú. Prešov tvorí plocha bývalého a súčasného 
areálu sociálnych služieb ľuďom bez domova, na ktorých sú zrealizované chodníky, pristupová komunikácia do 
areálu a plocha zelene. · 

4/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov po prehodnotení zámeru v súlade s platným Územným plánom mesta Prešov v znení zmien a 
doplnkov 2012, 2013, regulatívom RL C.3b) odpor ú č a: 

a) odpredať predmetné pozemky vo vlastníctve mesta Prešov žiadatel'ovi Gréckokatolíckej charite 
Prešov za účelom realizácie dostavby areálu pre Zariadenie opatrovatel'skej služby, rekonštrukcie 
jestvujúceho objektu prechodného ubytovania, rekonštrukcie kotolne pre nové funkčné využitie pre 
nevýrobnú prevádzku, ktorá nebude zdrojom zhoršenia kvality býyania pril'ahlej obytnej zóny, ako aj pre 
výstavbu kuchyne. V prípade, že pozemky nebudú využité pre daný zámer, investor je povinný predmet
né pozemky vrátiť Mestu Prešov za cenu, ktorá bola predmetom odpredaja. 

b) alternatívne dať do dlhodobého prenájmu na ďalšie obdobie. 

S pozdravom 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

OD!OR ÚZEMNÉHO Pl.ÁllOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

Ing. arch. Mária éútl<Ová 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

• 1.,.. 1 +421(51)3100111 1 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
Mestský úrad v Prešove l Hlavna 73 l 080 01 Presov ,e .: 
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PRÍLOHA Č. 03/4--1 

Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 
sociálna a bytová 

, 

ZAPISNICA 

zo 4. riadneho- výjazdového zasadnutia 
komisie Mestského zastupitel'stva v Prešove sociálnej a bytovej, 

V)·tlaéok: 

ktoré sa konalo dňa 11.03.2015 v priestoroch Gréckokatolíckej charity Prešov 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Rokovanie komisie otvoril predseda komisie PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. a zároveň určil za 
overovateľov zápisnice MUDr. Danielu Mrouahovú a Ing. Igora Andrejčáka. 
Predseda komisie PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. oboznámil členov komisie s programom 
zasadnutia komisie, s ktorým súhlasili všetci prítomní členovia komisie. 

K bodu 2 
K žiadosti o pridelenie nájomného bytu komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala . 
uznesenie č. 22/2015. Za tento návrh uznesenia hlasovali 9 členovia komisie, zdržal sa 
hlasovania O, proti návrhu O. 

K bodu 3 
K žiadostiam o opakovaný nájom nájomného bytu komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová 
prijala uznesenie č. 23/2015. Za tento návrh uznesenia hlasovali 9 členovia komisie, zdržal sa 
hlasovania O, proti návrhu O. 

K bodu 4 
K žiadosti o súhlas k prihláseniu na trvalý pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Prešov 
komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala uznesenie č. 24/2015. Za tento návrh uznesenia 
hlasovali 9 členovia komisie, zdržal sa hlasovania O, proti návrhu O. 

K bodu 5 
K žiadosti o súhlas k prihláseniu na prechodný pobyt v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 
Prešov komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala uznesenie č. 25/2015. Za tento návrh 
uznesenia hlasovali 9 členovia komisie, zdržal sa hlasovania O, proti návrhu O. 

K bodu 6 
K zoznamu uchádzačov o pridelenie malometrážneho nájomného bytu, ktorí spÍňajú kritériá pre 
pridelenie uvoľnených malometrážnych nájomných bytov na UL Arm. gen. Svobodu č. 26 
v Prešove podľa čl. 6 VZN mesta Prešov č. 5/2011 o prideľovaní nájomných bytov vo 
vlastníctve mesta Prešov, komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala uznesenie č. 26/2015. 
Za tento návrh uznesenia hlasovali 9 členovia komisie, zdržal sa hlasovania O, proti návrhu O. 
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Komisia Mestského zastupitel'stva v Prešove 

Mesto Prešov 
sociálna a bytová l 

K bodu 7 
K návrhu na rozpočtové opatrenie komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala uznesenie č. 
27/2015. Za tento návrh uznesenia hlasovali 8 členovia komisie, zdržal sa hlasovania l, proti 
návrhu O. 

K bodu 8 
K Informatívnej správe o plnení opatrení schválených uznesením MsZ v Prešove č. 55/2011 zo 
dií.a 25.5.20 ll za Il. polrok 2014 komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová prijala uznesenie č. 
28/2015. Za tento návrh uznesenia hlasovali 8 členovia komisie, zdržal sa hlasovania l, proti 
návrhu O. 

K bodu 9 a) 
K žiadosti Martina Petika a Žanety Petikovej, Pod Hrádkom 45, Prešov, o udelenie výnimky 
primátora a prednostné pridelenie nájomného bytu komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová 
prijala uznesenie č. 29/2015. Za tento návrh uznesenia hlasovali 9 členovia komisie, zdržal sa 
hlasovania O, proti návrhu O. 

K bodu 9 b) 
Anonym adresovaný PhDr. Rudolfovi Dupkalovi, PhD., predsedovi komisie, komisia MsZ v 
Prešove sociálna a bytová zobrala na vedomie s poukázaním na skutočnosť, že uvoľnené 

nájomné byty vo vlastníctve mesta Prešov sú prideľované uchádzačom o pridelenie mestského 
nájomného bytu v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 5/2011 
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov. 

K bodu 9 c) 
Komisia MsZ v Prešove sociálna a bytová predloženú žiadosť Gréckokatolíckej charity Prešov 
o odkúpenie pozemkov na ul. Pod Táborom za symbolickú cenu zobrala na vedomie 
s odporúčaním, aby žiadateľ zmenil svoju žiadosť o odkúpenie pozemku na žiadosť o dlhodobý 
prenájom pozemku v trvaní 25 rokov resp. podľa uváženia žiadateľa na inú dobu prenájmu. 

Zapisovatel': 
Mgr. Terézia Bilasová 
sekretárka komisie 

F- MsÚ/SP-O !126/I 
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PhD[. Rudolf Dupkala, PhD. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnic~: 

MUDr. Daniela {Vf.muahová 

Ing/l gT Árrdrejčák 1 
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Charita 
PR E~OV 

------ ·-~.---------·-··· 

Mestský úrad Prešov 

Odbor mestského majetku 

Hlavná 73 

080 O l Prešov Naša značka: 3 56/2015 

Hlavná 2, 080 01 Prešov 
tel.. 00421517723970 

mobil: 00421 904 738 357 
e-mail: gkcharita@gkcharita-po.sk 

www gkcharita-po.sk 

V Prešove: 03.06. 2015 

Vec: Predbežný zámer (podnikatel'ský plán) Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH) v súvislosti 

so žiadosťou o odkúpenie resp. prenájom pozemkov za symbolickú cenu na ul. Pod Táborom 

Týmto vám predkladáme Zámer aktivít (podnikateľský plán) GKCH v súvislosti so žiadosťou o odkúpenie resp. 
dlhodobý prenájom pozemkov na ul. Pod Táborom za symbolickú cenu pre potreby poskytovania sociálnych 
služieb l'uďom bez domova, závislým a osobám v núdzi o bývanie. 

GKCH od februára 1992 poskytuje sociálne služby na území mesta Prešov pre l'udí bez domova a závislým v 
"Resocializačnom systéme Cesta k domovu" zameranom na ich resocializáciu a reintegráciu. Denne je v 
staroslivosti našich služieb Pod Táborom minimálne 120 l'udí bez domova alebo v núdzi o bývanie. 

V súvislosti s najčastejšie riešenými problémami tejto ciel'ovej skupiny v období posledných rokov, potrebami 
vzhľadom na dlhoročné skúsenosti z práce s týmito ľuďmi a zabezpečením koncepčného rozvoJa služieb 
navrhujeme tento predbežný plán aktivít: 

la) - Príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu Zariadenia opatrovateľskej služby s kapacitou 30 
miest. Dôvodom sú dlhoročné problémy so zabezpečením starostlivosti o ľudí bez domova, ktorí sú po akútnom 
ošetrení prepustení zo zdravotníckych zariadení a potrebujú ešte zdravotno-sociálnu starostlivosť, sú bez príjmov; 
vo väčšine prípadov postihnutí závislosťou, neprispôsobiví,-so skúsenosťou s výkonom trestu a ťažko sa integrujú 
do bežných zariadení, kde spôsobujú mnohé problémy (ročne ide minimálne o 15 osôb). 

Príprava projektovej dokumentácie súčasne aj pre výstavbu nového objektu. Útulku s kapacitou 60 miest v . · 
jednom projektovom zámere cez IROP, UMR mesta Prešov. Potrebu odôvodňujeme charakterom objektu v ktorom 
sa v súčasnosti poskytujú pobytové služby pre l'udí bez domova (zastaralý objekt unimobunkového, dočasného 
charakteru postaveného v sedemdesiatych rokoch 20-eho storočia). · 

Príprava projektovej dokumentácie aj pre vybudovanie kuchyne (cca 120 stravníkov) pre klientov služieb 
GKCH na ul. Pod Táborom, ktorí sú v súčasnosti bez poskytovania stravovania, žijú len z dávok v hmotnej núdzi 
alebo sú úplne bez príjmu. 

Časový rámec prípravy projektovej dokumentácie (po odsúhlasení predaja resp. dlhodobého prenájmu pozemkov) 
pre vybudovanie uvedeného objektu zariadení, spracovanie územného a stavebného konaniaje rok 2015- 2016. 

lb) - Výstavba jedného objektu - Zariadenia opatrovatel'skej služby, Útulku a kuchyne podl'a bodu la. 
Uvedený zámer chceme realizovať cez IROP, UMR mesta Prešov v období 2016-2018 (v prípade nezískania 
finančných prostriedkov z IROP pre tento zámer, sa budeme uchádzať o projekty z iných operačných programov v 
rámci štrukturálnych fondov (OP ĽZ a pod.) v programovacom období 2014- 2020). 



fRILOHA ~ .. o~J5-2. 
Finančné zdroje potrebné pre realizáciu uvedeného zámeru cca 1.500.000,-cur. 

(Je možné požiadať aj MDVRR SR cez ŠFRB o návratný resp. nenávratn)' finančný príspevok, tu je potrebné 
vlastníctvo pozemkov alebo doba prenájmu na minimálne 30 rokov. Musel by sa pozmeniť celý zámer tak, aby 
vyhovoval požiadavkám ŠFRB. Časový rámec na výstavbu objektov cez ŠFRB v prípade nezískania prostriedkov 
cez IROP bude musieť byť ešte v čase platnosti prenájmu pozemkov na minimálne 30 rokov t.j. do roku 2020). 

2a) - Príprava projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu b)1valej kotolne Spravbytu alebo vybudovanie 
objektu pre pracovnú terapiu klientov GKCH a Humanitárny sklad solidarity (teraz objekt Central -Sídlisko II). 
Zriadenie pracovísk pracovnej terapie má veľký význam z hľadiska využitia ich zbytkových pracovných kapacít, 
znovuvytvorenia, udržania a posilnenia zručností potrebných pre opätovnú reintegráciu (ročne potreba pre 
minimálne 20 osôb) aspoň časti klientely do bežného života a zmysluplnejšieho absolvovania pobytu v našich 
zariaden i ach. 

Časový rámec prípravy projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania je predbežne rok 2021-2022. 

Finančné zdroje potrebné pre realizáciu dokumentácie cca 15.000 eur, zabezpečí GKCH (možné z projektov). 

2b) - Rekonštrukcia objektu bývalej kotolne Spravbytu alebo vybudovanie nového objektu podľa bodu 2a). 
Uvedený stavebný zámer chceme realizovať cez projekty (štrukturálne fondy popr. iné). 

Časový rámec rekonštrukcie objektu resp. výstavba nového by mohla prebiehať v období 2023 - 2025. 

Finančné zdroje potrebné pre realizáciu zámeru cca 400.000,-eur, zabezpečí GKCH cez aktuálne projekty. 

3. -Príprava projektovej dokumentácie a rekonštrukcia Útulku- jestvujúceho objektu pobytových zariadení na 
ul. Pod Táborom, ktorý je už od svojej výstavby určený pre dočasné užívanie a je nutná výstavba nového objektu 
podľa dostupných zdrojov tak ako uvažujeme v bodel, alebo jeho zásadná rekonštrukcia. Tento zámer bude 
následne realizovaný podľa toho ako dopadne zámer podľa bodul a časový rámec realizácie rekonštrukcie by 
mohlo byť potom do roku 2020 ak sa nájdu vhodné a dostupné projektové výzvy. 

4. -Ďalšie potreby do budúcna -potrebné uvažovat' nad riešením sociálneho bývania u jednotlivcov schopných 
reintegrácie do bežného života a pod. Možné uvažovať v období 2025- 2035. Tento a vyššie naznačené zámery 
budú realizované podľa potrieb klientely zariadení GKCH na ul. Pod Táborom, celkovej spoločenskej a sociálnej 
situácie, platnej legislatívy, ponuky projektových výziev a toho ako dopadne naša účasť v IROP, UMR mesta 
Prešov, ktoré sa v súčasnej dobe pripravuje. Počas celého obdobia budeme okrem bežnej pomoci klientom 
zabezpečovať starostlivosť o odkúpené resp. prenajaté pozemky Pod Táborom do roku 2050 ich pravidelným 
kosením, vytvorením altánku a oddychového priestoru tak, aby bol priestorom skrášľujúcim túto čast' mesta Prešov. 

Na základe vyššie uvedeného vás zároveň žiadame o podporu našich projektových zámerov podl'a bodu Jab), 
s ktorými sa uchádzame o získanie finančných prostriedkov z výziev cez IROP, UMR mesta Prešov v tomto 
štrukturálnom období, nakoľko výziev ochotných podporiť budovanie nových kapacít pre marginalizovanú skupinu 
l'udí bez domova je málo. V prípade nezískania finančných protriedkov zo štrukturálnych fondov, alebo väčších 
projektových výziev budeme musieť pristúpiť možno aj k svojpomocnej výstavbe, čo z hľadiska časového a 
finančného môže potom trvať aj niekoľko rokov. 

Uvedený predbežný plán ďalšieho komplexného rozvoja služieb spolu s už existujúcim funkčným 

"Resocializačným systémom Cesta k domovu" predstavuje jedinečný model pomoci l'udom bez domova v rámci 
Slovenskej republiky. Jeho prijatie len potvrdí partnerstvo medzi mestom Prešov a GKCH pri riešení pomoci týmto 
ľuďom s jasnou víziou a koncepciou. Za našu stranu k tomu pridávame aj silný ľudský potenciál, nakoľko 
zamestnanci našej charity sú hlboko ľudsky, odborne a duchovne motivovaní pomáhať týmto l'uďom v núdzi, čo 
vyplýva aj z titulu poslania našej charity. 

Samotná realizácia uvedeného zámeru (strategického plánu) bude prebiehať pod~' apbe · uvedených 
predpokladov. Dôležité je však to, že GKCH chce dlhodobo a koncepčne prispie ať k riešeni problematiky l'udí 
bez domova, osôb závislých a v núdzi o bývanie ako zodpovedný partner mesta rešov. 

S pozdravom a vd'akou za doterajšiu spoluprácu PhDr. Peter ValičPk riaditel' GKCH 
~~ Gréckokatolícka ~ 
~ charita Prešov 

Hlavná 2, UiO O l Pre§ov 
ICO: 355143RR. T.-L 051 777l970 
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majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zreteľa 
519 

P. č. 4 
Al Mesto Prešov prenecháva do dlhodobého nájmu nebnutel'nost' ako prípad hodný osobitného 

zretel'a z dôvodu vybudovania pre verejnost' prístupného parkoviska na vlastné náklady, 
a to: 

- pozemku parc. č. KNC 14330158, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 476 m2
, ktorý bol 

vytvorený GP č. 2812015, vyhotoviteľom Geodet kancelária, Ing. Kovalčík Marián, Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1433011, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 374m2

, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Exnárova, na dobu 20 rokov pre spoločnost' MILK
AGRO, spol. s r. o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO: 17 147 786. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o prenájom predmetnej časti pozemku za účelom vybudovania parkoviska 
s kapacitou 15 parkovacích miest na rohu Ul. Arm. gen. Svobodu a Ul. Exnárovej na vlastné náklady 
za podmienky dodržania podmienok určených hlavným architektom mesta Prešov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť dlhodobý prenájom nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu ako prípad bodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 13811191 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu vybudovania pre 
verejnosť prístupného parkoviska na vlastné náklady. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 5112015 zo dňa 
30. 3. 2015 a následne je zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov, na webovej stránke mesta 
a v regionálnej tlači v dňoch 24. 6. 2015 - 9. 7. 2015. V zmysle VZN č. 912011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo 
na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
a MsR. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta územného plánovania zo dňa 29. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 6. ll. 2014: 
VMČ č. 7 nemá námietky k dlhodobému prenájmu pozemku spoločnosti MILK-AGRO, spol. 
s r. o., v záujme vybudovania nových parkovacích miest. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 2. 2015: 
Komisia neodporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vybudovania pre verejnosť prístupného parkoviska na vlastné náklady na dobu 
30 rokov z dôvodu potreby komplexného riešenia parkovania v danej oblasti. 

GI Cena podľa schváleného a zverejneného zámeru: 
l €/ročne, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest 
počas celej doby nájmu v zmysle nájomnej zmluvy, ktorá je súčast'ou návrhu na uznesenie 
o schválení nájmu. 

Hl Prílohy: 
0411-5 Žiadosť zo dňa 14. l O. 2014 s prílohami 
0412 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 29. 10. 2014 
0413 GP č. 2812015 
0414-3 Zmluva o nájme pozemku 

F- MsÚISP-0111211 



•" 

i.fE\~,~~1·r'fl'íi&!M'JI#'Iiŕ:Y!#II~m~~~~.;,-~~~--~~~~-
:~;(ľc, Odbor správy mestského majetku Prešov 

Hlavná č. 73 

080 01 Prešov 

V Prešove dňa 09.10.2014 

V ec: ŽIADOSŤ O PRENÁJOM MESTKÉHO MAJETKU 

Naša spoločnosť Milk-Agro, spol. s r.o. má zriadenú prevádzku - predajňu potravín na ulici 
Exnarovej č. l v Prešove. 

Keďže v poslednom období sa v značnej miere prejavujú problémy v predmetnej lokalite 
s parkovaním, konkrétne aj v okolí našej predajne, navrhujeme mestu Prešov riešiť tento problém 
spoločnými silami, zriadením 15 parkovacích miest na zeleni, na rohu ul. Arm. gen. L. Svobodu a ul. 
Exnarovej (viď priložená štúdia). 

Naša spoločnosť za podmienky dlhodobého prenájmu (cca 30 rokov) za 1€je schopná vybudovať 
toto parkovisko (neoplotené) na vlastné náklady za podmienky dodržania všetkých reálnych podmienok 
určených hlavným architektom mesta Prešova. 

Z tohto dôvodu žiadame o prenájom tohto pozemku za vyššie uvedených podmienok. 
Podrobné informácie poskytneme na prípadnom osobnom rokovaní určenom mestským úradom. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Ostávame s úctou 

MILK"'P 
' spol.: 
Čapaier ,.:., 
pso /' .. , 

Ing. JozefpK,~át 
riaditeľ spN'eťnpsti 

MILK-AGRO spol s r.o, CapaJevova 36 080 46 Prešov. lčO· 17147786. Dlé 2020518962. IČ DPH: SK 2020518962" tel.: 051/ 74 70 134. 74 70 131, 
fax: 051177 12 699. www.n11lkagro.sk, milkagro@mílkagro.sk. Spoločnost Je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove. vložka č. 309/P. 
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STAVEBNÍK 

MILK-AGRO,spol.s.r .o., ČAPAJEVOVA 36, 08046 PREŠOV 

MIESTO STAVBY 

PREŠOV, UL EXNÁROVA, p.č. 14330/1 

AUTORI 

Ing. ANDREA CÁKOCIOV Á 
Ing. DUŠAN CÁKOCI 

DÁTUM 

01.2014 

ČÍSLO SADY 

1 2 3 4 5 
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Miesto stavby : · · 
k.ú. PREŠOV, parc. č. 14330/1 
Stupeň : Štúdia 
. Popis úz_e111ia 

· 'ene medzi scvornr8roje~t91(@,9Q~I,J\Q~Q!?cl!J. ri!l~l,vybudova,nie parkoviska páse zelene medzi štvorprú~ovou komunikáciou na ul. A.~ ..• 
. •vobadu. f~avrhc ;,:Svol:{ot;l!,l f\51~_bWRfll:J:)udov:na, Ex.Qf!rg~ej ul. pozdfž ulice A.G. Svobodu. Navrhovane parkovisko nadväzuje na exlstujuce 

parkovisko pred budovou ubytovne na parcele 14330/6; . 
urr·,·~~··er>c · , . r ,Parkovisko bude primárne slúžiť pre potreby predajne potravín umiestnenej v priľahlom obchodnej pasáži na parcele č. 
·~.-;, "·- , "14330/2_5. park9_visko doplní v súčasnosti poddimenzovaný systém statickej dopravy v predmetnej lokalite. 

Výpočet počtu parkovacích miest ku kapacite navrhovanej budovy v zmysle STN 73 611 OlZ- Projektovanie 
miestnych komunikácií- Zmena 1 (vydanej v 11/2011) 

- --··· 
1 stojisko na 

účelová počet účelových 
počet stojísk 

. funkčná náplň 
jednotka jednotiek 

účelovú podľa STN 736110-Z1, tab 20 ----· ·---·- ---·- ·--·-- ·- --- jednotku K D 

~f~'E 
z.amestnanci počet 10 5 o 2 

';i .s::. ~ čistá (úžitková) 
.. ~ ~ u počet 200 25 8 o 

predajná plocha . -· " 

spolu 8 2 
.. " 

Základný počet parl<ovacfch miest Po: 10 

Celkový počet parkovacich stojí sk 

N = 1,l.Oo + 1,1. Po. kmp. kd 

ostatné úz.emie v meste 1,0 

1,3 (súčinitel'vplyvu del'by prepravnej práce lAD: ostatná doprava 55:45) 

poznámka: základný počet odstavných stojísk obyvatel'ov 0 0 sa vo výpočte nezohTadňuje podľa čl. 16.3.10 

N= 15 stojísk 

potrebný počet parkovacích stojísk: 15 stojísk 

z toho 4% pre Imobilných: l stojisko 

(v z.mysle Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

- ·technických požiadavl<acli na výstavbu a technických požiadavkach na stavby užívané osobami 5 

obmedzenou schopnosťou pohybu) 

Popis technického riešenia 
Návrh počíta v vybudovaním 15 parkovacích stojísk, z čoho bude 1 stojisko upravené pre potreby osôb s obmedzenou 
schopnosťou pohybu. štandardné stojiská majú rozmer 2400x4500mm, stojisko pre osoby s obmedzenou schopnosťou 
pohybu majú rozmer 3500x4500mm. Prístup k stojiskám je navrhnutý po novonavrhnutej dvojprúdovej prístupovej komunikácii 
so šírkou jazdného pruhu 2500mm. Prístup pre peších je zabezpečený po novona vrhnutých chodníkoch zo severnej a južnej 
strany so šírkou 1500mm s bezbariérovým prístupom na plochu parkoviska a s bezbariérovým napojením na existujúci 
chodník z južnej strany. 

Plocha parkoviska a prístupovej komunikácie bude mať živičný povrch olemovaný cestnými obrubníkmi. Celková plocha bude 
475,76m2• Odvod dažďových vôd bude zabezpečený uličnými vpusťami. Pred napojením vetvy na existujúcu kanalizáciu bude 
na vetve osadený odlučovač ropných látok. 

Prístupový chodník bude mať živičný povrch prispôsobený okolitým plochám. Celková plocha chodníka bude 15,41 m2+ 
15, 16m2=30,57m2• 

Na západnej a východnej strane priestoru parkoviska je navrhnutá výsadba pásu vysokej zelene s výškou stromov v dopelosti 
cca 5m. Zo západonej strany v zelenom pase medzi ul. Arm. gen. Svobodu a plochou parkoviska s min. šírkou 7,49m v počte 
5ks a v zelenom páse medzi plochou parkoviska a cyklochodníkom v šírke 2,50m v počte 4ks. Zo strany Arm. gen. Svobodu 
bude zelený pás doplnený o kríkovú zeleň. Výsadba okrem iného zabezpečuje pasívnu ochranu plochy parkoviska pred 
účinkami slnečného žiarenia. Tvorí izolačnú a hlukovú bariéru medzi komunikáciou a budovami pozdlž nej. 

. .;:, 
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NÁZOV STAVBY 
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STAVEBNÍK 

MILK·AGRO,spol.s.r.o., 
ČAPAJEVOVA 36,08046 PREŠOV 

MIESTO STAVBY 
.. ·--~--~ ··---· ------

PREŠOV, UL. EXNÁROVA, p.č. 14330/1 

AUTORI 

Ing. ANDREA CÁKOCIOV Á 
Ing. DUŠAN CÁKOCI 
DÁTUM 

01.2014 
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STAVEBNÍK 

MILK·AGRO,spol.s.r.o., 
ČAPAJEVOVA 36,08046 PREŠOV 

MIESTO STAVBY 
~~·v·-·»···-~--

PREŠOV, UL. EXNÁROVA, p.č. 14330/1 

AUTORI 

Ing. ANDREA CÁKOCIOVÁ 
Ing. DUŠAN CÁKOCI 
DÁTUM ··-----" ,._._ .. -cr----· 
01.2014 
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. J ' -· . - • • > 

Sekcia majet~ová a ekonomická, 
Oddeienie mestského majetku · 
Jarko·vá 24 

... 

' " ' '".". '. 

. • Váš list čfslo l zo dňa: 0 reh'.' Naše číslo: 

' ,-J '"'. " 

M/2014/15988 
24. ;1 o: 2014 

B/11612/2014 

Mestský úrad v Prešove _ 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

29.10.2014 

: .. ú. ~:re;~v'>'. E}:n.:.• Vecl-<Pozemok parc. č. KN-C 14330/1 k.ú. Prešov, Exnárova ul., Prešov 
:-: h.:-. ~ ·.:z :;. ~ ' -stanovisko k žiadosti o prenájom časti pozemku 

. : '~ - ,-_ .:: ' ·.: .· , < .Mesto Prešov - Oddelenie .hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
- ::·,2 ~ ~ · úZemného.plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov,§ 4 

r' •• '. 

-· l ·- :;.:,._,1 1'-- j l :.·.,.~.~ods .•. 3,. písm .. dl zákona. č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

:· ::: ~·: Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k dlhodobému 
-~ prenájmu časti pozemku KN-C 14330/1 k.ú. Prešov pre vybudovanie parkoviska podl'a predloženej 
· štúdie pre žiadatel'a spoločnosť Milk Agro s.r.o., Čapajevova 36, Prešov. 

S pozdravom 

Ing. J\11..-~•lán Harčarík 
riaditel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

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@pres;>V.sk l www.presov.sk 



Výkaz výmer 

:OOterajší stav Zmeny 

-f:~-~-:;~~-~0~-----:výmera: . oruh · 
Pk.vl.: Parcel!___:_ ____ ; pozemku 
u;:-;;;-' KN ~ha !m2 

od 

e , parcele: m2 . parcelyi m2 

1 číslo ; číslo i 

Stav právny je totofný s registrom C KN 

.. i c ~ 

6492 : ' 1433011 ; 3 1837 4zastav plocha 

Číslo iVýmer~ pozemku 
parcely :_ __ --'-- ·- -

! ha:m2: Kód 

i ' i 
14330/1 t 3 789Q zastav. plocha 

i 22 

Vlastník 
(iná opráv. osoba) 
adresa, ( sídlo ) 

doterajší 

-:r-·---~-. _, __ ~_ .. ,.ltll"ll< ,.__,.~,, ... ,..,,~, l" "' • .,., 

.. ~J: ·~. ~ 
14330/SBj '47~-zastav. plocha 

' . l 22 
' 

' MILK AGRO spol. s.r.o. 
· Čapajevová 36,Prešov 

... c ...... L.. ....... . 

Spolu< : 3 ! 8374 3 i8374 

Legenda: 
Kód spôsobu využívania "22 -Pozemok na ktorom je postavená inžinierska stavba- cestná, miestna a účelová komunikácia, leaná cesta, poľná 

cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti 

Geometric\.;ý plán je podkladom na právne úkony, ked' údaje doterajšieho sta\ ll výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných vý-pisoY z katastra nebnutefnosti. 

VyhotOiiteľ Krnj Prešovský 'Okres Prelov i Obec Prešov 
Geodet kancelária -·----· -·---·----·----'-. __ .. _______________ .. _ ...... ~.----------·---------

•. . , Kat. p ! Číslo 
015 

Mapovv p-• 
Ing, Kovalctk Manan územie relov ; plánu 28/2 i list č. • • .,.ov 4-4/42 

Októbrová 40,Prešov 

teL:0903 l 619748 

ltO : 10742794 
GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie parcely p.č.l4330/58 

Vyhot0\11 i Autorizačne overil ; Úradae overil 
: ---~no: _____________________ .. ______ _ 

Dňa: ;Meno: iDňa: 'Meno: 'Dňa: 'Číslo: 
Ing.Marián Kovalčlk : ' Ing.Lelko Andrej : : 

No,·é !;rn;uce boli v prirode označené i Náleží!Osfami a presnosťou zodpovedá predpi= :u,:;;;fu~~~;;;;é;;;;;rr;..§9 zBk;;;;~ NRSRÚ 15!1995 
J«n·.rúrkami 1 :Z.z. o geodézii a kart<>graJii 

lz;iZI131U podrobného merania (meraeskj· náertiT ... l . 
512735 

-------·---·-----------\ 
Stiradnlce bodo•.' Olfll!.Čen~;ch číslami a ostatné: meračskC 
,·,,h,;,.. .;:!1 nln7e-né• vn \~cnei do:l"1Jlru:n.Lácii Pečiatla 11. nodois Pečiatka a podpi< 
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Mesto Prešov 

l. PRENAJÍMATEĽ: 

2.NÁJOMCA: 

NÁVRH ZMLUVY č ......... ./2015 
o nájme pozemku 

ZMLUVNÉ STRANY 
MESTO PREŠOV, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
zast. Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta 
IČO: 327 646 

PRllOKA Č. o!fl4-
Vydanie: l 

Strana 
1/3 

Výtlačok: 

DIČ:2021225679 
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274 

SWIFT: CEKOSKBX 
VS: ........................ . 

(ďalej len prenajímateľ) 

a 

MILK-AGRO, spol. s r.o. 
Čapajevova 36, 080 Ol Prešov 
zast. Ing. JozefKundrát, konateľom 
IČO: 17 147 786 
DIČ:2020518962 
IČ DPH: SK2020518962 
Bank. spoj.: ČSOB, a.s. Prešov 
č. ú.: 8010-011 33 100 13/7500, 
IBAN: SK 4775000080100113310013 
BIC/SWIFT: CEKOSKBX 
(ďalej len nájomca) 

uzavreli túto zmluvu v súlade s ust. §663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov 

I. 
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

1 

l. Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti parc.č. KNC 14330/1 o výmere 38 374m2
, zastavané plochy 

a nádvoria, k.ú. Prešov, ktorá je vedená na LV č. 6492. 
2. Predmetom tejto zmluvy je prenájom pozemku parc. č. KNC 14330/58, zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 476m2
, ktorý bol vytvorený GP č. 28/2015, vypracovaný Geodet kancelária, Ing. Kováčik 

Marián, Prešov, odčlenením z pozemku parc.č. KNC 14330/1 o výmere 38 374m2
, zastavané plochy a 

nádvoria, k.ú. Prešov, ktorá je vedená na LV č. 6492 za účelom vybudovania pre verejnosť prístupného 
parkoviska na vlastné náklady nájomcu v lokalite Ul. Exnárova v Prešove. 

3. Dlhodobý nájom nehnuteľnosti špecifikovanej v čl. I. bod 2 tejto zmluvy bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č .............. zo dňa ................. , ako prípad hodný osobitného 
zreteľa, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

II. 
DOBA NÁJMU 

l. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 20 rokov odo dňa jej účinnosti. 
2. Nájomná zmluva zanikne: 

a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 
b) dohodou zmluvných strán, 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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c) výpoved'ou prenajímatel'a v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom 
uvedeným v čl. I. bod 2 tejto zmluvy, v prípade že predmet nájmu potrebuje pre vlastné 
využitie a taktiež v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné podl'a čl. III tejto zmluvy riadne 
a včas. Výpovedná lehota je 3 - mesačná a začne plynúť od prvého dňa v mesiaci 
nasledujúcom po doručení výpovede, 

d) odstúpením od zmluvy prenajímatel'om vprípade opakovaného porušenia povinností 
nájomcom vyplývajúcich z tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú prvého 
dňa v mesiaci nasledujúcom po doručení odstúpenia, 

e) dňom, kedy nastanú účinky odpredaja predmetu nájmu v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 
162/1995 Z. z. o katastri nehnutel'ností 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. 

III. 
CENA NÁJMU 

l. Cena nájmu je schválená Mestským zastupitel'stvom mesta Prešov uznesením č. . .............. zo 
dňa ............. vo výške l €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti 
a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu. 

2. Nájomné predstavuje sumu l EUR ročne (slovom: jedno euro) za celý predmet nájmu, ktoré uhradí 
nájomca vždy do 15 .l. bežného roka na účet mesta Prešov. 

3. Alikvotnú čiastku nájomného za rok 2015 uhradí nájomca do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy na účet 
prenajímateľa. 

4. Za nedodržanie termínu úhrady výšky nájomného prenajímatel' účtuje úrok z omeškania vo výške o 
5,00 percentuálnych bodov vyššej ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k 
prvému dňu omeškania nájomcu s platením nájomného. 

IV. 
POVlNNOSTIZMLUVNÝCHSTRÁN 

l. Pozemok uvedený v čl. I. bod 2 tejto zmluvy je v užívateľnom stave, nájomca je s týmto stavom 
oboznámený a zaväzuje sa ho v tomto stave na vlastné náklady udržiavať. 

2. Nájomca je oprávnený pozemok užívať výlučne na účel uvedený v čl. L bod 2 tejto zmluvy a to 
obvyklým spôsobom, ktorý zodpovedá tomuto účelu. 

3. Nájomca berie na vedomie, že uvedený pozemok môže dať inému do podnájmu len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímatel'a. 

4. Terénne úpravy je nájomca oprávnený vykonávať len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
prenajímateľa mimo tých, ktorými má naplniť účel zmluvy a v súlade s platnou právnou úpravou. 
Nájomca vyhotovené parkovisko a prípadne vykonané technické zhodnotenie na predmete 
nájmu môže nájomca odpisovať vo svojom účtovníctve. 

5. Nájomca je povinný oznamovať prenajímateľovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
alebo môžu mať vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, inak je povinný uhradiť 
prenajímateľovi s tým súvisiacu vzniknutú škodu. 

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 prenajímateľovi vzniknuté škody, následky škôd a náklady, ktoré vynaložil prenajímateľ na 
odstránenie škôd, a to v plnej výške bezodkladne po písomnej výzve prenajímateľa. 

7. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu pozemok uviesť do pôvodného stavu, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Ak tak neučiní, prenajímateľ je oprávnený uviesť pozemok do 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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pôvodného stavu na náklady nájomcu. 
8. Nájomca sa zaväzuje prenajatý pozemok udržiavať v poriadku a čistote v zmysle Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Prešov č. 6/20 l O o čistote mesta a verejnom poriadku. 
9. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné v súlade s touto nájomnou zmluvou. 
10. Prenajímateľ berie na vedomie, že v pondelok až piatok v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu 

v čase od 6:00 hod do 13:00 hod bude parkovisko vyhradené pre zákazníkov predajne nájomcu. 

v. 
DORUČOVANIE 

l. Doručovanie písomností 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 
zmluvnej strane novú adresu trvalého bydliska, miesta, podnikania, sídla či inú adresu určenú na 
doručovanie písomností, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca táto nová adresa riadne 
oznámená odosielajúcej zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti. 

3. Pri zaslaní písomnosti poštou na adresu určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť považuje za 
riadne doručenú dňom jej riadneho prevzatia adresátom, dňom odmietnutia prevzatia adresátom alebo 
písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky v prípade, ak 
zásielku nebolo možné doručiť. Nájomca berie na vedomie, že odberná lehota na prevzatie písomnosti 
je 7 pracovných dní. 

VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

l. Všetky dodatky k zmluve podliehajú predchádzajúcemu schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov. 

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 stranami. 
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. 
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je snímok z katastrálnej 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. 

V Prešove .............................. . V Prešove .................................. . 

NÁJOMCA: PRENAJÍMATEĽ: 
MILK-AGRO, spol. s r.o. MESTO PREŠOV 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 
Strana 

Mesto Prešov zrete l' a 
619 

P. č. 5 

Al Mesto Prešov zamieňa nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu:"18 Prešov, Levočská
Obrancov mieru, križovatka, most" a to pozemky: 
-parc. č. KNC 975212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28m2

, 

- parc. č. KNC 9817/107, vodné plochy o výmere 86m2
, 

- parc. č. KNC 98171108, vodné plochy o výmere 74m2
, 

- parc. č. KNC 9817/110, vodné plochy o výmere 47m2
, 

- parc. č. KNC 98171113, vodné plochy o výmere 190m2
, 

- parc. č. KNC 852412, ostatné plochy o výmere 2 411m2
, 

- parc. č. KNC 977315, ostatné plchy o výmere 557m2
, 

(celkom o výmere 3 393 m2
), všetky na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, vo 

vlastníctve mesta Prešov 
za 
parc. č. KNC 9745114, zastavané plochy a nádvoria o výmere 199m2

, 

parc. č. KNC 975012, zastavané plochy a nádvoria o výmere 371m2
, 

parc. č. KNC 975013, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m2
, 

parc. č. KNC 975014, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2
, 

parc. č. KNC 975015, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 123m2
, 

(celkom o výmere 3 410 m2
), všetky na LV č. 70, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská 

a Volgogradská, vo vlastníctve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 
820 09 Bratislava, IČO: 003328. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby: "1118 Prešov, Levočská - Obrancov mieru, 
križovatka, most", k. ú. Prešov, ktorá požiadala o majetkovoprávne usporiadanie dotknutých 
nehnuteľností, a to formou zámeny predmetných pozemkov za pozemky vo vlastníctve SR v jej 
správe, na ktorých sú vybudované chodníky a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou 
v užívaní mesta Prešov. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení 
stavby pod č. 811280012013-Tu zo dňa 28. 2. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 

15. 8. 2014. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov zamieňa nehnuteľností špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania nehnutel'ností pre líniovú stavbu:"ll18 Prešov, 
Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most" (verejný záujem). Zámer a spôsob majetkového 
prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 7412015 zo dňa 27. 4. 2015 a následne bol zverejnený 
na úradnej tabuli mesta Prešov, na internetovej stránke mesta Prešov a v regionálnej tlači 
v dňoch 25. 6. 2015 - 10. 7. 2015. V zmysle VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo na 
schválenie MsZ bez opätovného prerokovania v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta a MsR. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 5. 2. 2015: 
(V prílohe.) 

F- MsÚISP-0111211 
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CJ Návrh na schválenie 
majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitnéhu 

Mesto Prešov zreteľa 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 2. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s majetkovoprávnym usporiadaním pozemku formou zámeny. 

FI Cena podľa schváleného a zverejneného zámeru: 
Bez finančného vyrovnania. 

GI Prílohy: 
0511-2 Žiadosť zo dňa 30.10.2014 
0512-2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 5. 2. 2015 
0513-4 Snímka mapy z GIS 

F- MsÚISP-0111211 
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PRiLOHA č. o5j 1-~ 
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST 

C. C" i ·< ;;Tu .t'·M, .m Ct 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 

08001 PREŠOV 

Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo 
4481/2014/6332/J~ c J't 

Vybavuje/linka 
Mgr.Raffaelisová 
055/7277 230 

Dátum 
30.10.2014 

VEC: 
Návrh na zámenu pozemkov 

Slovenská správa ciest je investorom líniovej stavby "1/18 Prešov, Levočská- obrancov mieru, 
križovatka, most" v k. ú. Prešov. Pre účely jej majetkoprávnej prípravy potrebuje vysporiadať pozemky, 
ktoré sú stavbou dotknuté a ktorých vlastníkom je mesto Prešov. 

Ide o tieto pozemky vo vlastníctve mesta Prešov v k. ú. Prešov, obce Prešov zapísané na LV č. 
6492 ako: 

pozemok parc. č. KN-C 9752/2- zastavané plochy a nádvoria o 'Jmere 28m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9817 /l 07- vodné plochy o výmere 86 m , 
pozemok parc. č. KN-C 9817 /l 08- vodné plochy o výmere 7 4 m2

, 

pozemok parc. č. KN-C9817/110 -vodné plochy o výmere 47m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9817/113 - vodné plochy o výmere 190 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 8524/2- ostatné plochy o výmere 2411 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9773/5- ostatné plochy o výmere 557m2
• 

Slovenská správa ciest je správcom majetku Slovenskej republiky v k. ú. Prešov, obce Prešov 
zapísanom na LV č. 70 ako: 

pozemok parc. č. KN-C 97 45/14- zastavané plochy a nádvoria o výmere 199 m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 371m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/3- zastavané plochy a nádvoria o výmere 642m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/4- zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2
, 

pozemok parc. č. KN-C 9750/5- zastavané plochy a nádvoria o výmere 2123 m2
• 

Pozemky sa nachádzajú v blízkosti ulíc Levočská a Volgogradská. Na pozemkoch sú vybudované chodníky 
a zelený pás medzi chodníkmi a komunikáciou, ktorých správcom a vlastníkom je mesto Prešov. 

Pre usporiadanie vlastníckych vzťahov navrhujeme mestu Prešov uzatvoriť so SR Slovenskou 
správou ciest zámennú zmluvu, ktorej predmetom bude zámena vyššie uvedených pozemkov. Zámenou 
pozemkov dôjde jednak k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov dotknutých vyššie uvedenou líniovou 
stavbou a zároveň k usporiadaniu vlastníckych vzťahov pod komunikáciami, ktoré sú vo vlastníctve mesta 
Prešov. Zámena je jednoznačne výhodná pre obidve strany. 

Obraciame sa preto na mesto Prešov, aby k našej ponuke zaujalo stanovisko, či súhlasí 
s takouto formou vzájomného vysporiadania, a teda či môžeme pristúpit' k príprave zámennej 
zmluvy. 

Adresa na Telefóny: Ústr. 055/7277 200 Bankové spojenie IČO 
doručovanie zásielok: Riad. 055/7277 224 Štátna pokladnica 003328 
Slovenská správa ciest VÚ ŠR SSC 
lnvo:stičná výstavba a č.ú.: 7000135433/8180 
správa ciest Košice 
Kasárenské námestie 4 
040 O l Košice Fax: 05517277 225 



PRÍLOHA č.05' /1-2.. 

K našej žiadosti prikladáme: 
Znalecký posudok č. 088/2014 na stanovenie VHM pozemkov v správe SSC, 
Znalecký posudok č. 1112014 na stanovenie VHM pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov 

S pozdravom 

Na vedomie: 
- odd. majektovoprávne 6353 

\.alf. Jozef Fal>ían 
ri~tel' IVSC Košice 



Mesto Prešov 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

PRÍLOH A č.o5j 2-1 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

M/16935/2014 B/2015/787 Ing. arch. Katarfna Štofanová 5.2.2015 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Vec 
Prešov, Levočská ulica, zámena pozemkov parc. č. KNC 9752/2, 9817/107, 108, 110, 
113, 8524/2 a 9773/5 k.ú. Prešov za pozemky parc. č. KNC 9745/14, 9750/2, 3, 4 a 5 k.ú. 
Prešov, Slovenská správa ciest 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/16935/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

1. Podl'a ÚPN mesta Prešov je funkčné využitie predmetných pozemkov nasledovné: 
- pozemok parc. č. 9752/2 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
- pozemok parc. č. 9817/107 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1118 
- pozemok parc. č. 9817/108 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
- pozemok parc. č. 9817/110 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 
- pozemok parc. č. 9817/113 k.ú. Prešov 

- určený ako plochy urbanistickej zelene 
- pozemok parc. č. 9524/2 k.ú. Prešov 

- určený ako koridor štátnej cesty 1118, plochy urbanistickej zelene a obytné 
plochy bytových domov 

- pozemok parc. č. 9773/5 k.ú. Prešov 
- určený ako koridor štátnej cesty 1/18 a obytné plochy bytových domov 

- pozemok parc. č. 9745/14 k.ú. Prešov 
- navrhovaný ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/2 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/3 k.ú. Prešov 
-~·~~tmt'f·~~~noštt:~··· 

- pozemok parc. č. 9750/4 k.ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti 

- pozemok parc. č. 9750/5 k. ú. Prešov 
- určený ako plochy občianskej vybavenosti, koridor miestnej komunikácie 

ulice Marka Čulena a obytné plochy bytových domov 

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



2. V súčasnej dobe sú predmetné pozemky užívané nasledovne: 
- pozemok parc. č. 9752/2 k.ú. Prešov 

ľRilOHA Č. o? j2. -2 

2. 

- zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 
Red box 

- pozemok parc. č. 9817/107 k.ú. Prešov 
- zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 

Red box 
- pozemok parc. č. 9817/108 k.ú. Prešov 

- zastavaný cestou 1/18 (komunikácia Levočskej ulice), južne od objektu 
Red box 

- pozemok parc. č. 9817/110 k.ú. Prešov 
- zastavaný cestou 1/18 a chodníkom (komunikácia Levočskej ulice), južne od 

objektu Redbox 
- pozemok parc. č. 9817/113 k.ú. Prešov 

- trávnik a kanalizačný zberač 
- pozemok parc. č. 9524/2 k.ú. Prešov 

-sprievodná zeleň a chodník pozdlž cesty 1/18 (ulica Obrancov mieru) 
- pozemok parc. č. 9773/5 k.ú. Prešov 

-sprievodná zeleň a chodník pozdÍž cesty 1/18 (Levočská ulica) 
- pozemok parc. č. 9745/14 k.ú. Prešov 

- miestna komunikácia Levočskej ulice 
- pozemok parc. č. 9750/2 k.ú. Prešov 

- sprievodná zeleň pozdlž cesty 1/18 pri Lidli 
- pozemok parc. č. 9750/3 k. ú. Prešov 

- zastavaný chodníkom pozdÍž cesty 1/18 a ulice Marka Čulena a časťou 
miestnnej komunikácie k Lidlu, Seatu, Telecomu 

- pozemok parc. č. 9750/4 k. ú. Prešov 
- sprievodná zeleň pri križovatke 1/18 a ulicou Marka Čulena 

- pozemok parc. č. 9750/5 k.ú. Prešov 
- zastavaný miestnou komunikáciou ulice Marka Čulena s chodníkom a sprie-

vodnou zeleňou 

3. Nemáme námietky k zámene a majetko-právnemu usporiadaniu predmetných 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov a vo vlastníctve Slovenskej správy ciest. 

ria~:~~~=:~:~b~~ho 
úradu a urbanistiky 
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P. č. 6 

Al Mesto Prešov zamieňa nehnutel'nosti ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
obmedzených možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe "Parku 
umenia", a to pozemky: 
-diel l o výmere 239m2

, vytvorený GP č. 3712014 zo dňa 26. 3. 2014, vyhotovením GP-3 
s. r. o., Jesenná l, 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 242, záhrada, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Tkáčska, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
- diel2 o výmere 239m2

, vytvorený GP č. 3712014 zo dňa 26. 3. 2014, vyhotoveným GP-3 
s. r. o., Jesenná l, 080 05 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 238, záhrada, LV 
č. 373, k. ú. Prešov, pričlenený k pozemku parc. č. KNC 242, záhrada, k. ú. Prešov, lokalita 

Ul. Tkáčska v bezpodielovom vlastníctve Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. 
Marty Ferjovej, rod. Onderovej, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zámenu pozemkov za účelom vybudovania "Parku umenia". 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov zamieňa nehnuteľnosti špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zretel'a. 
Zámer a spôsob majetkového prevodu bol schválený uznesením MsZ č. 11612015 zo dňa 
29. 6. 2015 a následne zverejnený na úradnej tabuli mesta Prešov a na internetovej stránke mesta 

Prešov v dňoch ll. 8. 2015-21. 9. 2015. 
V zmysle VZN č. 9120 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Prešov, predkladáme majetkový prevod priamo na schválenie MsZ bez opätovného prerokovania 
v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta a MsR. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 8. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 4. 5. 2015: 
VMČ č. 4 nemá námietky s využitím pozemku. Príslušné komisie nech rozhodnú odborne 
o využití pozemku. 

FI Stanovisko komisie pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 27. 5. 2015: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu obmedzených možností využitia pozemkov a záujmu mesta Prešov na výstavbe 
"Parku umenia", s týmito podmienkami: 
- vzájomné zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok 

parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, LV č. 373 v prospech Mesta Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov a práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 242, záhrada, 
LV č. 6492 v prospech Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty Ferjovej, 
rod. Onderovej, Vyšná Šebastová 138,080 06 Prešov, 

- zachovanie účelu výstavby "Parku umenia", 
-v prípade nezrealizovania a neskolaudovania výstavby "Parku umenia" do 31. 12. 2018, 
Mesto Prešov má právo odstúpiť od zmluvy, ktorá bude zrušená od počiatku. Zmluvné 

F- MsÚISP-0111211 
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strany sú povinné bezodkladne si vrátiť akékoľvek plnenie, pričom právo na náhradu 
škody tým nie je dotknuté. 

GI Cena podľa schváleného a zverejneného zámeru: 
Bez finančného vyrovnania s týmito podmienkami: 
- vzájomné zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. č. KNC 238, záhrada, k. ú. Prešov, LV č. 373 v prospech Mesta Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov a práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 242, záhrada, 
L V č. 6492 v prospech Ing. arch. Mariána Ferja a jeho manželky PhDr. Marty Ferjovej, 
rod. Onderovej, Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov, 

- zachovanie účelu výstavby "Parku umenia", 
- v prípade nezískania právoplatného stavebného povolenia a nezrealizovania 

a neskolaudovania výstavby "Parku umenia" do 31. 12.2018, Mesto Prešov má právo 
odstúpiť od zmluvy. 

ID Prílohy: 
06/1 Žiadosť zo dňa 25. ll. 2014 
06/2-2 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 8. 4. 2015 
06/3 GP č. 37/2014 
06/4 LV č. 373 
06/5 L V č. 6492 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



lng.arch. Marián Ferjo, 
Mobil: 

Prešov 25.11.2014 

Vec : Žiadosť o zámenu pozemkov 

. e-mail: 
080 06 Prešov 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Týmto si Vás dovol'ujem opätovne požiadať o zámenu pozemkov pod budúcou 
výstavbou ,,Parku umenia", v zmysle vášho listu č. M/2013/12157, č.z.96312/2013 zo 
dňa 15.5.2014, ktorá sa nachádza na Okružnej ulici na parcelách č.238 v našom 
vlastníctve a parcele č.242, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov. 

Vecné bremeno na vstup by bolo vzájomne v šírke 1 ,5m a dÍžky cca 1Om pre 
susednú parcelu, čo by umožňovalo pohodlný vstup pre oboch vlastníkov pozemku. 

V prípade záujmu z Vašej strany sme ochotný parcelu č.242 aj odkúpiť. 

Ďakujem, ostávam s úctou 

- .. 



• ' ~ ~-- l:. • 

:Vlestský úrad Pré§ov 
Odbor spfavy majstt\u r:lE:St8 

Váš list číslo l zo dňa: 
M/149187/2014/Magáčová/ 
Č.z. 18261/2015 

Vec 

Naše číslo: 
8/5323/2015 
ev.č.87121/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 
lng.arch. Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 
08.04.2015 

Zámena časti pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239m2 za čast' pozemku parc. č. KN-C 
·~~~v238 k." ú .. Prešov .. s výmerou" 239 rom~~ alt. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov, 

nachádzajúcich sa v západnej časti hradobnej priekopy na území Pamiatkovej rezervácie Prešov, 
Tkáčska u li cat. alt. odpredaj pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov, žiadate l' Ing. arch. Marián Ferjo, 
bytom • ' · - - - -
-stanOVISKU 

Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 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. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 
pozemky parc. č. KN-C 238, 242 k. ú. Prešov sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha urbanis
tickej zelene v hradobnej priekope, v západnej časti Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2) V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha upravenej nízkej verejnej 
zelene, pozemok parc.č. KN-C 238 k. ú. Prešov je využívaný ako plocha súkromnej zelene. __ 

3) V zmysle Zásad a regulatívov funkčného a priestorového usporiadania a využitia územia mesta Prešov. · 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Prešov č. 5/2013. ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu 
mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. pre dané pozemky platí regulatív RL G.5 Plocha urbanistickej 
zelene v hradobnej priekope, kde hlavná funkcia je park, malá parkovo upravená plocha, park so 
športovými zariadeniami. 

__ 4) V súlade so Zásadíimi a regulatívmi zachovania kultúrnohistorických hodnôt vrátane plôch zele
ne, regulatívom RL7a) ako významné kultúrnohistorické hodnoty na území mesta je potrebné chránil' 
urbanistickú štruktúru, vyvinutú pôdorysnú schému a objektv Pamiatkovej rezervácie Prešov. systém 
zelene pamiatkového územia a jeho ochranného pásma. 

5) Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších 
predpisov po posúdení predloženého zámeru, n e o d p o r ú č a: 

a) zamenil' čast' pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239 m2 za čast' pozemku 
parc. č. KN-C 238 k. ú. Prešov s výmerou 239 m2 v hradobnej priekope nachádzajúcej sa v západnej 
časti Pamiatkovej rezervácie Prešov, Tkáčska ulica z dôvodu, že predložený investičný zámer realizácie 
parku umenia s budovou galérie so zastavanou plochou 168 m2 k zámene pozemkov, je v rozpore 
s Územným plánom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 a Zásadami ochrany 
pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Prešov a rovnako ne odpor ú č a: 

b) odpredal' pozemok parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov s výmerou 239 m2 nachádzajúci sa 
v západnej časti hradobnej priekopy Pamiatkovej rezervácie Prešov, Tkáčska ulica z rovnakého dôvodu. 

Mesto Prešov- oddelenie územného plánovania a urbanizmu ako orgán územného plánovania 
o d p o r ú č a vlastníkovi pozemku parc. č. KN-C 242 k. ú. Prešov zrealizovať na pozemku malú parkovo 
upravenú plochu (Pocket park) v súlade s regulatívom RL G.5 Územného plánu mesta Prešov. 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



., . .. . . Na pozemok vo vlastníctve Mesta Prešov bolo zriadené v roku 2010 vecné bremeno právo prechodu 
'P~v. b~io znaden~U' :a·orejäzdú .tei; bozérrid!Cparc: K. KN.:::c 242- k. ú. Prešov v prospech vlastníka pozemku parc. č. KN-C 238 k. ú.· 
~ f\.u. r.r""i;UV ~ PfOSDE:f>reŠOv;'čó''jepo§faču)Úcé.pre Sprístupnenie·pozemku pre jeho využitie, 
:;-•i,.0::"J!lt;U pre 1eho 'N .:::,,,l'L 

S pozdravom 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove 
ODBOR ÚlfMKÉIIO Pl.ÁiiOVAIIIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 

080 01 Prešov ~ 

Ing. ar,éh. Kristíná Hakučová 
l poverená riadením 

odboru územného plánovania 
a stavebného úradu 
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4 Vyšná Šebast(1l)á 

~P"iu: --·-- --- -- -953 --- --- --- --- - ... -- --- -953 --- --------478 478 

Poznámka: Zriaď uje sa ucni bremeno na priznanie práva prechodu cesr pozemky p.č. 238 a 242 'VO 'IJY"naČenom rossahu v prospech vÚlSJnf/wv oboch parcieL 

Legenda: kód spôsobu <>)lllŽ{vania 4 -pozemok, j>re'DaŽne v zastavanom úzzmí obce alebo "zahradhársklj osade, na ktorom sa pestuje zelenina, (1l)ocie, 

okrasná nfzka a vysoká zekň, a ini poť nohosp. plodiny 

-o 
n, 
5 
::t::. 
::t> 
0( 
o 
<n 
~ 

Geometrický plinje p<><!kbdom na privne ťlkony, ked ťldaje doter.g!ieho staVU výkazu výmer só zhodné s ódajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností 

" "r '"'' '"'' Vyhotov1«:1 Kraj Okres Obe<: 

GP- 3 s. r. o. Kat. 
lazemie 

Preäovsk'l 

Pmov Cislo 
,]án_u__ 

Pmov 

37/2014 Mopový 
Lli.t'č. 

Pmov 

Pmov54142 Jesenná 1 
PREŠOV 

IČO: 36449792 
gp-3@gp-3.sk 

GEOMETRICKÝ PLÁN na zmenu priebehu hranice medzi pozemkami p.č.238 
a 242 a vymedzenJe rozsahu vecnéhop bremena 

prjva prechodu po p.č. 238 a 242 

VyhotoVil 

Dtía: Merio : Oňi : 
24.3.2014 Ing, Pavol Majemll< 26.3.2014 

Nové hranice boli v prírode označené 
kovovou nlrkou 

Zlznam podrobn&. mennia (moračský n.lčrt) č. 

512303 
Sóradnice bodov označených čfslami a ostatné meračski 
óda je só. ul~ vovieobecnej dokumentac:ii 

Atorizačne overil 

~~'~'~a-:p_;;..-' 

úradne overil Ing. Andrej TARASOVIČ Meno: 

Di\a, .-.;~!čr.~, ~.!)lc) ul' O~·~Wifl~, 
Úradne ~:~!fit~~ SR č. 2{511995 
Z. Z. Of~ kartografii C'ť)O. OL\ 

i t:fii ,, 1 

1 1~1 ) 
' l ::x-: J \ \~·podpis l 
\ ' -~ 

' 7 



Úrad geodézie, kartografie a katastrá ~lovenskej republiky 
, - , "- --- ".r- , . . 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV :Jztu:r: '''.t~otovenia 01:12.7014 
Katastrálne územie~ Prešov:(/v'enia: 'ib:f3:52 

Dátum vyhotovenia O 1.12.2014 
čas vyhotovenia: 10:43:52 

VLt\STNÍCTV/ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 373 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

·, , , PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku r, Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

238 564 Záhrady 4 1 

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 poľnohospodárske plodiny -

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

ČASŤ 8: VLASTN{C/ A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné pri~zvisko, dátum narodenia, rodné čisto (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Ferjo Marián r. Ferjo, lng.arch. a Marta Ferjová r. Onderová, PhDr., 080 1 l 1 
06, Vyšná Šebastová, č. 138, SR 

Dátum narodenia: · 22.04.1973 Dátum narodenia: 03.03.1975 

Titul nadobudnutia Kúpna ;zmluva V 292212013 

CA Sf C: f ARCHY 
Por. č.: 

Oprávnenie:Právo wechodu a prejazdu cez. parc.KN C 242 v prospech vlastníkov parc.KN C 238 v rozsahu 
vyznačenom v g.p.180/10-G11237/2010 a povinnosť zdržať sa konania,ktoré by bránilo oprávnenému vo 
výkone jeho práv z vecného bremena-V 596212010; 

Iné údaje: 

· Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:tARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho porjálu: 28.11.2014 
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OBEC: 524140 Prešov . 
. MTAs~iliNE ÚZEMIE:~- Prešov '·c-". a:·i' v: .. 

~ > - - " ' 
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;TN!CTVA Č! 6~~LCčiáStoeúVYPIS Z LISTU VLASTNICTVA č: 6492 :čiastočnf' 
; j; i.f·<." /";; 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" (celkom parciel ....... }R?.L.) 
PARCELNÉ"·\ 
ČÍSLO 

VÝMERA' 
v [nf] 

DRUH:'- 1 .·.• 

POZEMKU 
CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO LM. 
RIS TIKA K ZÚO EL 

242/000/0 389 Záhrada 4 

Výmera spolu: 389 

* * * Ostatné pa-rcely -regist-ra "C" nevyii.adané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
- 4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 

PARCELNÉ 
ČÍSLO ,, · 

1-Intravilán 

VÝMERA 
v [nf] i 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY. STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

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 * * * 

* * * Ťarchy nevyžiadané * * * 

VÝPIS JENEPOUŽITEĽNÝ PRE PR/ÍVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

Dátum aktualizácie: 31.03.2015 00:00:00 

9849 5442 

(celkom parciel .......... ?.7.?.....) 
PRÍSLUS. ČÍSLO LM. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... E4 .... ) 
INÝ LV LM. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov ............... !... .. ) 

Podiel 

III 

POL VZ. 

POL. VZ. 



Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov - 21. 9. 2015 

Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 

P.č. pčel majetkového Predávajúci Kupujúci 
Cena podľa schváleného zámeru 

prevodu 

1. Prenájom Mesto Preiov (Ul. Ďumbierska 14) OZ Klub sderosis miltiplex v Prešove 8,30 €/m2ročne + Ohrada za služby 

2. Prenájom Mesto Preiov (Ul. Weberova 2) Privatpess, s. r. o. 52,50 €1m2/ročne +úhrada za slulby s podmienkou 

3. Dlhodobý prenájom Mesto Preiov (UI.Pod Táborom) Gréckokatollcka charita Prešov 1 ,OO € za vietky pozemky s podmienkou 
4. Prenájom Mesto Preiov (Ul. Exnárova). MILK -AGRO, spol. s r.o. 1,00 €/ročne s podmienkou 
5. Zámena Mesto Preiov (Ul. Levočská) SR SSC bez finančného ~ovnania 
6. Zámena Mesto Preiov (Ul. Tkáčska) Ing. M. Fe~o a mnaž. PhDr. Marta bez finančného vyrovnania 

L_ 
SPOLU 

- - - ··--
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Výmera v m2 

NP -167,21 

NP- 100,70 
9013 
476 

3393/3 410 
239/239 

Mesto predáva 

1 387,84 

5 286,75 
9 013,00 

476,00 

16 163,591 

ng. Benčíková 

Ing. Benčíková 

Kičurová 

PhDr.Sirotňáková 

Lichvárová 

iMagáčová 
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