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I:J Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa:21.9.2015 číslo: ... /2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

zrušuje 

l. Uznesenie MsZ v Prešove č. 281/2012 zo dňa 31.10.2012 
v časti schvaľuje 
bod 7 
Odkúpenie: 
a) časti pozemku parc. č. KNC 14821138 o výmere 417m2 (bude vytvorená GP), orná pôda, 

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

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

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

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

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

• 

mení 

2. Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod S 
Odkúpenie: 
l. časti pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada o výmere cca 80m2

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

2.- pozemku parc. č. KNC 2448/2, záhrada o výmere 65m2
, 
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l:: l Návrh Vydanie: 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

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

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

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

082 02 Drienovská Nová Ves č. 135 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku 

na 
Odkúpenie: 

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

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

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

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

č. 302/2013 zo dňa 12. 12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov: 
-parc. č. KNC 2448/2, záhrada, 
-parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha, 
-parc. č. KNC 2451, záhrada, 
všetko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 Ol Prešov 

-za cenu l €. 

3. Uznesenie MsZ v Prešove č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 31 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), L V č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 
58, 080 Ol Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za 
cenu 10 €/m2

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

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

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
pozemok parc. č. KNC 12375/6, zast. plocha o výmere 37m2

, vytvorený GP č. 99/2014 zo 
dňa 4. 8. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady, LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na 
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1(5' Návrh Vydanie: 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

Rúrkach, v bezpodielovom spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 
- s doľlatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, t.j. 
74 m) za cenu 745 € (t. j. 10,07 €/m2

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

4. Uznesenie MsZ v Prešove č. 116/2015 zo dňa 29.6.2015 
v časti schvaľuje 
bod5 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na 
Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na L V č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozemku parc. 
č. KNC 9310/425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 65/3504 - časti podielu o veľkosti 
650/418728 a od vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým 
prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8113504- časti podielu o veľkosti 810/418728, 
- časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/432, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere l 102 m2

, vedenom na LV č. 8235 od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504- časti podielu o veľkosti 650/418728 a 
od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti >~1/3504 časti podielu o veľkosti 810/418728, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l 
(L V č. 7982), 
za cenu: 
- 28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 
- 35,38 € pre vlastníka 4-izbového bytu, 
+ náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

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

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

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

F- MsÚ/SP-01/19/1 Strana 3/8 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

schvaľuje 

5.A) Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015, bod č. 4, v súlade s bodom 23 
podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

B) Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 
a parc. č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 

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

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

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

). 

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

k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, Eulálii Juskovej, Pavlovičovo námestie 35, 080 Ol Prešov, 
ako vlastníkovi stavby stojacej na tomto pozemku 

- za cenu l 460 € (81,21 €/m2
). 

8. Predaj pozemku parc. č. KNC 9310/997, zast. plocha o výmere 110m2
, vytvorený GP č. 104/2015 

zo dňa 10. 9. 2015, vyhotoveným Adriánom Tkáčom - GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40 B, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 9310/530, ostatná plocha o výmere 2 137m2

, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, spoločnosti SINES GROUP, s. r. o., 
Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 47 190 612, ako vlastníkovi stavby stojacej na 
tomto pozemku 
- za cenu 7 938,70 € (72,17 €/m2

). 

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

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7 m2

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

). 
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9 Návrh Vydanie: 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

l O. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNE 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 140 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. 
Vaľkovská, spôsobom priameho predaja 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

ll. Zámer predaja pozemkov: 
- parc. č. KNC 1674/347, zastavaná plocha o výmere cca 270m2

, 

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

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
K Okruhliaku, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

12. Zámer predaja: 
- stavby súpisné číslo 304, stojacej na pozemku parc. č. KNC l 026, 
- pozemku parc. č. KNC 1026 o výmere 121m2

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

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

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

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

, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 
2067/303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466 m2 a parc. č. KNE 2067/404, trvalé trávnaté 
porasty o výmere 54m2

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

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

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

, parc. č. KNE 2067 /l 03, trvalé trávnaté 
porasty o výmere 41 O m , časť parc. č. KNE 2067/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 
540m2

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

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

, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 
20671104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89 m2

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

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

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

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
zariadenie tenisových kurtov s príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oploten~a umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 
8463/3 a na pozemku parc. č. Kl'jtE 872/1, 
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pozemok parc. č. KNC 8464112, ostatné plochy o výmere 2 135m2
, zapísaný na LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

15. Zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. armády 
20/ A, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

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

, 

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

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

16. Zámer predaja nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu záujmu mesta 
Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO 
Prešov" a to pozemkov: . 
- parc. č. KNC 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2

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

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

, 

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

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

- za cenu 247 597 €. 

17. Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
vzájomného usporiadania vlastníctva, tjkajúci sa pozemkov: 

- parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789 m , orná pôda, 
-parc. č. KNC 3133/ 95 o výmere 821m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, orná pôda, 
o celkovej výmere 853 m2 nachádzajúce sa v areáli bývalého ZASAP-u, LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov 
-s doplatkom l 886,79 € žiadatel'a Jána Komára, Chalupkova 51,080 05 Prešov. 

18. Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu výstavby verejných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č. KNC 
9418/582, ostatná plocha o výmere cca 252 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na dobu 15 rokov pre: 
- ESTELLE, s.r.o., Na križovatkách 1621/35, 821 04 Bratislava, IČO: 36710971 v podiele 2/3, 
-Ing. arch. Milan Rešovský, Lesná 40, 080 Ol Prešov v podiele 1/3, 
-za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s týmito podmienkami: 
a) zachovania verejnej prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest do doby doriešenia 

podmienok mesta Prešov v statickej doprave, 
b) dobudovanie prístupovej komunikácie. 

19. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zmeny 
právnej formy, a to nebytových priestorov o výmere 50 m2

, nachádzajúcich sa v suteréne Základnej 
školy Sibírska na Ul. Sibírskej č. 42, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom prevádzkovania 
stomatologickej ambulancie na dobu neurčitú pre spoločnost' FirDENT, s. r. o., Bratislavská 4, 
080 Ol Prešov, IČO: 48158097 
-za cenu 40 €/m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

20. Nadobudnutie technického zhodnotenia stavby na Ul. Exnárovej IIA a 5/A, s. č. 7543, umiestnenej 
na parc. č. KNC 14330/28, k. ú. Prešov, LV č. 6492 od spoločnosti RESPO SK, s.r.o., Smreková 6, 
080 Ol Prešov, IČO: 36 515 485 
- za cenu 115 212,72 EUR s podmienkou započítania časti kúpnej ceny vo výške 34 356,22 EUR za 
pohľadávku Mesta Prešov voči predávajúcemu v rovnakej výške. 

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

neschval'uje 

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

, 

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

zapísané na L V č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod Dubom, od podielových 
spoluvlastníkov: 
Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
resp. ich právnych nástupcov 
- za cenu 22 910,28 € (23,82 €/m2

). 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

23. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204/97, ostatná plocha o výmere cca 570 m1
, (presná 

výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL M. slovenskej - za 
OD Jednota, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

24. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/35 o výmere 18 m1
, zastavaná plocha a nádvorie, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

25. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/36 o výmere 18 m1
, zastavaná plocha a nádvorie, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

26. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9782/3, ostatná plocha o výmere cca 650 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dúbravská, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

27. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostat. plocha, spolu o výmere cca 
120 m1 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Tomášikova, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

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

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

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Vytvorené cez katastrálny portäl 

Dátum vyhotovenia 21.08.2015 
čas vyhotovenia: 09:53:28 

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

Stavby 
Súpisné čisto na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

4873 9310/425 9 BYTOVKA 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

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

Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
ČASf B: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

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

Byt 

Vchod: 13 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu; Vlastník 

1 GREGA JAROSLAV A MARGITA R ZALETOVA 
Dátum narodenia : 29.03.1963 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnicky podiel : 

Vchod: 13 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 28.02.1970 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3431/2010 

Vchod: 13 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 18.07.1979 

Spoluvlastnicky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

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

Dátum narodenia : 24.04.1984 

65 l 3504 

19.07.1966 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

112 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN fC/ A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

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

Vchod: 13 1. p. Bytč. 3 

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

Dátum narodenia: 24.04.1984 
Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

Vchod: 13 1. p. Byt č. 4 

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

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

Dátum narodenia: 18.01.1962 Dátum narodenia: 02.04.1962 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia KUPNA ZMLUVA V 1486/2001 

Vchod: 13 2. p. Byt č. 5 

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

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

SR 
Dátum narodenia: 18.08.1969 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZAMENNA ZMLUVA V 2879/2001 

Vchod: 13 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 20.01.1941 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 13 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 12.06.1976 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 1483/2004 

Vchod: 13 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
8 KRAKOVA MARGITA R KAPOLKOVA 

Dátum narodenia : 27.04.1932 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

16.01.1975 

1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1946 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
ČASt B: VLASTN IC/ A IN~ OPRAVN EN~ OSOBY 

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

Vchod : 15 prízemie Byt č. 1 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

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

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 01.06.1948 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 02.03.1933 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

Vchod: 15 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 31.07.1945 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 15 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 26.12.1946 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 19.12.1975 

Spoluvlastnlcky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 98/2010 

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

Dátum narodenia: 20.09.1947 

19.08.1947 

1 l 1 

81 l 3504 

14.10.1949 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

03.10.1949 
1 l 1 

65 l 3504 

27.10.1948 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 2 
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Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 15 2.p. Byt č. 6 

51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR 

Dátum narodenia: 20.09.1947 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vlastn.bytu V 2540/98 

Vchod: 15 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 12.10.1947 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 07.04.1961 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 744912003 

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

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 15.06.1975 

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

Vchod: 17 prízemie 

Spoluvlastnícky podiel : 

Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 10.03.1975 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 4713/2003. 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
19 KACERIK JAN A ANNA R PLATKOVA 

Dátum narodenia : 09.06.1952 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

1 l 2 

65 l 3504 

14.03.1950 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

24.01.1954 

1 l 1 

81 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
ČASt B: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

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

Vchod: 17 1. p. Byt č. 4 

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

Dátum narodenia: 06.01.1964 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 7507/2012 

Vchod: 17 2. p. Byt č. 5 

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

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

Dátum narodenia : 26.04.1973 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

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

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

Dátum narodenia : 26.04.1973 
Spoluvlastnícky podiel : 1 l 6 

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

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

Dátum narodenia : 30.07.1992 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Dátum narodenia : 06.11.1997 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z-5162112 ·Uznesenie 26D 45/2012 

Vchod: 17 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum naroden/a: 01.01.1935 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 22.08.1948 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 6 

1 l 6 

81 l 3504 

04.08.1944 

1 l 1 

65 l 3504 

25.02.1947 
1 l 1 

81 l 3504 

24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001, SR 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN/Ct A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 17 3. p. Bytč. 8 

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

Dátum narodenia: 22.05.1946 Dátum narodenia: 01.05.1947 
Spoluvlastnicky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2463/95 • 354196 

Vchod: 19 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 28.03.1955 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2422/95 • 355196 

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

Dátum narodenia : 28.03.1955 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z 682212013 • 26D 1101/2013 

Vchod: 19 prízemie Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 14.01.1939 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 19 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 30.05.1975 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6264/2007 

Vchod: 19 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

28 VATASCINOVA MARIA R ZUBOVA 
Dátum narodenia : 21.01.1939 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2464195. 
Z 838/2001-D 117612000. 

Vchod: 19 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 2 

112 

81 l 3504 

19.01.1945 
1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

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

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

Vchod: 19 2. p. Bytč. 5 

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 
Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 519/99. 

Vchod: 19 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 04.08.1964 

Spoluvlastnfcky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4092/2012 

Vchod: 19 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

31 štupák František r. štupák, Ing., Šmeralova 19, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 26.08.1958 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

Vchod: 19 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 02.08.1946 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
33 STANISLAV JOZEF A DANKA R KINCAKOVA 

Dátum narodenia : 09.03.1965 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 13.07.1959 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

06.05.1919 

1 l 1 

65 l 3504 

18.02.1969 
1 l 1 

81 l 3504 

20.04.1962 

1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

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

Vchod: 21 1. p. Bytč. 3 

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

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

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

36 STEFFKO ADRIANA VLASTA R MIHOCKOVA 
Dátum narodenia: 05.03.1944 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 21 2. p. Bytč. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

15.03.1950 

1 l 1 

65 l 3504 

37 Lejko Peter r. Lejko a Lenka Lejková r. Poliaková, Ing., Bajkalská 4859/1, Prešov, PSČ 080 01, SR, (adresa 
manžela: Údenárska 5172/3, Prešov) 

Dátum narodenia : 22.04.1979 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia V 7571/2011· kúpna zml. 

Vchod : 21 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 13.12.1956 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Zmluva o zámene nehnuteľnosti V 5400/2003. 

Vchod: 21 3. p. Bytč. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

20.06.1978 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

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

Spo/uvlastnfcky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3105/2013 

Vchod: 21 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 30.09.1945 Dátum narodenia : 
Spoluv/astnicky podiel : 

Vchod: 23 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

28.04.1947 

1 l 1 

65 l 3504 

Informatívny výpis 8/11 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2015 



Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN IC/ A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

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

Vchod : 23 prízemie Byt č. 1 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3645/2006 

Vchod: 23 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum naroden/a : 29.03.1948 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Dátum narodenia : 21.05.1971 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4698/2006 

Vchod: 23 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 20.02.1950 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 11.08.1946 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 2. p. Bytč. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 10.01.1957 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 1918/2004 

Vchod: 23 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 09.10.1945 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 23 3. p. Bytč. 7 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 2 

1 l 2 

65 l 3504 

07.09.1950 
1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1948 
1 l 1 

65 l 3504 

10.12.1962 
1 l 1 

81 l 3504 

03.01.1947 
1 l 1 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN[C/ A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

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

Vchod: 23 3.p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 20.03.1980 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V-1881/2011 

Vchod: 23 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 04.10.1972 Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2102/2005 

Legenda: 

Tituly nadobudnutia L V: 

ZIADOST MU C.736/95 A GP 393/95. 
Zmluva o prevode vlastnictva bytu V 2459/95 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 253$/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2481/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2537/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2534/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2421/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2420/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2479/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 244EI/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2445/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2447/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2449/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2460/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2462/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2528/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2525/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2788/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2786/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2785/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2784/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2454/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2455/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2456/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2458/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2450/95. 

Spoluvlastnícky podiel : 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

27.06.1973 

1 l 1 
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ČASfC: fARCHY 
Por. č.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/né údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 
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Príloha k bodu č. 05B 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 

vyhlasujú 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. 
č. KNC 4603/2, 

pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2
, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2
, zapísaných na L V 

č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, zapísaných na LV 

č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvuceme, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností, technických zariadení a hnuteľných vecí na 

obdobie 15 rokov, a to: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. 
č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2
, zapísaných na LV 

č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, zapísaných na LV 

č.6492,k.ú.Prešov, 

technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvuceme, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova; 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať prioritne na poskytovanie služieb 
spojených s vyhliadkou, služieb cestovného ruchu vrátane mestského informačného centra 
a propagačných služieb mesta a kraja, kaviarenských a reštauračných služieb, na organizovanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí, v l. nadzemnom podlaží objektu zachovať prevádzku základnej 
občianskej vybavenosti- podľa potrieb obytnej zóny Táborisko, 

3. súťažiaci prijíma podmienku, že počas celej doby nájmu zabezpečí prístup verejnosti na vyhliadkovú 
časť Vodárenskej veže za nasledovných podmienok: 

a) vstup bude možný počas pracovných dní aj víkendov, 
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b) poplatok za jednorazový vstup bude vo výške: 
-deti do lO rokov, dôchodcovia a osoby s preukazom ZŤP- zdarma 
- deti nad l O rokov a dospelí - maximálne l euro 
- skupina nad 5 osôb - zľava 50 %; 
4. súťažiaci prijíma podmienku, že poskytne vyhlasovateľovi predmet nájmu na konkrétne kultúrno

spoločenské podujatie resp. iné podujatie či spoločenskú akciu bezodplatne v rozsahu 5x ročne; 
5. súťažiaci prijíma podmienku, že bude na požiadanie vyhlasovateľa poskytovať súčinnosť pri propagácii 

záujmov Mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja a vyhradí priestor pre zriadenie oblastnej 
kancelárie cestovného ruchu po vzájomnej dohode; 

6. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom minimálna 
výška je 7 000 EUR; 

7. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií, ktorými technicky zhodnotí predmet nájmu, 
vrátane vecného, finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadňujúc 
podmienku vyhlasovateľa stanovenú v odseku 8 a 9; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že prioritne zrealizuje stavebnomontážne práce súvisiace so znížením 
energetickej náročnosti stavby; 

9. súťažiaci uvedie navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa s vyhlasovateľom vo 
vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom v prípade návrhu vysporiadania 
formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) súťažiaci prijíma podmienku, že si 
s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície vrátane výšky jej predpokladanej 
hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na investovanie do predmetu nájmu, 
uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu~ 
súťažiaci zabezpečí prípravu investície v zmysle ustanovení stavebného zákona a vykonávacích 
predpisov, prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie investícií na kontrolné dni a po ukončení 
investícií bude uskutočnená obhliadka za účasti prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude 
chápané ako technické zhodnotenie budov a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; 
v prípade, že nájomca v jednom roku preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná 
výška nájomného, investície mu budú započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky 
neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže 
dôjsť až po ukončení jednotlivých ucelených častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp.1 
preberacím protokolom v prípade stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

l O. súťažiaci prijíma podmienku, že bude riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 6 na 
príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; 

ll. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu, 
nájmu (vrátane úhrad za dodávku energií) počas celej doby nájmu, t. j. vykonávat' bežnú údržbu• 
a všetky bežné opravy predmetu nájmu, ako aj údržbu a opravy nad rámec bežných opráv; 

12. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu nie je možné dať do podnájmu tretej osobe bez, 
písomného súhlasu vyhlasovateľa; 

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

14. súťažiaci prijíma podmienku, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie predmetu nájmu počas celej •• 
doby nájmu, pričom jednu kópiu uzavretej poistnej zmluvy odovzdá vyhlasovateľovi; · 

15. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie v prípade porušovania povinností nájomcu a spôsob vzájomného · 
vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia zmluvy bude riešený 
samostatnou dohodou; 
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OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
16. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 3500 
0042 3572, variabilný symbol ":XX015", zábezpeku minimálne vo výške 5 000 €, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení nájomnej zmluvy použije na 
úhradu nájomného; ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 
60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50 % 
zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 

- predloží komplexný zámer využívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán 
v súvislosti s užívaním predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane 
investičného plánu (v zmysle odseku 7) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru, 
spoločenskú analýzu nákladov a výnosov zámeru; 

- urbanisticko-architektonický zámer riešenia areálu odkonzultuje s odborom územného 
plánovania a stavebného úradu MsÚ v Prešove a k súťažnému návrhu doloží predbežné 
písomné stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu; 

- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 
výšky ním navrhovaných investícií; 

- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 

17. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor správy majetku mesta Msú v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100249, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

18. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ - MPO - Obchodná 
verejná súťaž č. XX - Prenájom Vodárenskej veže - neotvárat"'. Zalepená obálka bude ďalej 
obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; 
pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a zámer užívania 
predmetu nájmu, v prípade úmyslu investovať aj prípadne rozpis investícií podľa odseku 7 a pod.; 

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

20. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou 
správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; 
zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz najmä na ekonomickú výhodnosť návrhu 
vychádzajúc z výšky navrhovaného nájomného, príp. výšky navrhovaných investícií do predmetu 
nájmu, ale aj na iné aspekty, na ktorých môže mať Mesto Prešov ako vyhlasovateľ záujem (napr. 
propagácia mesta a regiónu, podpora turizmu a pod.; dôvody výberu vyhlasovateľ uvedie v zápise o 
vyhodnotení; 

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

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 

23. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení súťaže 
budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa 
konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu súťaže; 
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24. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu zmluvy 
s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode 
s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami; 

25. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťaznému súťažiacemu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 

MUDr. Peter Chudík, v. r. 
predseda PSK 
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Ing. Andrea Turčanová, v.r. 
primátorka mesta Prešov 



Príloha k bodu č. 12 

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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

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

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

- pozemku parc. č. KNC l 025/2, ostatná plocha o výmere 575 m2
, 

všetko k. ú. Zlatá Baňa, zapísané na L V č. 534, 

s týmito podmienkami: 

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

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

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

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

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne 5 000 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy 
použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa 
odseku 9, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa 
uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

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

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051131 00226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 



3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM 
-Obchodná verejná súťaž č. XX/2015- nehnutel'nosť Sigord- neotvárať". 

Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 
identifikačné údaje sút'ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), 
doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o solventnosti, 
doklad o zložení zábezpeky, 
návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

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

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

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

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

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

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

l O. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti a tiež vykonať doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za 
účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia 
výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
v rozpore s týmito súťažnými podmienkami. 
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Príloha k bodu č. 13 

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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj: 

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

, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky 
parc. č. KNE 2067/303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466 m2 a parc. č. KNE 2067/404, 
trvalé trávnaté porasty o výmere 54m2

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

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

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

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

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

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

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

Prešov, lokalita Šidlovec 

s týmito podmienkami: 

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

l. predmetom návrhu zmluvy bude vyššie identifikovaná nehnuteľnosť; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétnu nehnuteľnosť; 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 

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

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

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne 5 000 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy 
použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa 



odseku 9, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa 
uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

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

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051131 00226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73,080 Ol Prešov, s výrazným označením "Msú- OSMM 
- Obchodná verejná súťaž č. XX/2015 - nehnutel'nost' Jánošíkova 36 -
neotvárať". 

Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 
identifikačné údaje sút'ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), 
doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o solventnosti, 
doklad o zložení zábezpeky, 
návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovatel'om a pod.; 

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

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

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

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

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

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

10. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti a tiež vykonať doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za 
účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia 
výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
v rozpore s týmito súťažnými podmienkami. 
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Príloha k bodu č. 14 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Vyhlasuje 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom: 

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

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
zariadenie tenisových kurtov s príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 846311, 8463/3 
a na pozemku parc. č. KNE 87211, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2

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

s týmito podmienkami: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

predloženého harmonogramu investícií; v prípade nesplnenia tejto podmienky má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; 

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

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

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

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

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

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

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

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

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku vo výške 3 000 EUR, inak jeho 
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návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 24, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
najefektívnejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle bodu 4), ekonomického zhodnotenia svojho 
zámeru a spoločenskej analýzy nákladov a výnosov zámeru; 
urbanisticko-architektonický zámer riešenia areálu odkonzultuje s odborom územného 
plánovania a stavebného úradu MsÚ v Prešove a k sút'ažnému návrhu doloží predbežné 
písomné stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu; 

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

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku Msú v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100249 a 051/3100217, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
051/7732084; 

17. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM- Obchodná 
verejná súťaž č. XX- Prenájom areálu Tenisových kurtov Nábrežná- neotvárat"'. Zalepená 
obálka bude d'alej obsahovat': identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna 
forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci 
identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom 
zohľadňujúci odseky 1-14 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle 
odseku 15 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

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

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

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

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

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

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

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

24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov; na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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Príloha k bodu č. 15 
MESTO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
vyhlasuje 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom: 

areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. armády 20/ A, ktorý tvoria nasledovné 
nehnuteľnosti: 

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

, 

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

zapísané na LV 6492, k. ú. Prešov, 

s týmito podmienkami: 

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

Československej armády č. 20/ A na obdobie 15 rokov, ktorý tvoria tieto nehnuteľnosti: 
stavba s. č; 7532, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112m2

, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100249 a051/3100217, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
051/7732084; 

17. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM- Obchodná 
verejná súťaž č. XX- Prenájom areálu Tenisových kurtov Nábrežná- neotvárat'". Zalepená 
obálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna 
forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci 
identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom 
zohľadňujúci odseky 1-14 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle 
odseku 15 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

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

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

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

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

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

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

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

24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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NÁJOMNÁ ZMLUV A Príloha k bodu č. 21 
uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami : 

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

a 

Obchodné meno: Ing. Viliam Čech 
Sídlo (Miesto podnikania): K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
Zastúpený: Ing. Viliam Čech 
Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 4340071209/3100 
IČO: 34347470 
IČ DPH: SK 1020745781 
zapísaný: v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registra: 707-12275 
(ďalej len "nájomca") 

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

Článok l. 
Predmet nájmu 

l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: 

- pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatné plochy o výmere 3 7 922 m2
, zapísaného na L V č. 

6492, katastrálne územie Prešov, lokalita Bajkalská ulica. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi 
za odplatu časť pozemku parc. č. KNC 9310/297, k. ú. Prešov, vyššie špecifikovaného 
pozemku, o výmere cca 5 000 m2 (d'alej len nehnutel'nosť, resp. "prenajatá nehnutel'nost'"), 
aby túto nehnutel'nosť nájomca v dojednanej dobe užíval za účelom výstavby nájomných 
bytových domov s celkovým počtom 61 bytových jednotiek bežného štandardu, so záväzkom 
nájomcu postaviť na svoje náklady a nebezpečenstvo na prenajatej nehnutel'nosti nájomné 
bytové domy, ktoré budú spÍňať kritériá stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania a ktoré bude nájomca následne povinný odpredať Mestu Prešov. 

2. Nájomca sa zaväzuje užívať vec na vyššie uvedený účel výstavby nájomných bytových domov 
s celkovým počtom 61 bytových jednotiek bežného štandardu, a zaväzuje sa postaviť na svoje 
náklady a nebezpečenstvo na prenajatej nehnutel'nosti nájomné bytové domy, ktoré budú spÍňať 
kritériá stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
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a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktoré sa následne zaväzuje 
odpredať Mestu Prešov. 

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

Článok 2. 
Spôsob prenájmu 

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

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

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

Článok 3. 
Doba prenájmu 

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

2. Nájomnú zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť : 

a) dohodou, 
b) odstúpením od zmluvy, 
c) uzatvorením kúpnej zmluvy na predaj nájomných bytových domov prenajímateľovi. 

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

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

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

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

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

a regionálneho rozvoja SR alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch a prislúchajúcej technickej vybavenosti. 

2 



4. Odstúpenie od zmluvy je účinné posledným dňom v kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo 
k doručeniu jeho písomného vyhotovenia nájomcovi. 

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

Článok4. 
Nájomné 

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

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

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

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

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

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

prenajímateľa. 

Článok 5. 
Ostatné dojednania 

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

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

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

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

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

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

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

prenajímateľ nájomca 
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Príloha k bodu č. 21 

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

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

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

Článok l. 
PREDMETBUDÚCEJKÚPNEJZMLUVY 

l. l. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje zrealizovať na vlastné náklady a nebezpečenstvo výstavbu 
nájomných bytových domov (la, lb, 2., 3. a 4.) v celkovom počte 61 bytových jednotiek 
a následne ako zhotoviteľ stavieb po ich výstavbe a kolaudácii sa stane výlučným vlastníkom 
nájomných bytových domov, postavených na pozemku, prenajatom na tento účel od budúceho 
kupujúceho, a to na časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 - ostatné plochy, o výmere cca 
5 000 m2

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

1.2. 
Budúci predávajúci prehlasuje, že stavby bytových domov na vyššie uvedených pozemkoch budú 
zhotovené na náklady a nebezpečenstvo budúceho predávajúceho a budú pozostávať z celkového 
počtu 61 bytových jednotiek, a to v tomto členení : 

a) Bytový dom la): 

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

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,65 m2
, 
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- presný termín začatia výstavby nájomného bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluve, 

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

b) Bytový dom lb): 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 9 ks, 
- predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 645,45 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,65 m2
, 

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

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

c) Bytový dom 2.: 

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

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2, 

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

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

d) Bytový dom 3.: 

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

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2
, 

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

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

e) Bytový dom 4.: 

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

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2, 

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

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

pričom každý z bytov bude spÍňať kritériá stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania pre bytové jednotky bežného štandardu s priemernou podlahovou plochou do 50 m2

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

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

1.5. 
Budúci kupujúci má počas realizácie výstavby nájomných bytových domov a prislúchajúcej 
technickej vybavenosti, uvedenej v predchádzajúcich ustanoveniach tejto Zmluvy, právo priebežnej 
kontroly vykonávania stavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov a kvality 
realizovanej výstavby a to prostredníctvom odborne spôsobilej osoby. Prípadné zmeny materiálov 
alebo technických riešení, ktorými však nedôjde k podstatnej zmene projektového riešenia, 
podliehajú schváleniu budúcim kupujúcim, financujúcou inštitúciou a súhlasnému stanovisku 

, spracovateľa projektu stavby. Takto odsúhlasená zmena nesmie zvýšiť kúpnu cenu stavby, zhoršiť 
technické parametre stavby a jednotlivých konštrukčných prvkov. Budúci predávajúci sa zaväzuje 

,, informovať budúceho kupujúceho o skolaudovaní bytového domu a technickej vybavenosti. 
Zároveň sa budúci predávajúci zaväzuje informovať budúceho kupujúceho aj o nadobudnutí 
vlastníckeho práva predložením výpisu z príslušného listu vlastníctva. 

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

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

Článok ll. 
PODMIENKY BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY 

2.1. 
Budúci kupujúci sa zaväzuje požiadať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ako aj Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len "ministerstvo") o poskytnutie podpory (t. 
j. podpory vo forme úveru, nenávratného príspevku a dotácie), na predmet budúcej kúpnej zmluvy 
podľa zákona č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 
150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Ďalej sa budúci kupujúci zaväzuje písomne 
oznámiť budúcemu predávajúcemu rozhodnutie ŠFRB a ministerstva o podanej žiadosti, a to 
najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia od vyššie uvedených inštitúcií. 

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

3 



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

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

2.5. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia o užívaní príslušných nájomných bytových domov 
a prislúchajúcej technickej vybavenosti vydaného príslušným stavebným úradom , po poskytnutí 
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania v prospech budúceho kupujúceho na kúpu hotových bytov 
v skolaudovaných bytových domov podl'a zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v platnom znení a dotácie Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
budúcemu kupujúcemu na kúpu technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovým domom podl'a 
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení a po 
schválení kúpy nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti Mestským 
zastupitel'stvom mesta Prešov, uzavrú kúpnu zmluvu v súlade s ustanoveniami § 588 a nasl. zákona 
č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorej predmetom bude 
odplatný prevod výlučného vlastníckeho práva budúceho predávajúceho budúcemu kupujúcemu 
k nájomným bytovým domom uvedených v bode 1.2. tejto zmluvy a ku všetkým stavbám 
prislúchajúcej technickej vybavenosti (ďalej len "kúpna zmluva"). 

2.6. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 30 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
u užívaní príslušných nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti, 
písomne vyzvať budúceho kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy na vyššie uvedené nájomné 
bytové domy v počte 61 bytových jednotiek a súvisiacu technickú vybavenosť a spolu s výzvou 
predložiť budúcemu kupujúcemu aj písomný návrh kúpnej zmluvy. Za podmienky, ak budúcemu 
kupujúcemu bola schválená a priznaná finančná podpora vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na vyššie uvedené 
nájomné bytové domy a súvisiacu technickú vybavenosť a za podmienky schválenia kúpy 
nájomných bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti Mestským zastupitel'stvom 
mesta Prešov sa budúci kupujúci zaväzuje uzavrieť s ním kúpnu zmluvu nie neskôr ako do konca 
mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve podľa ustanovenia § IO ods. 13 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v platnom znení, resp. v ktorom bola uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie podľa 
ustanovenia § l O ods. 4 zákona č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 
v platnom znení. 
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2.7. 
Ak napriek splneniu vyššie uvedených podmienok budúci kupujúci do dohodnutej doby uvedenej 
v predchádzajúcom bode 2.6. tejto zmluvy, neuzavrie s budúcim predávajúcim kúpnu zmluvu, má 
budúci predávajúci právo v súlade s § 50a, ods. 2 Občianskeho zákonníka, domáhať sa do jedného 
roka na súde, aby vyhlásenie vôle druhej zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 
Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

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

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

stavebné povolenie najneskôr do 15.1.20 16, 
b) na nájomné bytové domy nebude nájomcovi a budúcemu predávajúcemu vydané právoplatné 

kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 31.8.2018, 
~ c) Mesto Prešov ako budúci kupujúci nezíska dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 
~ a regionálneho rozvoja SR, alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov 
iť v nájomných bytových domoch, 

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

nájomnej zmluvy uzatvorenej s budúcim predávajúcim ako nájomcom. 

2.10. 
~ Budúci predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Mestu Prešov ako budúcemu kupujúcemu zmluvnú pokutu 

vo výške 10 000,- EUR v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v bode 2.9. tejto 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zavinením (aj nedbanlivostným) budúceho predávajúceho. 

2.11. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že predmet budúcej kúpnej zmluvy - nájomné bytové domy 
a prislúchajúca technická vybavenosť, nebudú v čase prevodu vlastníckeho práva zaťažené 
záložným právom alebo inou ťarchou alebo iným právom tretích osôb a budúci predávajúci bude 
jej výlučným vlastníkom. V prípade existencie záložného práva alebo inej ťarchy na prevádzanej 
nehnuteľnosti v prospech banky financujúcej výstavbu nájomných bytových domov budúcim 
predávajúcim, sa budúci predávajúci zaväzuje podať ešte pred podaním návrhu na vklad 
vlastníckeho práva podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy na budúceho kupujúceho, návrh na výmaz 
tejto ťarchy na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. 

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

3.1. 
Predmetom budúcej kúpnej zmluvy je prevod vlastníctva : 

a) nájomných bytových domov so 61 b. j. a prislúchajúcej technickej vybavenosti bližšie 
špecifikovanej v bode 1.2 tejto zmluvy, ďalej 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) do 60m2
- 880 EUR/m2

, 

b) do 55 m2
- 890 EUR/m2

, 

c) do 50m2
- 900 EUR/m2

• 

3.6. 
Kúpna cena predmetu kúpy : 

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

3.7. 

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

-verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na l m verejného vodovodu a 
vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % 
oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom 
dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov 
výpočtu výšky, 

- verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške 
14 7 eur na l m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný 
byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej 
kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty 
vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, 14 000 eur na l čistiareň 

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

Budúci predávajúci ako aj budúci kupujúci sa zavazuJe akceptovať prípadné zmeny vyššie 
uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie finančných 
prostriedkov formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a formou dotácie Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú 
prijať prípadné zmeny výšky cien formou písomného dodatku k tejto zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve. 

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

3.9. 
Kúpna cena bude splatná najneskôr do 15 dní po tom, čo mesto Prešov obdrží finančné prostriedky 
na svoj účet v zmysle bodu 3.4. tejto zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 

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

Článok IV. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTV A. 

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

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

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

Článok V. 
ZÁVEREČNE USTANOVENIA 

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

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

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

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

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

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

5.7. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

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

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

Budúci predávajúci Budúci kupujúci 
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151 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov Strana 
pre disponovanie s majetkom mesta 1/2 

Mesto Prešov 

Výpis 

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

dňa 18.3.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

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

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

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

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

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

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

-stavbu súp. č. 11064 na pozemku parc. č. KNC 164/2 a pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 
316m2

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

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

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

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

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

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



161 Komisia Mestského zastupiteľstva v Prešove 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Mesto Prešov 

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

JUDr. Ľudmila Vargová, v.r. 
sekretár komisie 

4 l· k/ 
Za správnost' vý~i~u: 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Ľudovít Malaga, v.r. 

Štefan Hermanovský, v. r. 

Strana 
2/2 
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Mesto Prešov 

Výpis 

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

dňa 1.7.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schválit' 

Bod č. l 
Zrušenie obchodnej verejnej sút'aže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015, bod č. 4, v súlade s bodom 23 podmienok 
obchodnej verejnej súťaže. 

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

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

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

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

). 

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

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

). 
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pre disponovanie s majetkom mesta 2/2 

Mesto Prešov 

neschváliť 

Bod č. 5 
Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 1674/252, trvalé trávne porasty o výmere 951 ml, 
- parc. č. KNC 1674/383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m,l 

zapísané na L V č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K Okruhliaku a Pod Dubom, od podielových 
spoluvlastníkov: 
Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 1/3, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 1/9, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
resp. ich právnych nástupcov 

- za cenu 22 910,28 € (23,82 €/ml). 

Bod č.16 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204/97, ostatná plocha o výmere cca 570 ml, (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. M. slovenskej - za 
OD Jednota, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 17 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/35 o výmere 18 ml, zastavaná plocha a nádvorie, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.18 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/36 o výmere 18 ml, zastavaná plocha a nádvorie, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 

minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.19 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9782/3, ostatná plocha o výmere cca 650 ml (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dúbravská, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

JUDr. Miroslav Makara, v. r. 
sekretár komisie 

v.z.~1 
Za správnosť výpisu: 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 
Ing. Ľudovít Malaga, v. r. 
Ing. Anton Neupauer, v. r. 
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Mesto Prešov 

Výpis 

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

dňa 19.8.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

Bod č.1 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 281/2012 zo dňa 31.10.2012 
v časti schvaľuje 
bod 7 
Odkúpenie: 
a) časti pozemku parc. č. KNC 14821/38 o výmere 417 m2 (bude vytvorená GP), orná pôda, 

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

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

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

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

• 
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Bod~- 2 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod8 
Odkúpenie: 
l. časti pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada o výmere cca 80m2

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

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

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

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

2/8 

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

082 02 Drienovská Nová Ves č. 135 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku 

sa mení na 
Odkúpenie: 

l. pozemku parc. č. KNC 2458/6, ostat. plocha o výmere 50 m1
, ktorý bol vytvorený GP č. 

302/2013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantinova 3, 
080 Ol Prešov, od~lenenim z pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada, LV č. 6054, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 2 950 € (59,01 €/m1

). 

2. pozemku parc. č. KNC 2448/2, ostat. plocha o výmere 212 m1
, ktorý bol 

vytvorený GP č. 302/2013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov: 
-parc. č. KNC 2448/2, záhrada, 
-parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha, 
-parc. č. KNC 2451, záhrada, 
všetko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 Ol Prešov 

-za cenu l €. 

Bod č. 3 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 
v časti schvaľuje 
bod31 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), L V č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 58, 
080 O l Prešov 
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- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za 
cenu 10 €1m2

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

sa mení na 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 23641102, orná pôda o výmere 111m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
pozemok parc. č. KNC 1237513, zast. plocha o výmere 37m2

, vytvorený GP č. 9912014 zo dňa 
4. 8. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 
z pozemku parc. č. KNE 1237513, záhrady, LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafiny Tobiášovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, t. j. 
74m2

) za cenu 745 € (t.j. 10,07 €1m2
), s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého 

pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

Bod č. 4 
Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 11612015 zo dňa 29.6.2015 
v časti schvaľuje 
bod5 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na 
Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na LV č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozemku parc. č. 
KNC 93101425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6513504 - časti podielu o veľkosti 
6501418728 a od vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým 
prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 81/3504- časti podielu o veľkosti 8101418728, 
- časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 93101432, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere l 102 m2

, vedenom na LV č. 8235 od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 6513504- časti podielu o veľkosti 6501418728 a 
od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 
o veľkosti 81/3504 časti podielu o veľkosti 8101418728, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l 
(L V č. 7982), 
za cenu: 
- 28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 
- 35,38 € pre vlastníka 4-izbového bytu, 
+ náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

sa mení na 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu na 
Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na LV č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na pozemku parc. č. 
KNC 93101425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 6513504- časti podielu o veľkosti 
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650/418728 a od vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým 
prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8113504 -časti podielu o veľkosti 810/418728, 
-časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/425, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere l l 02 m2

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

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

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

). 

Bod č. lO 
Predaj pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020114 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom 

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

). 

Bod č.l3 
Zámer predaja pozemkov: 

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

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

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K 
Okruhliaku, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku s podmienkou, že v okolí plochy budú 

ponechané voľné pásy územnej rezervy (pre zeleň, chodníky pre peších, pre výhl'adové 
rozšírenie komunikácie), po odsúhlasení s OÚP a SÚ. 

Bod č.l4 
Zámer predaja: 

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

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

, ostatná plocha, 
L V č. 534, k. ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord 
- spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 

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

, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 
2067/303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466 m2 a parc. č. KNE 2067/404, trvalé trávnaté 
porasty o výmere 54m2

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

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

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

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

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

, parc. č. KNE 2067 /l 03, trvalé trávnaté porasty o výmere 31Om2
, LV č. 13594, k. ú. 

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

, 

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

, L V č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita 
Šidlovec, 

spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v pn1ohe tohto 
uznesenia. 

Bod č.16 
Zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej č. 5, 
ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V 
č.6492,k.ú.Prešov, 

tenisové kurty so zariadením a príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 846311, 
8463/3 a na pozemku parc. č. KNE 87211, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135m2

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

spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v pn1ohe tohto uznesenia. 

Bod č. 17 
Zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. 
armády 20/A, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

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

, 

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

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

Bod č.19 B 
Zámer predaja nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu záujmu mesta 
Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO 
Prešov" a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2 

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

, L V č. 6492, 
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-parc. č. KNC 9310/998, ostatné plochy o výmere l 734 m1
, ktorá bola vytvorená GP č. 74/2015, 

zo dňa ll. 6. 2015, vyhotoveného firmou MontanA Košice, s. r. o., Pri hati l, Košice, odčlenením od 
parc. č. KNC 9310/529, L V č. 6492, 
celkom o výmere 3426 m1

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

Bod č. 21 
Zámer dlhodobého prenaJmU nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu výstavby bezplatných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č. KNC 
9418/582, ostatná plocha o výmere cca 252 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na dobu 15 rokov pre: 
- ESTELLE, s.r.o., Na križovatkách 1621/35,821 04 Bratislava, IČO: 36710971 

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

celej doby nájmu, 
b) dobudovanie prístupovej komunikácie. 

Bod č. 24 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania zdravotnej starostlivosti, a to nebytových priestorov o výmere 50 m2

, 

nachádzajúcich sa v suteréne Základnej školy Sibírska na Ul. Sibírskej č. 42, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
za účelom prevádzkovania stomatologickej ambulancie na dobu neurčitú pre spoločnost' FirDENT, 
s. r. o., Bratislavská 4, 080 Ol Prešov, IČO: 48158097 

-za cenu 40 €/m1/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 

Bod č. 25 
Nadobudnutie technického zhodnotenia stavby na Ul. Exnárovej liA a 5/A, s. č. 7543, umiestnenej 
na parc. č. KNC 14330/28, k. ú. Prešov, L V č. 6492 od spoločnosti RESPO SK, s. r. o., Smreková 6, 
080 Ol Prešov, IČO: 36 515 485 
- za cenu 115 212,72 EUR s podmienkou započítania časti kúpnej ceny vo výške 31147,22 EUR 
za pohl'adávku Mesta Prešov voči predávajúcemu v rovnakej výške. 

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

neschválit' 

Bod č.l2 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostat. plocha, spolu o výmere cca 120 
m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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Bod č. 20 
Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 9310/530, ostatné 
plochy o výmere 2 137 m2

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

opätovne predložiť na komisiu 

Bod č.18 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 
a parc. č. KNC 4603/2, 
- pozemku parc. č. KNC 460311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na L V č. 15997, k. ú. Prešov, 
- pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

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

osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 
lokalita Ul. Metodova 
- spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 
Dopracovat' o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností pre jedného vlastníka a až 
potom dať do nájmu. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie, v.r. 

Dostanú: 
podľa rozdeľovníka 

l l 
v· /, . v~~ 

Za správnost' vý~su: 
JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru správy majetku mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Štefan Hermanovský, v. r 

Ing. Ľudovít Malaga, v. r. 



CCI Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh na schválenie majetkových 
prevodov. 

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

Následne majetkové prevody (okrem bodu 5B) boli prerokované Mestskou radou v Prešove 
dňa 7. 9. 2015, ktorá k uvedenému materiálu neprijala uznesenie. 

Majetkové prevody predložené na MsR pod por. č. 9, 10, ll a 12, ktoré sa týkali 
odpredaja pozemkov na Ul. Pod Wilec hôrkou, nepredkladáme na prerokovanie MsZ z dôvodu, že 
v danej lokalite je potrebné znovu preveriť trhovú výšku kúpnej ceny s prihliadnutím na alternatívne 
ceny ponúkané Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. a Slovenskou správou ciest na nimi 
realizované investičné akcie. 

K majetkovému prevodu por. č. 21 po konzultácii s gestorom verejného obstarávania 
Ms Ú bližšie uvádzame nasledovné: 
Aby sa v prípade výstavby nájomných bytov neuplatňova!, resp. neporušoval platný zákon 

o verejnom obstarávaní nesmie byť naplnená definícia zákazky podľa § 3 ods. l zákona o verejnom 
obstarávaní "Zákazka na účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá medzi jedným 
alebo viacerými verejnými obstarávateľmi, alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo 
viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služby" a nesmie sa uplatniť výnimka na nadobúdanie 
nehnuteľností uvedená v ustanovení § l ods. 2 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní v prípade, 
kedy nehnuteľnosť ešte neexistuje. 
Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve podľa nášho názoru nedochádza k naplneniu definície zákazky 
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ňou nie je založený priamy záväzok mesta byty 
kúpiť. Kúpa je totiž podmienená nielen schválením úveru a dotácie v prospech mesta, ale aj 
schválením kúpy Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov, a teda mesto sa môže rozhodnúť kúpu 
nerealizovať. Rovnako na základe tejto zmluvy nevzniká ani záväzok mesta na peňažné plnenie ako 
jedna z náležitostí "zákazky", ktorý je tiež podmienený vyššie uvedeným. Budúci predávajúci bude 
stavať bytové domy vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné 
riziko, najmä s rizikom, že ich mesto nemusí po kolaudácii odkúpiť. Záväzok mesta na kúpu a aj na 
finančné plnenie vznikne až uzavretím kúpnej zmluvy po kolaudácii stavieb, priznaní úveru a dotácie, 
schválení kúpy a vlastných finančných zdrojov v MsZ, pričom v tom čase sa už budú nadobúdať 
existujúce stavby, na čo bude možné uplatniť vyššie uvedenú výnimku stanovenú v ustanovení § l 
ods. 2 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní. 

Strana 1/1 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1138 

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

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

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

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

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

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

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

. 

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

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

F- MsÚ/SP-01112/1 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 2/38 

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

AJ Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23. 9. 2013 
v časti schvaľuje 
bod8 
Odkúpenie: 
l. časti pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada o výmere cca 80m2

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

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

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

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

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

082 02 Drienovská Nová Ves č. 135 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku 

sa mení na 
Odkúpenie: 

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

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

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

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

č. 302/2013 zo dňa 12. 12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov: 
-parc. č. KNC 2448/2, záhrada, 
-parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha, 
-parc. č. KNC 2451, záhrada, 
všetko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 Ol Prešov 

-za cenu l €. 

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

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

F- MsÚ/SP-01112/1 



181 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 3/38 

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

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

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

Cl Prílohy: 
02/1 GP č. 302/2013 
02/2 L V č. 6054 
02/3-2 LV č. 15874 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6054 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C"· 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nt] 

DRUH 
POZEMKU 

Záhrada 
Záhrada 
Záhrada 

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

979 
551 
748 
192 
130 

Zastavaná plocha a nádvorie 
Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 2600 

Legenda: 

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

PRÍSLUŠ. K ;?:ÚO- príslušnost' k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

7925 2458/003/0 IO rod.dom 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

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

l Nešťák Kamil r. Nešt'ák, Jazdecká 16A, PREŠOV, SR 
IČO/RČ: 19750505 

Titul nadobudnutia: 
KUPNA ZMLUVA V 155/95 A V 154/95 
KUPNA ZMLUV A V 3056/95 
ROZHODNUTIE O CS Vn.610-R-7925/97-Z 3191/97 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Stavby 

CHARAKTE
RISTIKA 

4 
4 
4 
15 
15 

PR(LOHA Č. 0~/2-
Strana: 

Dátum: 18.06.2015 

(celkom parciel ............. 5. .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

8083 
8083 
8083 
8083 

o 

5342 
5341 
5341 
5341 
5341 

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

INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

6054 6054 

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

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

V 3253/08-zálož.zml. pre ŠFRB,Lamačská cesta 8,833 04 BN31749542/ na parc.KN 2458/4-poL3 776/08 3863/1 
3 

- V 4092/20 13-Zmluva o zriadení záložného práva č.0000000000058703 pre Prima banka Slovensko,a.s., Hodžova 
ll ,O l O ll Bratislava /3 1575951 l na parc.KN C 2458/2,2458/4/ 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

386411 
3 

POL. VZ. 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15874 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH 

ČÍSLO v [nt l POZEMKU 

2448/002/0 65 Záhrada 
2448/004/0 27 Ostatná plocha 
2451/000/0 800 Záhrada 
2452/000/0 143 Zastavaná plocha a nádvorie 
2453/00110 228 Záhrada 
2453/002/0 9 Záhrada 
2454/00110 6 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/002/0 103 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/004/0 64 Ostatná plocha 
2454/005/0 659 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/006/0 77 Ostatná plocha 
2454/008/0 26 Ostatná plocha 
2454/009/0 5 Ostatná plocha 
2454/010/0 9 Ostatná plocha 
2454/01110 14 Ostatná plocha 
2454/012/0 13 Ostatná plocha 
2454/013/0 30 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/014/0 60 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/015/0 20 Zastavaná plocha a nádvorie 
2454/016/0 29 Ostatná plocha 
2454/017/0 32 Ostatná plocha 

Výmera spolu: 2419 

Legenda: 

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

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

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

CHARAKTE-
RIS TIKA 

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

Dátum: 18.06.2015 

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

110 5342 
o 5341 

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



PRÍLOHA Č.OZ/~-2-· 
ČASŤ B: VLASTNÍCI (celkom vlastníkov ............... L.) 

• Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

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

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 5501/2013 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Právo prechodu peši na nehn.parc.KN 2449,2448/l po parc.KN C 
2454/8,2454/4,2454/9,2454/1 0,2454/ll ,2454/12-12 C 3 I 7/93-368-Z 31 I 3/2005, V 6895/20I2IV 5501/20131 

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

POZNÁMKY 

Z-7529/20 I 4 - Rozh.MsÚ č.B/3446/20 I 4-Se - odstránenie stavby 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

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

v znení vyhlášky č. 72/1997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 31.05.20I5 00:00:00 

Podiel 

!ll 

POL. VZ. 

5546/1 
3 

5150/1 
3 

POL. VZ. 

715/15 
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P. č. 3 /Bod č. 3- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 
v časti schvaľuje 
bod31 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
časť pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady o výmere cca 48m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita UL Na Rúrkach, v bezpodielovom 
spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafíny Tobiášovej, rod. Priščákovej, Na Rúrkach 58, 
080 O l Prešov 
- s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov) za 
cenu 10 €/m2

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

sa mení na 

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

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 
Na Rúrkach, vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
pozemok parc. č. KNC 12375/6, zast. plocha o výmere 37m2

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

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

pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

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

• Na 
základe toho bola vypočítaná aj cena za prevyšujúcu výmeru, t.j. 745 €. Predmetný návrh na 
zmenu uznesenia bol komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta prerokovaný 
dňa 27. 5. 2015, ktorá odporučila zámenu nehnuteľností s doplatkom (za prevyšujúcu 
výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, t.j. (74m2

) za cenu 2 220 € 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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(t.j. 30 €1m2
) s podmienkou zaplatenia náhrady za užívanie dotknutého pozemku za obdobie 

dvoch rokov spätne. 

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

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

F- MsÚISP-0111211 
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Výkaz výmer 

Doterajši stav Zmeny Nový stav 

Cislo D k od Druh 
Výmera Druh i parcele Číslo Výmera pozemku 

Vlastni k 
Pk. vl. Parcely m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) 

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

l l 
Stav právny je totožný s registrom C KN 

5196 12375/3 Z53 ~~ l l -, 196 z óh rado ' doteroJší 
4 

12375/S 37 zostav, plocho Mesto Prešov 
22 

SlxllU : Z53 Z53 

Poznáml<a: K ZÍ!llsu totuto Qe(lll!trlcl<éro oliru do katastra nehruteltlosti Je DOtrellre doložiť súhlosné záväzné stanovisko Okresného úro<IJ - POZemkového 
odlloru k ri!VrhovoneJ Zllm'! drt.I!J oozemku KN-C DO rc, č, 12375!6, 

legenda: 

Kód soosoou yyuž!vonla 

22 

- Pozetrol< prevažne v zostavenom územ! allee oletxJ v zóhraakórskeJ osaae, na ktorom sa pestuJe zelenina, ovocie, 
okrasná nízko o wsoká zeleň o !né DOl'rlohosooaárske plodiny 

- PoZenDk oo ktorom Je oostavenó lnžlnlersko stovtxJ - cestná, miestno o účelová kOIIl.Jn!káclo, lesná cesto, oo!'nó 
cesto, chodník, nekryté oorl<aVlsko o !ch súčasti 
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Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností. 

Vyhotoviteľ Kxaj • • Okres l Obec • l/, -.~ l l Presovsky Prešov Presov 

® GEe?LAN Kat čislo jMapový 
• úz.,;rue Prešov plánu 99/2014 list č. PREŠOV 5-3/31,33 

GEOPLAN Presov, s.r.o. ---
Kon§tantinova t. 3, 080 Ol PREŠOV 

IČO: 36435985, IČ DPH: SK2D20015393 
GEQ J\1ETRJ CKÝ PLÁN na oddelenie pozemku KN-C p.č. 12375/6 

Vyhotovil Autorizačne overil 

l -F··---- -~ MenO: Dňa: Meno: 
Ing. Miriama Bakoňová 4.8:~1;4~;:;."-"";:::::·: ... Ing. Ľudovft Bakoň 

Dňa: 
4.8.2014 

Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

Dňa: 

06 08 i014lč8~ lf ~2/ú:l!~ 
Nové hranice boli v prírode označené NáležÍ~Sťamt.,.,·~~~dOsť.~~ÍO:~~o.vedá predpisom l Uradne over:x;é_pe;lľ~-§9-~ona NR SR č 215/1995 

plotom, obrubníkom á'( ~.:;,ise--n· O l4 ~ ~"".;.-('.-1;.;.; \\\ Z z o ge~dezu a-karto~llfi'l ~"',~" 

Záznam podrobného_merania (meračský náčrt) č. (l ~i" r"d-:I;il· . '% ~j' 'll\ 'V· l / ., - --- g·' -~""" c/ "" ! \'"_J ~ - ·' • ' l l,~- ,.. . 
512445 ~ .:__ -~ ':)-C~1 j ;} :_,;} 1 1 L::;..:: 1 1 1 ·' ;;, --v ~ ~ · . . l --''- , • Súradnice bodov označenych člslami a ostatné meračské \~ "'~ -"~ ~"--... / .fi"· _fó/; ,J 1-; 1~, l ' 

údaje sú uložené vo všeobecneJ dokwnentácil ~ ..... 2 · J ''t epeči'atka-a]Jdtlj,is \ PeéíaikaJ podpis ........ 0~--~ " '/.~ . ' 
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• výlučné vlastníctvo 
::1! podielové spoluvlastníctvo 

• výlučné vlastníctvo 
:!!:l podielové spoluvlastníctvo 

/\/ parcely E 

,'.J parcely c 
vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
Nl dôležité ulice a cesty 
LÄ:?významné ulice a námestia 
tfl!l u li ce a cesty 
:·:iné komunikácie a chodníky 
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PR\WHA c. 0~/3 
~IJ-n ~C-t...-

Jwe.f-Tobiáš. nar.· , bytom Prešov, ul. Na Rúrkach 58, 080 01 Prešov 

Vec 
Zámena pozemkov- doplnenie žiadosti 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Prešov 

Prešov 11.06.2015 

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

je 051/7715518. 

S pozdravom 

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

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

, vedenom na LV č. 8235 od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych 
nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504 - časti podielu o veľkosti 650/418728 a od 
spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o 
veľkosti 8113504 časti podielu o veľkosti 810/418728, podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l (LV 
č. 7982), 
za cenu: 
- 28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 
- 35,38 € pre vlastníka 4-izbového bytu, 
+ náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

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

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

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

Dôvod: Zmena listu vlastníctva pri zastavanom pozemku. 

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

Cl Príloha: 
04/1-11 LV č. 7983 

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

VÝPIS Z KAT ASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 21.08.2015 
čas vyhotovenia: 09:57:08 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

4873 9310/425 9 BYTOVKA 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

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

Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
CASt B: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

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

Byt 

Vchod: 13 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 29.03.1963 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 13 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 28.02.1970 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3431/2010 

Vchod: 13 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 18.07.1979 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

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

Dátum narodenia: 24.04.1984 

65 l 3504 

19.07.1966 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 2 

lnformativny výpis 1/11 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2015 



Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN[CJ A IN~ OPRA VNEN~ OSOBY 

PRfLoWA Č. 0~/1-~ 

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

Vchod: 13 1. p. Bytč. 3 

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

Dátum narodenia : 24.04.1984 
Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

Vchod: 13 1. p. Byt č. 4 

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

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

Dátum narodenia: 18.01.1962 Dátum narodenia: 02.04.1962 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia KUPNA ZMLUVA V 1486/2001 

Vchod: 13 2. p. Bytč. 5 

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

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

SR 
Dátum narodenia: 18.08.1969 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZAMENNA ZMLUVA V 2879/2001 

Vchod: 13 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 20.01.1941 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 13 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 12.06.1976 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 1483/2004 

Vchod: 13 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
8 KRAKOVA MARGITA R KAPOLKOVA 

Dátum narodenia : 27.04.1932 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 15 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

16.01.1975 
1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1946 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

Informatívny výpis 2/11 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2015 



Byty a nebytové priestory 
CA Sf B: VLASTN fC/ A INÉ OPRAV NENÉ OSOBY 

PRILoHA r;, 04-/1-:J 

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

Vchod: 15 prízemie Byt č. 1 

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

Spoluvlastnfcky podiel: 

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

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 01.06.1948 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 02.03.1933 
Spoluv/astnlcky podiel : 

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

Vchod: 15 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 31.07.1945 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 26.12.1946 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum naroden/a: 19.12.1975 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 98/2010 

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

Dátum narodenia: 20.09.1947 

19.08.1947 
1 l 1 

81 l 3504 

14.10.1949 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

03.10.1949 

1 l 1 

65 l 3504 

27.10.1948 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 2 
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Byty a nebytové priestory 
CASt 8: VLASTN!CI A INE. OPRAVNENE. OSOBY 

PRiioHA [ · D~/1-lt 

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

Vchod: 15 2. p. Bytč. 6 

51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR 

Dátum narodenia: 20.09.1947 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vlastn.bytu V 2540/98 

Vchod: 15 3. p. Bytč. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 12.10.1947 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 07.04.1961 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 7449/2003 

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

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 15.06.1975 

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

Vchod: 17 prízemie 

Spoluvlastnícky podiel : 

Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 10.03.1975 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 4713/2003. 

Vchod: 17 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

1 l 2 

65 l 3504 

14.03.1950 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

24.01.1954 

1 l 1 

81 l 3504 
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PRlLDHA C. 04/1-5 
Byty a nebytové priestory 

CASt 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 
Por. čfslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 

(sídlo) vlastnfka 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 4 

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

Dátum narodenia : 06.01.1964 

Spoluvlastnícky podiel: 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 7507/2012 

Vchod: 17 2. p. Byt č. 5 

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

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

Dátum narodenia : 26.04.1973 
Spoluvlastnícky podiel: 1 l 2 

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

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

Dátum narodenia : 26.04.1973 
Spoluvlastnicky podiel : 1 l 6 

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

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

Dátum narodenia: 30.07.1992 
Spoluvlastnícky podiel: 

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

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

Dátum narodenia : 06.11.1997 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z-5162112- Uznesenie 26D 45/2012 

Vchod: 17 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 01.01.1935 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 22.08.1948 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 6 

116 

81 l 3504 

04.08.1944 

1 l 1 

65 l 3504 

25.02.1947 
1 l 1 

81 l 3504 

24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001, SR 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 17 3. p. Byt č. 8 

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

Dátum narodenia: 22.05.1946 Dátum narodenia: 01.05.1947 
Spoluvlastnícky podiel : 

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

Vchod: 19 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 28.03.1955 
Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Dátum narodenia: 28.03.1955 
Spoluvlastnícky podiel : 

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

Vchod: 19 prízemie Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 14.01.1939 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 19 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 30.05.1975 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6264/2007 

Vchod: 19 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

28 VATASCINOVA MARIA R ZUBOVA 
Dátum narodenia : 21.01.1939 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

Vchod: 19 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 
Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 2 

1 l 2 

81 l 3504 

19.01.1945 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

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

PR(l.DHA Ď. Olt/1-1 

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

Vchod: 19 2. p. Byt č. 5 

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 
Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 519/99. 

Vchod: 19 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 04.08.1964 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4092/2012 

Vchod: 19 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 26.08.1958 
Spoluvlastnícky podiel : 

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

Vchod: 19 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 02.08.1946 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
33 STANISLAV JOZEF A DANKA R KINCAKOVA 

Dátum narodenia: 09.03.1965 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 13.07.1959 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

06.05.1919 
1 l 1 

65 l 3504 

18.02.1969 
1 l 1 

81 l 3504 

20.04.1962 
1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
ČASŤ 8: VLASTN[ GI A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

PRílOHA é.o~/1-B 

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

Vchod: 21 1. p. Byt č. 3 

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

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
36 STEFFKO ADRIANA VLASTA R MIHOCKOVA 

Dátum narodenia : 05.03.1944 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

15.03.1950 

1 l 1 

65 l 3504 

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

Dátum narodenia: 22.04.1979 Dátum narodenia: 20.06.1978 
Spoluvlastnícky podiel: 1 l 1 

Titul nadobudnutia V 7571/2011- kúpna zml. 

Vchod: 21 2. p. Bytč. 6 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

38 Ďurčanská Katarína r. Ďurčanská, JUDr., Šmeralova 21, Prešov, SR 
Dátum narodenia : 13.12.1956 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Zmluva o zámene nehnuteľnosti V 5400/2003. 

Vchod: 21 3. p. Bytč. 7 

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

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

Dátum narodenia: 08.05.1986 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 3105/2013 

Vchod: 21 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 23 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

28.04.1947 

1 l 1 

65 l 3504 

Informatívny výpis 8/11 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2015 



Byty a nebytové priestory 
ČASt B: VLASTN fC/ A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

ľRľí..o 1-1 A ť . O~ }.~-9 

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

Vchod : 23 prízemie Byt č. 1 

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

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3645/2006 

Vchod: 23 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 29.03.1948 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Dátum narodenia: 21.05.1971 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4698/2006 

Vchod: 23 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 20.02.1950 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 11.08.1946 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnfcky podiel : 

Vchod: 23 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 10.01.1957 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 1918/2004 

Vchod: 23 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 09.10.1945 Dátum narodenia: 

Spoluv/astnfcky podiel : 

Vchod : 23 3. p. Byt č. 7 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 2 

1 l 2 

65 l 3504 

07.09.1950 

1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1948 

1 l 1 

65 l 3504 

10.12.1962 
1 l 1 

81 l 3504 

03.01.1947 
1 l 1 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN/Ct A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

PRÍLOHA Č.0~/1-10 

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

Vchod: 23 3. p. Bytč. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 20.03.1980 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V-1881/2011 

Vchod: 23 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 04.1 0.1972 Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 2102/2005 

Legenda: 

Tituly nadobudnutia L V: 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

27.06.1973 

1 l 1 
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ÓASfC: fARCHY 
Por. č.: 

ZALOZNE PRAVO V ZMYSLE $15.0DST.1 ZAKONA 182/93 ZB. 
ZALOZNA ZMLUVA C.V-3863/97 PRE PRVU STAVEBNU SPORITELNU a.s. BRATISLAV NA BYT C.3 NA !.POSCH. 
VO VCHODE C.17 -/17/3/1/; 

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

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

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

20 Právo doživotného,bezplatného užívania bytu č.4 na l.posch.,vchod 17-čs 4873 v prospech Marinič Michal 
lng./7 .12.1963/ a Plučinský Milan /16.9.1939/ -V 1507/2011; 

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

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

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

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

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

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

48 V 6517/2013-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporiteľňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava 
/00151653/ na byt č.8 na lll.posch.,vchod 23-čs 4873 a podiel81/3504 na spoloč.častiach a zariadeniach domu; 

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

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

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

Al Mesto Prešov ruší obchodnú verejnú sút'až, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015, bod č. 4, v súlade s bodom 23 podmienok 
obchodnej verejnej súťaže. 

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

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

Dl Prílohy: 
05A/1-4 Uznesenie MsZ v Prešove č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015 
05A/2 Zápis z vyhodnotenia ponúk č.10/2015 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Mesto Pre§ov 

UZNESENIE 

zo 6. zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva mesta Prelov 

dňa: 27.4.2015 čislo: 74/2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prelov 

schvaJ'uje 

l. Zrulenie obchodnej verejnej súťde, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia MsZ 
č. 184/2012 zo dňa 28.3.2012 v časti 5a), 5b) a 5c). 

2. Predaj nasledujúcich pozemkov pod existujúcou stavbou s. č. 4766, L V č. 13009, k. ú. 
Prelov, vlastnfkovi stavby, a to: 
- parc. č. KNC 9262112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m1

, 

-parc. č. KNC 9262/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 107 m1
, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov 
a 
-parc. č. KNC 9262/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m1

, 

- parc. č. KNC 9262115, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m1
, 

ktoré boli vytvorené GP č. 22/2015 zo dňa 20.3.2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, 
s. r. o., Konštant{nova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9262/8, 
zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
spolu pozemky o výmere 164 m1

, lokalita Ul. Matice slovenskej, 
Občianskemu združeniu BARLIČKA, Prostljovská 38, 080 Ol Prešov, IČO: 37786211 
- za cenu 25 €/m1

• 

3. Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNC 6020/14 o výmere 3 m1

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

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

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚ/SP-01/27/l 
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Mestoľrdov 

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

a parc. č. KNC 4603/2, 
-pozemku parc. č. KNC 4603/l, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
-pozemku parc. č. K.NC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2
, 

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

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

uznesenia. 

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

6. Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania vzdelávania detf s poruchami aktivity a pozornosti, a to nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa na II. NP pavilónu B stavby so súp. č. 6525 na Ul. Bernolákovej 
č. 21 a pri sl úchaj úcich spoločných nebytových priestorov o výmere spolu 644,44 ml, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre Súkromnú zákJadnú §kolu pre žiakov 
s poruchami aktivity a pozornosti, Royova 19A, 080 Ol Pre§ov, IČO: 42385440 
-za cenu l €/ml/ročne +úhrada za služby spojené s užfvanfm nebytových priestorov, 

s podmienkou investovat' do predmetu nájmu v zmysle predloženého návrhu 
žiadatel'a zo dňa 5.3.2015, ktorý je v prftohe tohto uznesenia. 

7. Zámer prenájmu nehnuteľnosti sp6sobom ako prfpad bodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o výmere 
190,45 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 11662 na Ul. Martina Benku 
č. 7/A, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu l rokov pre spoločnosť Slovenská sporitel'ňa, 
a. s., Tomálikova 48,832 37 Bratislava, IČO: 00151653 
- za cenu 50 €/mz/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

8. Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
opakovaného nájmu tým istým nájomcom, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 
148,50 ml, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 7174 na Ul. Justičnej 14, LV 
č. 6492, k. ú. Pre!ov, na dobu neurčitú pre spoločnosť MEDIKAL, s.r.o. Capajevova 23, 
080 Ol Preiov, IČO: 36466344 
-za cenu 65 €/mz/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01127/1 
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9. Zámer zámeny nehnutel'nosti spôsobom ako prfpad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pre líniovú stavbu: VIS Prelov, Levo&ká
Obrancov mieru, krilovatka, most", a to pozemkov: 
-parc. č. KNC 9752/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2

, 

-parc. č. KNC 98171107, vodné plochy o výmere 86m2
, 

-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 852412, ostatné plochy o výmere 2 411 m2
, 

- 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 

vlastnictve 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 371 m2~ 
parc. č. KNC 9750/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 642 m, 
parc. č. KNC 9750/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2

, 

parc. č. K.NC 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 vlastnfctve SR v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 820 09 Bratislava, 
IČO: 003328 
- bez finan~ného vyrovnania. 

neschval'uje 

tO. Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 568/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m2
, L V 

č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 
- prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, 

v podieloch 11/16, 11/48 a 1/16, 
- Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57/40, ll l 50 Praha, Česká republika, 

v podiele 1148, 
- za cenu 69,30 €1m2

, s podmienkou realizácie "Centra pre mladých výtvarníkov 
a umelcov mesta Prešov" na tomto pozemku mestom Prelov. 

11. Odkúpenie pozemkov: 
-parc. č. KNC 626/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78m2

, 

- parc. č. KNC 628/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2
, 

-parc. č. KNC 628/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 84m2
, 

o celkovej výmere 358 m2 L V č. 6298, k. ú. Prešov, lokalita Slovenská, 
od VEKA Slovakia s.r.o., Pavlovičovo námestie 35,080 Ol Prešov, IČO: 44555229 
- za cenu 65 000 €. 

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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12. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 5709/6, ostatná plocha o výmere cca ZO m2 

(presná výmera bude známa po vypracovani GP), L V č. 6492. k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. 17. novembra, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/2711 

-5. 05. 2015 
Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 

Overovatelia: 

Ing. Renáta Fedorčíková, v.r. 

Ing. Ľudovít Malaga, v.r. 
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Zápis č. l 0/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 
Uznesenie zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

Mesto Prešov č. 74/2015 zo dl1a27. 4. 2015, bod č. 4 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 
Ing. Ján Čopík- zástupca PSK 

vyhodnotila dňa ll. 6. 2015 ponuky verejnej obchodnej sút'aže: 

Strana 
l ll 

na dlhodobý prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola schválená uznesením 
MsZ mesta Prešov č.74/2015, bod 4, zo dl1a 27. 4. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, 
ako aj na www stránke mesta Prešov v d11och 25. 5. 2015 až 9. 6. 2015, a to: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 460311 
a parc. č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2
, 

zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 
lokalita Ul. Metodova. 

Zistenie komisie: Nebola predložená žiadna ponuka. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 
Ing. Ján Čapík 

Prešov ll. 6. 2015 

/ 
. •1• ••• o •••••••• 

' ······································ 
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P. č. 5 B /Bod č. 18- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 
a parc. č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na L V č. 15 997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, 

zapísaných na LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 

lokalita Ul. Metodova, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú v pnlohe. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Účelom zámeru je hospodárne využitie majetku mesta zabezpečením prevádzkovania Vodárenskej 
veže ako vyhliadkovej veže, podporiť propagáciu mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja, 
napomôcť rozvoju cestovného ruchu v našom regióne. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode A/ tohto 
materiálu v zmysle§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporučila dopracovať materiál pre jedného vlastníka a až potom dať do nájmu. 

El Cena: 
Výška nájomného bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

F/ Prílohy: 
05B/1 Grafická predloha 
05B/2-4 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 
05B/3 Stanovisko OKaCRzo dňa 31. 7. 2015 
05BI4 Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 4. 8. 2015 
05BI5 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 17. 7. 2015 
05B/6 Stanovisko PSK zo dňa 13. 8. 2015 

F- MsÚ/SP-01/1211 
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PRÍLOHA Č. 05B/ 2-1 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 

vyhlasujú 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. 
č. KNC 4603/2, 

pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2
, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, zapísaných na LV 

č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, zapísaných na LV 

č.6492,k.ú.Prešov, 

technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvuceme, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova, 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnuteľností, technických zariadení a hnuteľných vecí na 

obdobie 15 rokov, a to: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 a parc. 
č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2
, zapísaných na L V 

č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46m2
, zapísaných na LV 

č.6492,k.ú.Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 

osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), lokalita Ul. Metodova; 
2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude využívať prioritne na poskytovanie služieb 

spojených s vyhliadkou, služieb cestovného ruchu vrátane mestského informačného centra 
a propagačných služieb mesta a kraja, kaviarenských a reštauračných služieb, na organizovanie 
kultúrnych a spoločenských podujatí, v I. nadzemnom podlaží objektu zachovať prevádzku základnej 
občianskej vybavenosti- podľa potrieb obytnej zóny Táborisko, 

3. súťažiaci prijíma podmienku, že počas celej doby nájmu zabezpečí prístup verejnosti na vyhliadkovú 
časť Vodárenskej veže za nasledovných podmienok: 

a) vstup bude možný počas pracovných dní aj víkendov, 

l 



PRÍLOHA Č. 05B/ 2-2 
b) poplatok za jednorazový vstup bude vo výške: 
-deti do lO rokov, dôchodcovia a osoby s preukazom ZŤP- zdarma 
- deti nad l O rokov a dospelí - maximálne l euro 
- skupina nad 5 osôb - zľava 50 %; 
4. súťažiaci prijíma podmienku, že poskytne vyhlasovateľovi predmet nájmu na konkrétne kultúrno

spoločenské podujatie resp. iné podujatie či spoločenskú akciu bezodplatne v rozsahu S x ročne; 
5. súťažiaci prijíma podmienku, že bude na požiadanie vyhlasovateľa poskytovať súčinnosť pri propagácii 

záujmov Mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja a vyhradí priestor pre zriadenie oblastnej 
kancelárie cestovného ruchu po vzájomnej dohode; 

6. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmu, pričom minimálna 
výška je 7 000 EUR; 

7. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií, ktorými technicky zhodnotí predmet nájmu, 
vrátane vecného, finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadňujúc 
podmienku vyhlasovateľa stanovenú v odseku 8 a 9; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že prioritne zrealizuje stavebnomontážne práce súvisiace so znížením 
energetickej náročnosti stavby; 

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

l O. súťažiaci prijíma podmienku, že bude riadne a včas platiť ním navrhované nájomné podľa odseku 6 na 
príslušný kalendárny rok za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; 

ll. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu (vrátane úhrad za dodávku energií) počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu 
a všetky bežné opravy predmetu nájmu, ako aj údržbu a opravy nad rámec bežných opráv; 

12. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu nie je možné dať do podnájmu tretej osobe bez 
písomného súhlasu vyhlasovateľa; 

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

14. súťažiaci prijíma podmienku, že na vlastné náklady zabezpečí poistenie predmetu nájmu počas celej 
doby nájmu, pričom jednu kópiu uzavretej poistnej zmluvy odovzdá vyhlasovateľovi; 

15. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie v prípade porušovania povinností nájomcu a spôsob vzájomného 
vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasného ukončenia zmluvy bude riešený 
samostatnou dohodou; 
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OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
16. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

PRÍLOHA Č. OSB/ 2-3 

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 3500 
0042 3572, variabilný symbol "XX015", zábezpeku minimálne vo výške 5 000 €, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení nájomnej zmluvy použije na 
úhradu nájomného; ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 
60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50% 
zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 

- predloží komplexný zámer využívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán 
v súvislosti s užívaním predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane 
investičného plánu (v zmysle odseku 7) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru, 
spoločenskú analýzu nákladov a výnosov zámeru; 

- urbanisticko-architektonický zámer riešenia areálu odkonzultuje s odborom územného 
plánovania a stavebného úradu MsÚ v Prešove a k súťažnému návrhu doloží predbežné 
písomné stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu; 

- preukáže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 
prísľub banky v prospech súťažiaceho, a to minimálne vo výške 50 % z predpokladanej 
výšky ním navrhovaných investícií; 

- v prípade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo súťaže vylúčený; 

17. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100249, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

18. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ - MPO - Obchodná 
verejná sút'až č. XX - Prenájom Vodárenskej veže - neotvárat'". Zalepená obálka bude ďalej 
obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; 
pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a zámer užívania 
predmetu nájmu, v prípade úmyslu investovať aj prípadne rozpis investícií podľa odseku 7 a pod.; 

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

20. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený súťažiacim písomnou 
správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže; 
zároveň vyh1asovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri výbere 
najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovateľ klásť dôraz najmä na ekonomickú výhodnosť návrhu 
vychádzajúc z výšky navrhovaného nájomného, príp. výšky navrhovaných investícií do predmetu 
nájmu, ale aj na iné aspekty, na ktorých môže mať Mesto Prešov ako vyhlasovateľ záujem (napr. 
propagácia mesta a regiónu, podpora turizmu a pod.; dôvody výberu vyhlasovateľ uvedie v zápise o 
vyhodnotení; 

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

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

súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 
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PRÍLOHA Č. 05B/ 2-4 

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

25. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov; 
oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou odoslanou 
víťaznému súťažiacemu najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 

MUDr. Peter Chudík, v. r. 
predseda PSK 
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Ing. Andrea Turčanová, v. r. 
primátorka mesta Prešov 



Váš list číslo l zo dňa 
Mll7592/2015,č.záz.l07438 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu 

Oddelenie kultúry a cestovného ruchu 
Hlavná 73 

080 O 1 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Naše čislo 

E/1145312015,č.záz.113126 
Vybavuje /linka 

Hudáková l 3100547 
Prešov 

31.7.2015 

Podmienky verejnej obchodnej sút'aže na dlhodobý prenájom nehnutel'nosti 
stanovisko oddelenia KaCR 

Na základe vašej požiadavky o stanovisko k podmienkam verejnej obchodnej 
súťaži na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Nodárenská veža/ vám oznamujeme, že 

súhlasíme 
s podmienkami, ktoré sú v obsahu návrhu a týkajú sa činnosti oddelenia kultúry 
a cestovného ruchu. l príloha : bod č.2, bod č.3,bod č.4,bod č.5/. 

S pozdravom 

MES'I'O PRJi;šov 
Mestský úrad v Pmšove 

ODBOH ŠKOLSTVA, KIJLHÍRY A GEr.TOVIIÉHO RUCHU 
fdde:enie kultúr)' a c~stc.vru;h'J ruGhu 

0BO 'J '! Pt8ŠC•\' [Tl 

Mgr. Mária Putnocká 
poverená riadením oddelenia kultúry a CR 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Vaše číslo: 

Vec 

Naša značka: 
487/2015 

Žiadosť o stanovisko- odpoveď 

PRfLOHA ~- 055/4-

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: 

Mestský úrad 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo-právne oddelenie 
Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

V Prešove dňa: 
4.8.2015 

Na základe Vášho oznámenia zo dňa 29. 7.2015, vo veci vyhlásenia novej verejnej obchodnej 
súťaže na dlhodobý prenájom nehnuteľností (Vodárenská veža) Vám oznamujeme, že správca 
nemá námietky k zmene bodu č. 9 podmienok, ani k bodu č. 26. 

Uvedené vám dávame na vedomie. 

Za spoluprácu ďakujeme a ostávame s pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

Mgr. PeteŕBobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav JjUz~ 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
pobočka zahraničnej banky 
č.ú.: IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005 



Vargová Ľudmila JUDr. 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Kópia: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

Jáni štefan Ing. arch. [stefan.jani@presov.sk] 
17. júla 2015 15:19 
ludmila.vargova@presov.sk 
čutková Mária Ing. arch. 
Vodárenská veža - obchodná verejná súťaž 

PRILOHA ť;. 05&) b 

K návrhu znenia vyhlásenia Obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom nehnutel'nosti- stavby Vodárenskej 

veže ... odporúčame do textu doplniť: 
• Bod č. 9, na konci šiesteho riadku vložiť text vyznačený červenou farbou 

... v prípade udelenia súhlasu súťažiaci zabezpečí prípravu investície v zmysle ustanovení stavebného zákona 

a vykonávacích predpisov, prenajímatel' bude pozývaný počas realizácie ... 

S pozdravom 

Ing. arch. štefan Jáni 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Mestský úrad v Prešove 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Tel.: 051/3100 276, 0911 888 884 
stefan.jani@presov.sk 
www.presov.sk 
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Váš list čislo/zo dňa 
M/2015/17592 l 
23.7.2015 

Vec: 

" , , PR.ÍLOHA 
PRESOVSKY SAMOSPRA VNY KRAJ 

Naše čislo 
03114/2015/0DSM-8 

Námestie mieru 2, 080 O l Prešov 

Organizačný odbor 

Mesto Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Hlavná 73 
080 O l Prešov l 

Vybavuje/linka 
Ing. Ľudmila Matejčíková 
/0517081345 

Prešov 
13.08.2015 

c. 05B/G 

Obchodná verejná súťaž (Vodárenská veža) - odpoveď. 

Na základe Vášho listu zn. M/2015/17592 zo dňa 23.7.2015 a spresnenia informácie 
o zámere na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti zaslaného mailom JUDr. Denisou Končar, 
odborným referentom majetkovo-právneho oddelenia, odboru správy majetku mesta dňa 
12.08.2015, Vám oznamujeme, že Prešovský samosprávny kraj, organizačný odbor nemá výhrady 
k opätovnému vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže v mesiaci september 2015. 
Zároveň súhlasíme s doplnením slovného spojenia: ,,sút'ažiaci zabezpečí prípravu investície 
v zmysle ustanovení stavebného zákona a vykonávacích predpisov" v bode č.9 podmienok súťaže 
tak ako je to uvedené v zaslaných podmienkach obchodnej verejnej súťaže. 

Z dôvodu koordinácie postupu Vás zároveň žiadame o oznámenie konkrétneho termínu 
vyhlásenia predmetnej obchodnej verejnej súťaže. 

S pozdravom 

Telefón 

051/7081301 

Fax 

os 1/7081300 

U!ad Prešovskéh11 samospravi\c\10 t~ala 
Nám. mieru č. 2, 080 o·1 Presov 

--12-

lng\št~f.ln ,Ml.tejč~ 
ve~ci A~.~-~'- -\ 

E-mail 

\ 

Internet 
www.po-kraj.sk 

ICO 
37870475 



1;:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 9138 

P. č. 6 /Bod č. lO- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1712015 zo dňa l. 7. 20151 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 575818, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
spoločnosti Tobistav s. r. o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35507971. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je stavebníkom nadstavby bytového domu na Ul. 17. novembra 170 - 172 v Prešove. 
V rámci tejto nadstavby bola realizovaná aj výťahová šachta (ako spoločná časť a zariadenie 
predmetného bytového domu) na pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, ktorý žiadateľ toho času 
užíva na základe Zmluvy o nájme pozemku č. 312014. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 2712015 zo dňa 26. l. 2015, bod č. 23, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa ll. 6. 2015 stanovená komisia vyhodnotila 
ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 predložená ako jediná, a to záujemcom: 
Tobistav, s. r. o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 57 € (57 €1m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 2612015 zo dňa 24. 4. 2015 vypracovaného SEIPA, s.r.o., 
Baštová 38, 080 Ol Prešov, je stanovená vo výške 56 €. Jednotková cena je 56,40 €1m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 57 € (57 €1m2
). 

Navrhovaná cena komisiou: 57 € (57 €1m2
). 

Hl Prílohy: 
0611 Žiadosť zo dňa 7. 2. 2014 
0612 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 3. 2014 
0613 Kópia mapy z GIS 
0614 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 1112015 

F- MsÚISP-0111211 
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87 Pl Giraltovce, IÓ"obi5tä\fs~f.ó./5o5ídlom:Fučíkbva438, 087 en Giraltovée, IČO: 36 507 971, obchodná spoločnosť 
údJ Prešov, Oddieza'písar'lálž:ObchodnoírLregistri Okrésného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16466/P, štatutárny 
:~uška- konate!' spoločnosti orgán: Peter Hruška- konatel' spoločnosti 

~ L-''-·,_ 

\,' 
,. 

01:: ... 

Vec: Žiadosť 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

· v v ~ • 2 . lO 'L 
V Presove, dna ...................... ' l 

:Podpísaný zástupca v bytovom dome súpisné č. 3748 v Prešove na ul. 17. novembra č. 170 a 172 
týmto žiadam· o zmluvnú úpravu právneho vzťahu k pozemku parc. č. C KN 5758/8 - zastavané plochy 

· a nádvoria o výmere 1 m2 , vytvoreného na základe geometrického plánu č. 36484172-56/2013 (úradne 
overený Okresným úradom Prešov pod č. G1-1774/2013) vyhotovitel'a AGILL, s.r.o., Prešovská 149/1, 094 
31 Hanušovce nad Topl'ou, IČO: 36 484 172, z pôvodného pozemku parc. č. C KN 5758/1 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1438 m2 vo výlučnom vlastníctve Mesta Prešov, evidovaného v katastri 
nehnutel'ností na LV č. 6492 pre katastrálne územie Prešov. 

'· · -· Ide o pozemok zastavaný výťahovou šachtou k bytovému domu súpisné č. 3748. Výťahová šachta 
je postavená v súlade s platným .stavebným povolením, Rozhodnutím Mesta Prešov č. B/6927 /2013-Se zo 
dňa 25.06.2013, podl'a spracovanej projektovej dokumentácie. Cit. bytový dom je pôvodne postavený na 
pozemku parc. č. C KN 5747- zastavané plochy a nádvoria o výmere 358 m2 • Neoddelitel'nou súčasťou 
nadstavby bytového domu, realizovanou na základe zmluvy o nadstavbe stavebníkom Tobistav s.r.o., so 
sídlom Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, je aj výťahová šachta k novopostaveným bytom na 03. poschodí 
bytového domu. Týmto vznikol stav, kedy vlastníci bytov a rozostavaných bytov nie sú zároveň 
spoluvlastníkmi pozemku zastavaného bytovým domom. 

Z tohto dôvodu žiadame Mesto Prešov ako vlastníka pozemku parc. č. C KN 5758/8 - zastavané 
plpchy .a nádvoria o výmere 1 m2 , katastrálne územie Prešov..!-!todk~penie spoluvlastníckeho podielu vo 
vel'kosti určenej v súlade so zákonom č. 182/1993 .7..........,---n viRstniftve bytov a nebyt6vých priestorov 
v znení neskorších predpisov. 

S pozdravom 

----------~~\:-.;i~::~~:--------
Pett~~uš'k«~'tlo~~tel' 

... 
L 
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: . Sekcia stavebného úradu a urbanistiky . . ;;' .: _-: , -..... ; ~:-... :.:::;,;:~~ _ ... _. _ . __ -. 
a úz~mne,., -- : ... ,ov~uwOddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania~·::----_ - · --~-- ·· --- _____ .. - ·---:- - - ------

t· .·>~~;_y 
',·"·~~,.«f~t:: ... ,,,. , 

:lf. L:,,:'".;;:;,~; 

. Mestský úrad v Prešove · 
Sel{cia ·majetkôvá--·a-elúmcn:dcká 
Oddelenie mestského m2-jea:.u 

'-i· Váš list čfslo /zo dňa: L'"-c2~··: 

M/3945/2014 )'lf; 

Kičurová : i. -~l u:' ::::ť;.:; 

Vec 

· Naše čfslo: 

2' : B/5051/2014 
č.z. 22163/2014 

Prešov- ul.17. Novembra 170-172 
_________ - stanovisko k odpredaju pozemku 

Mestský úrad v Prešove -
Sekcia majetková· ä ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. Palková 27.3.2014 
it 051/3100 275 

r· · Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky ku odpredaju 
· ., ...... pozemku parc. č. KN-C 5758/8 o výmere l m2

, vytvoreného na základe geometrického plánu 
·. č. 36484172-56/2013 z pôvodného pozemku parc. č. KNC 5758/1 vo vlastníctve mesta, ktorý 

· - ·.je zastavaný výťahovou šachtou k bytovému domu na ulici 17. novembra 170 a 172. 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 01 Prešov @ 

Ing. ~rián Harčarík 
ri diteľ Sekcie 

stavebnéh úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 
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" ' 
Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

"",., · · .,, vyhodnotila dňa ll. 6. 2015 ponuku na odkúpenie pozemku: 

"" 

Strana 
1/1 

parc. Č; KNC ~758/8, zastayaná plocha, a nádvorie o výmere l m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

lokalita Ul. 17. novembra, 

',-,,_, "·~, spôsobom priameho prédaja, 'schváleného uznesením MsZ mesta Prešov č. 27/2015, bod 23, zo 
dňa 26. l. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na www stránke mesta Prešov 
v dňoch 12. 5. 2015 až l. 6. 2015 . 

. Minimálna cena stanovená podľa znaleckého posudku: 56 € 

Záujemca: Tobistav s~~ŕ. o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35 507 971 

Ponúknutá cena: 57 € 

Zistenie komisie: Záujemca splnil zákonné podmienky vyhláseného zámeru priameho predaja. 

Rozhodnutie komisie:, Vzhľadom na to, že záujemca ponúkol vyššiu cenu ako bola minimálna cena 
. : .. - .. : : vo výške znaleckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku 

' -- ·· ~ ':::··záujemcu =Tobistav s.r.o., Fučíkova 438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35 507 
971, vo výške 57 €. 

Mgr. Stanislav Ferenc 
Ing. Ľudovít Malaga 
Ing. Juraj Basala 
JUDr. Ľudmila Vargová 
JUDr. Miroslav Makara 

Prešov ll. 6. 2015 

••••••••••••• ······"··-. r. ""'"- ....... 

••••••• "T'"; 

............ /····· 

............ "•. --- . .,.. ..................... . 

' ~- ; 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10138 

P. č. 7 /Bod č. ll- Výpis z uznesenia č. 1912015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7 12015 zo dňa l. 7. 20151 

Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 5391146, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2

, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita UL Škultétyho, 
Eulálii Juskovej, Pavlovičovo nám 35, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie pozemku žiadateľkou, ktorá je vlastníčkou garáže postavenej na predmetnom pozemku 
a toho času ho žiadateľka užíva na základe ZMLUVY č. 2212014 o nájme pozemku. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 6. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

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

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM navrhovaný predaj pozemku odporúča schváliť priamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona č. 13811991 Zb. o majetku 
obcí, ktorý prípady predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod 
postupu stanoveného týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu l 460 € (81 ,21 €1m2

). 

G/Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 3512015 zo dňa 30. 5. 2015 vypracovaného SEIPA s.r.o. 
Prešov je l 460 € (81,21 €1m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: l 460 € (81,21 €/m2
). 

Hl Prílohy: 
0711-6 Žiadosť zo dňa 4. 3. 2015 s prílohami 
0712 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 6. 5. 2015 
0713 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚISP-0111211 



'-' CV·-··"'.;_-·~. 'N ť>OO 01 cr ~STO PREŠOV .')_ uo Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol Prešov 
.-:···.·. 

i; 

,........,._. .... ..." ... ,....,. •'•iim'·--=--.,.~,_, _________ ". ---...,.-_, 

Mf.s~q -~Rdov M~stský ú_rad v Prešove-l 9 Mestský úrad v Prešove 
Číslo spisu; ; ,· _ , _ , Jné~!_;tr:znkl!ka: sekcia majetková a ekonomická MsÚ · 

oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Prílohy: l ilyb~vuja: 
Evidenlné Mslb uollll! pot.!~: ~pťcfj ;>:!!{}!/ 

/ Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: ... L_--ec·.:_o_-~==~-:===-~,--~-~····---------
-- ·---······································ 

Dátum narodenia l IČO: .................... . 
·················~··..!_•!.!_•!_!!_l._.!.!_~,~!!l~t---

_j":_ _l_j_ _ _.___-.6>l---=~-'---_,___._ 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ·...: _ 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: . 

e-mailová adresa: .......................................... -::: ............................ . 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 
v r v 

. . i K -tv L T t: Tv1 H O v P ~ [ ~ O v r Pozemok sa nachádza. na ulici: ............................................................................................................................ . 

~tastrálne územie: ·····················{~t·~~·:fi:······ .. 1rf···········Ag···A~-r·········································· 
C1slo parcely: .............................................................. ~.~ ...... ! ......................... ; ................................................ .. 
, ". ·. V~~ f' o ~l A b ~ IV 1 t; ľ O~ tM v, 1v P' o S> _g, l A v l> O 1v -~A R ~ 1 tv ___ _ U čel z1adost1 . ...................................................................... -. ... - .......................................................................... . 

l:.~ .. Y..: .... fL1.~h.\?. ........ ~.1 ... 2.P. .. 9. ... :: .... ~~ .. ~.Y..2h ........ f..Y.! .. 2 .. f.~ .. ~ ... ~ .. ~.~ ...... E.~ ..... kY. ..... ~.1..2.!j 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení 
podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prfpade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

v l(. ~C11'-C ~ !L Q As-v Prešove dna ........ : ............ . 

Príloha: 
1 . (9 kópia listu vlastníctva na p~m-ak S. T "- v t> 'Lv 

3.Q 

2.. 8 

· pozemku 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 
-čestné vyhlásenie-pm:Wa-prí~ebo-p-nlehy--č.-1-l--k--SP--Sl--

tML-tvVI\. (. !liLiiOA\-f O IVI'I'JMf \<'O'i.E:Mk.l.v-Y,011"il\ 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚ/SP-52/1/3 

----------- -



6 JtHV:(.ank :t~' kata$:>:':~hne.} mape. PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape ,_ 

EIJ~&'flo_:1 ;1 ; .. Parcelné číslo :.. ,YýmerfJ v m2 Druh pozemku,,J;.n. Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 
. 5391138 ., . 18 Zastavané plochy~ . 16 ,,, j 

nádvoria .:..::;;..;:::.:.:.:-.;.._,:- .::: .... ~ 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: . . . , 4 ••• _ 

' -'" ____ -;_·--~---- -. ·-~~--~ ... ~-'"il' ... -~ ........ ~.,.,_ ' 

.1.6 -,PPzemok, na ktorom je póstavená nebytová budova označená súpisným čfslom -~·=~~~=~·"_,,. 
Umiestnenie pozeŕtiku:==e==~~= · -~' ··" ~.- .• - ·-~·-··=~·"--"~-~~--~·,·: ·: · . ~- · ·. · .· -
· 1 -Pozemok Je iimléití1eny.,; iástavánom llzemi~!J~~~·,;~~~~-· • · · · " 

·.· '- .- -· .. ~ --\zó·~t;~c.;;G_:i"~'-'- .:·· · <":~;:,:·:·;~~t;by 
-.t["t-:·~·Y···:': ·' 

Súpisné číslo na parcele člslo Druh_stavby.f'ppis stavby~~: .... 
~~""''""::-"~. ~-J,,..,- l ,.• .,. , •.- Ve"~· .,., ~"~ ~ h•J ·, 

. ~·-:::,. 

~~~jih·~; 
\'0:\ .. :-~ .. o 

Umiest. stavby 

11300 5391/38 7 garáž 
11300 5391/46' ·' ~ 7 garáž "'·' •··"--

1 ,;.,. 
-1 ... 

t•<" .. Právnyyzťah. kparc~l~.tJ.!i ktorej ležf stavba 11300 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 6492. · 

Legenda: ·:::::l~ii-':i:~'+· 
Druh stavby: · . " 

7 -Samostatne stojaca garáž 

Kód umiestnenia stavby: - _ :..:" .::: ~-~---·-"-é. __ _ _ _ . 
1 - Stavba postavaná ria zemskom povrchu 

• ,;_.,., r--:, - ·. Por. čfslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné čfslo (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel : .. . ·. 
miesto trValéhopobytu (sld/o) vlastníka - . ~ .. 

Účastnlk právneho vzťahu:· . , Vlastník -·,.,,_-·., .••. 

,:.cr:~.,,"~" · .. ,.~:;.·;,.~, 1 Jusková Eu]ália r. Lešková- Miškufová, Pavlovičovo nám. 7442/35, 
c. --,.,--------------- __ Prešov,.PSC 08Q,01, SR_ ___ _ _ , 

Dátum narodenia: 17.02.1941 
Titul nadobudnutia Kupna zmluva V 493/2001-3554/01, · ··--- ~··--·

Potvrdenie o sč.5/2001- 3554/01 

ČASfC: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Z 4505/2011· osv.ded. 260 142/2011-6060/11, 
Z 26712015- potvrdenie S./DK./2015/479/11300/P/Dz-1177/15 

-- .. ~- .. \ ' ' ·.::, ' , . 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizáciá katastrálneho portáfj.l: 02.03.2015 

-,:.o.' 



~·t.r "'!.·"'~ f!ť· 
~o Ir. ............ :JJ 

( d'alej len prenajúnatel') · 

a 

IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274 
SWIFT: CEKOSKBX 
VS: 212 9985791-

·~l;u,·'Ŕ r·-- 2. NÁJOMCA: 
~ 0/. .. • [, _-) ' 1"' .":'~--"-... ,.., ... ,..., 

.:.~..,. Eulália Jusková 

'" -d .. l ·---·--' ' nar. -" -. ': '' 'l~. 

J{Jj;,ý.:, neskorších predpisov -..... _ , .. -· -
··-:. '!; .. ' - • " . ~-· ;~::·>t~.'j :r;; . . :· 

l 
:r:;J) =i ·=~· .. -· 

I. 
PREDMETAÚČELZMLUVY 

l< Prenajímatel'je vlastníkom nehnut~l'no~ti parc.č. KNC 5391/46 o výmere 18 m2
, zástavané plochy a 

, .. , ,, nádvoriá, k. ú. Prešov, ktorá je vedená na L V č. 6492. _ ·.: , ; . 
. .,.j -- - _- 2. Predmetom tejto zmluyy je prenájom pozemku parc. č. KNC 5391/46 za účelom majetkovoprávneho 

. ' . · ··.. L -·· 3. · ~~::~~ ~~:~~ ;.'e\:~~n~ ~~:té{~~~ ľ~;e~uvy d~ ,;:!,j.,:;~~y;J;§ 9~ o.hek ~-
~ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov formou priameho prenájmu. 
_:; 

rr. 
DOBA NÁJMU 

l. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 roky odo dňa jej účinnosti. 
2. Nájomná zmluva zanikne: 

a) uplynutím času, na ktorý bola dojednaná, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) výpoveďou v prípade, že nájomca užíva predmet nájmu v rozpore s účelom uvedeným v 

čl. I. bod 2 tejto zmluvy a taktiež v prípade, že nájomca nezaplatí nájomné podľa čl. ll 
riadne a včas. Výpovedná lehota je 3 - mesačná. a začne plynúť od prvého dňa v mesiaci 
nasledujúceho po doručení výpovede, -

d) odstúpením od zmluvy, prípade opakovaného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú prvého dňa v mesiaci nasledujúceho po 
doručení odstúpenia, 

e) diíom kedy nastanú účinky odpredaja predmetu nájmu v zmysle §28 ods. 3 zák. č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
(katastrálny zákon). ' " 

3. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak sa celý predmet nájmu alebo jeho podstatná časť stane 
nespôsobilým na dohodnutý účel zmluvy. 
, 

~ 'tl l TT l,..,"""""",_,.-,,. 



~4~~~itŕE§:: ··'· -· ,..... cENÁ~Á~ril~-~.:5 ;~·- · · ••· / .:~:r~t~;··; 
.... ~,"_- '""f . · · r 

... <•·:, .";-'·1~i~tt:@·~.L:. ·, <;:> , '-· . ~:-~~>;·. ;cL ·L ·, ·-,.~:;.; •• :""',•.::.< '{iái~:;~i~~úi . ' :cr~:· ~ · . .··· ·. . . .• .·· ~:;~:~r;::t: ~ 
S/1trť!l!!Pt";~;:lrl·~nilé1lá)J.ájmng·e;stano.Vená dohodou na 5, 70 EUR /m2J ročne v :Súlade s 'VZN 9/2011 ;<-:.:i;;::.:~~:;.~:.:..J:...;~ ..... .1.<~1..:1.._J:i:···"; 
;·.a :~ __ f'Jli:ct· :~~J:Ú~·~;2 1 ' ~1Májomné. predstaVuje .sumu.l02,60 EUR ročne (slovom: stodvaeur a šesťdesiat centov), ktoré uhradí j . 

· • ,.,,.,.,.,,.,."' .r:~·tšov.: nájom ca vždy do 15 .1. bežného roka na účet mesta Prešov. · ! 
· ~":;;<;;r3.i {Alikvotnú čiastku nájomného,za rok 20.14 uhradí nájomca· do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy na účet ! 

prenajímateľa. . i 
.4. :::·Zanedodržanie tennínU úhrady výšky nájomného prenajímateľ účtuje úrok z omeškania vo výške o · 
~· :5.,05 percentuáh1Jch bodov:vyššej ako zäkladná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k 

prvému dňu omeškania nájomcu s platením nájomného. 
:5.>1: Prenajímate_ľ .• sL:vyhradzuje právo ;jednostranne upraviť výšku nájomného formou písomného 

~ 
l 

oznámenia o zvýšení nájomného v prípade: . 
;,··~"· ,:·,~~-~,~ ~~·:;·. . zineny·cenových predpisov prenajímateľa;· resp. všeobecne záväzných právnych predpisov 

l 
! 

l 
:! 

upravujúcich nájom nelmuteľností, · . 
jed~.;:: :.': i·-.: r. :~v závislosti. ód úrovne~ inflácie minimálrie jedenkrát ročne podľa údajov Slovenského 

štatistického ·úradu. 
._ L<' ·~Nájomca je povinný jednostrrumé zvýšenie nájomného v uvedených prípadoch akceptovať. 

IV.· 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

E 
f, 

i 
$ 

i· 
l 
l .. ~· 1.,[: P.ozemok uvedený v čl. I. bod l tejto zmluvy je v užívateľnom stave, nájomca je s týmto stavom r .•. · 

.·. :.:,>.;c::-cc oboznámený a zaväzuje sa 11o v tomto stave na vlastné náklady udržiavať. @ 

•· • > ''·;.. .2. , Nájomca je oprávnený pozemok užívaf. výlučne na účel uvedený v čl. l bod 2 tejto zmluvy a to ~ 
obvyklým spôsobom, ktorý zodpovedá tomuto účelu. ~ 

: ,;::<: _,:3. LNájomca berie na vedomie, že ,uvedený pozemok môže dať inému do podnájmu leÚ po ~ · 
, , .. ,. ~- predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa. I 

.. ;· :.:. 4.~ Teré1me úpravy je nájomca oprávnený vykonávať len po predchádzajúcom písmm1om súhlase t 
. . ., t l' , l d l , , l 

"č ·~ '.:'::::.~::;.:.." ___ .. __ prenaJima e a a v su a es p atnou pravnou upravol1~-~·-:- .•. ,;, .. -'-" .- ,~ __ -·-· __ __ --i-·_ 
· s: Nájomca je povinný oznrunovať prenajímateľovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú l 

alebo môžu mať vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, inak je povinný uhradiť {1 
prenajímateľovi stým súvisiacu vzniknutú škodu. i 

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 je povinný predmet nájmu majetkovo právne usporiadať, tJ. predmet nájmu odkúpiť v lehote 
platnosti a účim1osti tejto zmluvy. 

8. Nájomca sa zaväzuje po skončení nájomného vzťahu pozemok uviest' do pôvodného stavu. Ak tak 
neučiní, prenajúnateľ je oprávnený uviesť pozemok do pôvodného stavu na náklady nájomcu. 

9. Nájomca sa zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné v súlade s touto nájomnou zmluvou. 

v. 
DORUČOVANIE 

.. 

1. Doručovanie písomností medzi zmluvnými stranruni týkajúcich sa zmluvného vzťahu na základe tejto 
zmluVy je možné realizovať poštou s doručenkou alebo osobným doručením druhej zmluvnej strane. 

2. Pre potreby doručovania sa použijú adresy zmluvných strán uvedené pri identifikácii zmluvných strán 
v záhlaví tejto zmluvy, s výnimkou prípadov, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámila druhej 

F -MsÚ/SP-01/1211 
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Výtlačok: 

:;iL ízmluvnej:.strane novú[ ~drešu,-tryalého :bydliska, miesta, podnikania, sídl~ čL h;ú ~dr~su určenu na 
·.t!,;,:t:. -~~~ dmttc:;;;''~doruč.oy~nit)\písomuostí;:ryLt~komtp 1pripade je pre doručovanie rozhodujúca táto ~~X? adresa riadne 
cnw_.:,,;.: .. ~~,;~.;;-;~~..f..;!i"..l.llňlpí.OZ11ámená odosielajúcej zmluvneJ strane pred odosielaním písomnosti..;;:;~; -.: .•. ;.X.;:lJ~!i:i:~~tj:.:. 
;A· · '· '.3;, ; .!Pri zaslanípísomnosti poštou:na adres:u určenú v zmysle bodu 2 tohto článku sa písomnosť považuje za 

·,riadne doručenú dňomjej riadn~ho ;prevzatia adresátom, dňom odmietnutia prevzatia adresátom alebo 
písomnosť sa považuje za doručenú po troch Cíň&~il"ód'viátťmiä nedoručenej 'zásielkY v prípade, ak 
zásielku nebolo možné doručiť.Nájomca berie na vedomie, že odberná lehota na prevzatie písomnosti 
je 7 pracovných dní. 
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VI . 
ZMLUVNÁ POKUTA 

l..·: ;Ak nájomca poruší· povim1osti j ~plývajúce z tejto zmluvy, je povinný zaplatiť prenajímateľovi 
_-:';: • •. i ·zmluvnú pokutu vo výške 20% z rr-očného nájomného, a to jednotlivé ria každé ·takéto porušenie, čím 

· , ·nieje dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu prípadne vzniknutej škody. 

VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

. . 

l. ···Zmluvné strany môžu meniť ·obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len písomne 
po vzájomnej dohode. 

2. · . Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po 
vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

3. Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoma zmluvnými stranami. ,,,, :;' >.<l ~.H. 
4. Táto zmluva je povhme iverejňova.nou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 
5. Práva a povinnosti vyplývajúce ztejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán._ 
6 •. Neoddelitel'llOU slíčast'ou zmh.ivyje snimok z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu. 
7. Ostatné náležitosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákmmíka. 
8. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých l vyhotovenie obdrží nájomca a 3 prenajímatel'. 

2 5 11. 201lr 
V Prešove .............................. . 

NÁJOMCA: 
Eulália Jusková 

.. 
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Okres 

Okresný órad Prešov, katastrálny odbor 
Okresný úrod L:fslo zókozky 

Obec 

PREŠOV 
Vektorovó mapa 

A-
9839/153 

Q 
3909 

Kat. územie 

9839/5 

_ F?rešov 

Mierka 1 : 1000 Okresný órad Prešov, katastrálny odbor 6' 7 tl /2014 

kotostrólny odbor ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~~~[~J~~~~~~~~~~~~~~ 
no parcelu: KN C - 5391/38, 5391/46 

Vyhotovil 

Dňo Meno 
18.12.2014 Fedorčókovó 



M~~tsky úrad Prešov 
' "·· '' · ., Oďoor sp'rávy majetku mesta , 

majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
880 01 Prešov 

' .. ,cl i Náš list čfslo l zo dňa :: 

1 ~~ ~. M/20 15/3690/Kičurová/ 
.·; 5 r:~.~ cč.z.~27877/2014 

Vec 

Naše číslo 

DG. B/6933/2015 
ev.č.93811/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta· · 
majetkovo-právne oddelen ie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Jng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

06.05.2015 

Prešov parc.{; Odpredaj pozemku vo vlastníctve. Mesta Prešov pyarc. č. KN-C 5391/46 k. ú. Prešov s výmerou 
;2;-áiou, Ši~uHL18 m~, zastavaná. plocha pod,radovou garážou, Skultétyho ulica v Prešove Eulálii Juskovej, 

bytom Pavlovičovo nám. 35, Prešov 
-stanovisko 

""•'" -·"~·--------" ----------------------------------
:·'z·:·:;v::n:s 2 s'.?.v::~ Mesto Prešov - Odbor. územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 

.heJ r!s::cv<:;:;is ·plánovania a urbanizmu ako orgárrúzemného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
1:·,rq p!ánov2ni ;Zb;?v zneni neskoršfch predpisov:. o. územnom plánovan! a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

dáva k predmetnej žiadosti toto stanovisko: 

:;~'" ;..re?-ov v :cner·i =1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znen! Zmien a doplnkov 2012, 2013,schvá
.. ,cr. é :..;f,':>CCl .lených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
E<·"?·,,'~Jf. 1:. ~~. ;:25. :·t1. 2013, radová garáž parc.;č. KN-C 5391/46 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne 

určenej ako plocha areálovej občianskej vybavenosti. 
, ,-:,'!;: vJ v1astnicrve : 2CV súčasnosti jestvujúc~ .radová garáž vo vlastníctve žiadateľky je súčasťou jestvujúceho 

,;;::e27i garážového areálu vytvoreného z boxových garáži. 

:·.; ,,,,;:''":." = :.:?·i"=';.1/-:Mesto::J=>rešoy_=,~OdbQL1Jzemného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 
: é , ~)'-.: ·· · plánovania a urbanizmu v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v zneni neskoršfch predpisov po 

prehodnoteni zámeru o d p o r ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 5391/46 k. ú. Prešov, 
s výmerou 18m2(zastavaná plocha pod radovou garážou), v lokalite Škultétyho ulica v Prešove 
v Prešove Eulálii Juskovej, bytom Pavlovičovo nám. 35, Prešov. 

S pozdravom 
MESTO PRE~OV 

Mestský úrad v Prešove 
ODBOR ÚZEMNÓIO PlÁiiOVOIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 

080 01 Preiov ~ 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnici'@presov.sk l www.presov.sk 
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':;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 11/38 

P. č. 8 /Bod č. 5- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

AJ Mesto Prešov predáva pozemok: 
parc. č. KNC 9310/997, zast. plocha o výmere 110m2

, vytvorený GP č. 104/2015 zo 
dňa 10. 9. 2015, vyhotoveným Adriánom Tkáčom - GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40 B, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 9310/530, ostatná plocha o výmere 2 137m2

, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova spoločnosti SINES GROUP, s. r. o., Duchnovičovo 
námestie l, 080 Ol Prešov, IČO: 47 190 612. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku z dôvodu dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania pod zásobovacou rampou k jestvujúcej stavbe v jeho vlastníctve, súp. č. 7102, L V 
č. 8254. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 9.3.2015 a zo dňa 13.5.2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí len s odpredajom časti mestského pozemku pod rampou. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM navrhovaný predaj pozemkov odporúča schváliť priamo, bez schvaľovania zámeru, a to 
s poukazom na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. b) novelizovaného Zákona o majetku obcí, ktorý prípady 
predaja pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve žiadateľa vyníma spod postupu stanoveného 
týmto zákonom, teda bez schvaľovania zámeru a podmienky najmenej za cenu v zmysle znaleckého 
posudku. Komisia odporučila cenu 16 600 € (72, 17 €/m2

), ktorá bola stanovená za odpredaj pôvodnej 
výmery 230 m2

. Po prepracovaní pôvodného geometrického plánu, z ktorého bola vyňatá plocha 
tvoriaca vjazd a výjazd na predmetnú rampu, odpredáva sa na základe vypracovaného GP č. l 04/2015 
len výmera 110 m2

. Po prepočte jednotkovou cenou ((72,17 €/m2
) je navrhovaná cena za odpredaj 

7 938,70 €. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 16 600 € (72, 17 €/m2

). 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 36/2015 zo dňa 8. 6. 2015, vypracovaného spoločnosťou SEIPA, 
s.r.o., Baštová 38, 080 Ol Prešov je 16 600 € (72,17 €/m2

). 

Navrhovaná cena komisiou: 16 600 € (72,17 €1m21. 
Cena v prepočte za odpredávanú výmeru 110m je 7 938,70 € (72,17 €1m2

). 

Hl Prílohy: 
08/1-3 Žiadosť zo dňa 17. 10. 2014 s fotodokumentáciou 
08/2 Žiadosť zo dňa 15. 4. 2015 
08/3 Žiadosť zo dňa 2. 6. 2015 
08/4 Kópia mapy z GIS 
08/5 GP č. l 04/2015 
08/6 LV č. 8254 
08/7-2 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 9. 3. 2015 s prílohou 
08/8 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 13. 5. 2015 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



PRíLOH/\ . t. OB /1·-1 

INE~· .j 

GROUP 

Mesto Prešov 
Sekcia. majetková a ekonomická 
Jarkova 24 
Prešov 

. _; ) . ~ Vec: Ži.adost' o odkúpenie (vysporiadanie) pril'ahlého pozemku 

.. Ako vlastník nehnutel'nosti stojacej na parc. č. 9310/535 v k. ú. Prešov zapísanej na 
LV č. 8254 Vás žiadam ó odkúpenie resp. vysporiadanie pril'ahlého pozemku parc. č. 9310/ 
98G ·pod vyššie citovanou stavbou· pod l' a priloženého návrhu GP č. 100/2014 vyhotoveného 

p. Adrián Tkáč. 

V Prešove/ dňa 15.10.2014 

Prílohy: 

SINES GROUP, s.r.o. 
Duchnovičovo námestie l 
080 O l Prešov 

- návrh GP č. 100/2014 

!;;! 0948 900 890 
Im sines@sines.sk 

SINES GROUP, s.r.o. 
Duchnovičovo námestie l 
080 Ol Prešov 
IČO(/' ~7 190 612 
orč· 20f 378 3718 
č. ú ~'j2 /~8..9 ;5,4'16/1100 

IČO: 47 190 6 12 
DIČ: 202 378 3718 
č.ú.: 292 689 5716/11 oo 

·• 

www.sines.sk 





' PR\iOHA Č.OB/~-3 



Prflohy: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 

Vec 

Mesto Prešov 
? Sekcia rriajetková a el<onomická 

Jarl{ová 24 
·· 080 01 (>rešov - : 

V Prešove, dňa 15.04.2015 

pc :r.íŽia-dosť o' odkúpenie (vysp-ôfíádári.'ie) priľahlé o pozemku zo dňa 15.10.2 O 14 - DO DA TOK 

•'j ' 

•f·~-".~~~;:;=.1-:.:C~;,.-; • .;;~;.,:;ustoni/zo .dňa J.S.1020-14;;;däručenym dňa -17.10.2014 sme Vás ako -výlučný vlastník 

postq'{enej meh,nutel'riosti:--pbudóvy:--IS_óssúp:"\C. 7102 postavenej na pozem~ - p~rcele registra -"C" č. 

ni-e; _~resp: v93).0/535;1ikú~;riPrešóvo žiadalinio odkúpenie, resp. vysporiadanie. pril'ahlého pozemku -

10/986, k~: novcivytvorehej'parcely :ŕégistr:c:n,:C' č. 9310/986, kú .. Prešov podľa geometrického plánu č. 

otovi l p. Ad100/2D14 ~d ;-:dňa, 14.102011-;'·vktorý. vyhotovil p. Adrián Tkáč (ďalej len "novovytvorená 

parcela"), a ktorý bol prílohou tejto žiadosti. 

t_frfn, že.na novovvtvNašu~~i.adosf;:odôv.odňuj'eine;na'jmä tým, že na novovytvorenej parcele sa ·nachádza časť 

em tovaru 2Stavby·:só·súp:':inf7.102; a to rampa :ria príjem tovaru ako aj múr ohraničujúci priestor okolo 
. . . . 

: iba .. ,_z t~jt(~ rampy,··pričomjprístup:.·kfampe ie možný iba z tejto novovytvorenej parcely. Prechod cez 
,, ' . ·-- -

~rh;,utn? ,- rnoyovytvor:enú :' parcelu' -::\je' 'J)takisto _· nevyhnutný v prípa~e .opravy alebo údržby múru 

voyytvorer:e;o)lraničujúceho .priesto~;·okolo rampy. :Na novovytvorenej parcel~ v blízkosti cesty sa nachádza aj 

ilD VC•dy aJ<·~;vodovodná Šachta spolu 5 hlav_ným juzáverom vody ako aj meradlo spotrebovanej vody, ktorej 
::=:c::·=-=·- :--::.::: ::-=-:-:-::-:::-:--~-:-::::::::·-:::-_:··---:-..::.::-:::::-:=.·:::::::::::-·.-.-::::=::.-..:=.-=:::.:::-.=·.=:::..-::::::=-::::.::-.=-:.:.:::·.':"z .. ::::::·_·::.:~-:~~--=:::::::::-::-:.-.:-_-::-.-::-·.-::·.-::-~;::--:::.::-:~:-_-:.:::-:.-:-.::-:::::·:::-::.· 

j;: ';-sme .odberatel'om.'~·Prístup ::k vodovodnej šachte je nevyhnutne potrebný na zabezpečenie 

ri ·ochrany vodovodnej prípojky a meradla pred poškodením, zamrznutím alebo zatopením, ktorú 

· · · ,, '' · sme v zmysle platných predpisov povinný ako odberatel' vody zabezpečiť. 

·.Na základe vyššie uvedeného máme za to, že naša žiadosť o odkúpenie, resp. 

vysporiadanie priľahlého pozemku je dôvodná. 

SINES GROUP, s.r.o. 
Duchnovičovo námestie l 
080 O l Prešov 

S úctou 

(i;! 0948 900 890 
lZ! sines@sines.sk 

SINES GROUP, s.r.o. 
DalMr Lichtig- konatel' 

l 

IČ0:47190612 
DIČ: 202 378 3718 
č,ú.: 292 689 5716/11 oo www.sines.sk 
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N parcely C : 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
~významné u l ice a námestia 
Mulice a cesty 
.''.'Iné komunikácie a chodnrky 

--· ... 
· . ...:.:. 
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PR\LOHA Č· Obj3 

MESTO PRtŠOV Me~t?ký ~rad v Prešove \10 
-;cľslršpf:ľu:' L~: vL CV' - cclf-téuístr. znallka: 

Mesto Prešov 
Sekcia majetkovaaefronomická 

Pr--·2± ~~·-:_-; 
Znalt a lehota 

: 
2015 uloženia: 

Dollo: o 2 -06-
Jarková 24 
080 01 Prešov ouo o.:. 

--- -
- ~',l - -- T Vy!mvuje: Prfiohy: 

Evidenčné čfslo doš!ej pošly: .ilJl§J/; '/a;) 
~ 

V Prešove, dňa 02.06.2015 

Vec 

- r'YPI-žiadosf o ~dkúp~nle (rysporiadanie) pril'ahlého pozemku zo dňa 15.10.2014- DODATOK č. 3 

Listom zo dňa -15.10.201~( doručeným dňa 17.10.2014 sme Vás ako výlučný vlastník 

;ť:j_::;_::;'>'·.:n:_; 1nehnutel'~dstf - bud~Vy: 'so súp. č. 7102 postavenej na pozemku - parcele registra "C" č. 

"'_;;. 'J:,· ~:93ľO/S3S, k.ú. Prešov' žiadali o odkúpenie, resp. vysporiadanie priľahlého pozemku podl'a 

._: :;:,··>-geometrickéh-o plánú č.100/2014zo dňa 14.10.2014, ktorý vyhotovil p. Adrián Tkáč, a ktorý bol 

prílohou žiadosti. 
- -

r:i:::r:;; -. :_ c Z dôvodu-- úprävy tohtci geometrického plánu Vás aktuálne žiadame o odkúpenie 

sp-riľ~-hléh~:'p~~e~ku. -ato-novov}rtvorenej parcely registra "C" č. 9310/997 o výmere 230 m2
, 

' ~-.:::.;·_ : drÚ-h ...:. z~stavaná pl~cha podľa upraveného geometrického plánu č. 100/2014 zo dňa 

- -~ -.- '.- "ôL06.20l5, ktorý vyhotovil p. Adrián Tkáč, a ktorý prikladáme v prílohe . 

...... 

S úctou 

-SINN GROUP, s.r.o. 
D#bor.,Li!:.btig -)mnateľ 

príloha: geometrický plán č. 100/2014 zo dňa 01.06.2014 l 

SINES GROUP, s.r.o. 
Duchnovičovo námestie l 
080 O l Prešov 

IRI 0948 900 890 
a sines@sines.sk 

IČO: 47 190 612 
DIČ: 202 378 3718 
č.ú.: 292 689 5716/11 oo www.sines.sk 
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9310 
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9310 
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' l l l ' -Stav prtvny je tDto!nt a nglatr'Om C KN 

9310/530 
2131lostatnä plGCba 9310/530 6492 

9310/991 

doteraj!i 
(!esto mšo'll 

20211 osUtDä plocba 
~ 

1101 zastav. plodia \sm:s GIOlP s.r.o.,Pmov 
ll Jludmovil:ovo .-stie l 

2131 

B 
9~0 J/ ~;~ g l#:f/"•2'2 ·: 534 ~ ' .. _ ......... ~ ~ 

~' "i 

2131 

- Fozellll< na ktora~ je dvor - Fozeook oa ktortll je omsnä zlbnda, ul.ifnä a sidlisková zeleň, park a inä fonkčnA zeleň a lesnf pozi!IIOk na 

rekreafulé a polovoicke vyuUvanie 

l l 636 l 

ff 

9310 

~~1 
~ 
~ 

d 

V\ 

l~ 

~ 
~ 
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~ 

Y. 

9310 
529 

(leomdrickY p16njc podldadom na~ útmY. keď údaje dott:rl!illioho-staw vjlamJ \'ým<:rliÚ zhodné s údajmi plalnýcb výpisoV z bhiSIJa acboulcfnosti. 

Knli 
Okres Prelov 

Obec PreloV 

vybolovitcr PnJcmltý 

Adrián Tkáč - GEOAT 
Mirka Netpora 7583/40 8 

KaL PrrJov 
Ctslo 10412015 

Mapový PrrJov 5-3123 

úzr:mie 
pl6nu 

list č. 

PREšoV 
mobil : 0903 617737 GEOMETRICKÝ PLÁN 

.. eddelosle &ltl.,......lol, 

IČO : 37715925 

puú-93101530 a 93lot'W7-

mali ad~an@t-zones.sk 

Vybotavil 

Dňa: 
10.9.2015 

\Meoo: 
Adriia'ltil 

Nové bnmice boli v prlrodc OZIIIIl!eDé ...._ 
Z6mal11 podr<>bn&o ........na (merai!skY náčrt) č. 

12861 

Sllnldnice bodov CJZDIIi!en!'dl elslami aOOiatné mmi!ské 

lldaje sú ulc>lz:M vo~ dokuJn<ll1llcif 

Autorizafne overil 

Dňa: \Me-. 
10.!1..2015 lag. Jia Barl11k 

Nilc:DtoSfami a JRSD051'011 :milp!JVCdi pm!pisom 

Pcčiatb a podpis 

únodoe .,...;! 
Meno: 
Dňa: Täslo: 
Únilne ovamé podľa §9 z6UJDil NR SR <!.215/1995 

Z.Z. o geocltzii a kmtOgJ1fii 

Pečilllb a podpis 

-o 
ZE., 
5 
$ 
~(. 

o 
cr:> 

<:J\ 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KAT ASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 8254 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nt] 

DRUH 
POZEMKU 

9310/535/0 1022 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 1022 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podl'a druhu pozemku 

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

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

7102 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

9310/535/0 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

20 Iná budova 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Stavby 

l SINES GROUP,s.r.o., Duchnovičovo námestie l, Prešov, PSČ 080 Ol, SR 
IČO/RČ: 47190612 

Titul nadobudnutia: 

CHARAKTE
RISTIKA 

99 

.. 
Z 5957/2014- osv.o dobrovol'nej dražbe.N 1542/2014, Z 5962/2014- duplicita N 1542/2014 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

PRÍLOtlA ťt'. Ob 16 
Strana: l 

Dátum: l 0.06.2015 

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

8350 5323 

(celkom stavieb ............... L.) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

8254 8254 

(celkom vlastníkov .............. .\.. .. ) 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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Naše číslo: 

PR\Lo\-IA Č. Oô/'t,.. ~-_:l 
[j 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka 

Ing. aŕch. Katarfna Štefanová 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov: 

9.3.2015 

f''.i Vec 
t~~lovská ut~reš.ov,;;Síd!i~ko IH., f\J~. Centrum, Prostejovská ulica č. 35C, odpredaj časti pozemku 
~~;Group, !!;..~P_élrc. č. KNC 9310/530 k.ú. Prešov, Sines Group, s.r.o. 
I:J·c - s t a n o v i s k o 
4{·.~, ... · 

!~i~B/201:~ El p0 !ed r:;·Na .z:~~~-~<:1~ \,la~ej žiadosti,p_ .. f\11/15909/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
~~ilné st2m0 .;, ý:z~rnného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: · 

~~-1étný po ze mok f'()dľa. VP. tJ ~m~sta Prešoyje predmetný pozemok urČený ako plocha občianskej 
~fi:}5/2CrJ.j v~ybavenQsti.ňY:·~mysl~ yzN mesta prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, 
~fiiv ilee:1 rsz:c,PI?.tLp~~~d~r}~plo~tu;~Jegulatív RL C.3 Plochy neareálovej občianskej vybavenosti. 
ih .. c'· · · • · 

~"'~r•arc. e: i<}JC: s V súčasn~j dobE!~Je čast' po:z:eniku parc. č. KNC 9310/530 k. ú. Prešov zastavaná 
rt.ft;~dného cPr~~treš_~ngy2~?J;ľlPOI,J. .. Pre f:ásc;>qov_aDJe obchodného objektu na pozemku parc. č. 9310/535 
f!~.;rnovan .. --n~:Q.~r.ešov l:l~- -Bf()Stejc;>y§kej .1JI!~L'P:':35. Navrhovaným GP č. 100/2014 /spracovateľ Adrián 
:é2í0í53C: fT~áč i-::.,:~"EQt<I{;d~;:?PQZemku,.par,c.v č. 931?1530 k.ú. Pr;šov odčlenený novovytvorený _______ c.,...-· 

~t;:v~me;~f'ô·,:;PQZ~r:nok-;par~.:::::@;-;'19?.~0/986 .·k.u~ ,,presov o vymere 254 m í'na ktorom sa okrem plochy · ·· · -
~?=-~le~~ , :zásobovacej r~IT1PY pachádza aj sprievodná zeleň komunikácie Tomášikovej ulice /trávnik/. 
';;' 

;ú. ,. ·r.- . .... , ... Nemáme námietky k odpredaju časti· pôvodného pozemku parc. č. KNC 9310/530 
;): ': .: :·. k. ú. Prešov-.'· časť novovytvoreného pozemku parc. č. 9310/986 k. ú. Prešov, ktorá je 

~.., . . zastavaná telesom prestrešenej zásobovacej rampy obchodnému objektu vlastníkovi tohto 
'ť •.. , objektu. ·s odpredajom zvyšnej časti novovytvoreného pozemku parc. č. 9310/986 k.ú. 

.• i. 

·? .··. 

Prešov, ktorý tvorí sprievodnú zeleň- trávnik, nesúhlasíme . 

Príloha: 

Í}_ 

,. l 
Ing. arch. Kristína Hakučová -

poveren~ riadením odboru územného 
plánovania a stavebného poriadku 

Kópia GP s vyznačením časti pozemku parc. č. 9310/530 k.ú. Prešov zastavaného 
zásobovacou rampou 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.Gk l www.presov.sk 
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9310/535 

Nparc:ely C 
N vnatorn~ kresba 

N d61a!lté ullco a casty.: 
M d61ežlt' ulice a cesty .· 

F5ťJ významn~' ulice a 
Muuce a cesty·:,::; 
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MESTO PREŠoV-_;:,- :· p~fi_OHA Č: DôJB-.c-_~j.~ OTOÓ1~ } J.. '~_l ~ ,Y .t4J1~'~ ..... ,_.. :'" ·-.. .., .. ,.. ~ ~ 

Odbor územného plánoy.ania a s~avebnéh() úr~du ... ~ .. : .. ~nlic;!.-\n."1r rQh-.n.hn 11'lll""~-..~1!'~~ !' . .,;":!!..-~ . ~ - . - ~- ,_~ ... .:!.'!.~_~ t " ~. ,_ .. "-' 

~:r,.ého p: rb:1~:.iz.::: u - oddelenie územného phhiovaóia 1a urbaniiinô -~ ~-- · ·· 
-. ·!~· -<· • . ; ~ ; ; • . . 

~ - - - ' - ..... . ~-·~-----"~-·· ... ~ ...... :-----~~ ... 

:MsÚ Prešov -~ :_; .. 
..... ,. ... _ .. ,,~--- ..... 

Odbor spr?.vy rT1ajetkiJ 
J\~ ~tic)fkr"'\ff")."Y)~f.r_vM (Jo Qf'~l"'"~;:,_ '1~t~~~ i~~ ••l't•>J..,."''"'·_,_., .... ~ ,.-~- ,1 .... ? _,.. • .A\ •. ,....,-.~1-~-....-

V-•::C,--_._, :· 1 'Náš list číslo l zo dňa >č~Y' Naše číslo 

M/15909/2014 1:3 S.'lJ 'B/2015/7105 
~~ 051/3~ 0~230 

: -~>;:::·-
.··-;_. : .. , 

Prešov--· 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka · 

Ing. arch. Katarlna štofanová 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov 

13.5.2015 

~-~--~·z·•=·~-·-----~---~-·--·---VeC_.,_,_---=···~·-~·--··•=c="'~'-"--""~'=~-=o--.-cr=·c~=-c~.~=·~~~·-·-.--~=-'-----=~<>c.-c.~~·-----==~=·==--,,_.,..,=.•=-•--~"'=""•--•·c"----=---=== 

Vec · · > ·-

stejovská ~,.,;.PrešoÝ~::.sídlisko 111.; NS Centrum;· Prostejovská ulica č. 35C, odpredaj časti pozemku 
~s t:;roup.~ ~~~'parc. č. KNC 9~10/530 k.ú. Prešov, Sines Group, s.r.o. · , .. -" --· · ~-~~,~~--~-~· 
tí - s t a n o v i s k o k dodatku žiadosti -

ľ\~/1590S!201L~ c Na základe i: Vašej žiadosti č. M/15909/2014 o prehodnotenie stanoviska č. 
1a odciei.s:d<:; B/2014/1956Lzo dňa < 9.3.2015, :čzaujíma oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

nasledovné stanovisko: 
. ;-

kill č. B/2014/1 ~5:: Trváme na:· pôvodnom ::stanovisku č. B/2014/19561 zo dňa 9.3.2015 vydanom 
ilimu, t.j.. oddelením územného plánovania a urbanizmu, t.j.: 

:cti CJÓV0ci'"!ét'!Cl c:•:.;.ď; ·nemáme námietky k odpredaju časti pôvodného pozemku parc. č. KNC 9310/530 k. ú.
)CJzemku }:.;arG. ô, Prešóv:~;· časť ~novovytvoreného pozemku parc. č. 9310/986 k.ú. Prešov, ktorá je 
zásc,bovscej -n~:·1,:zastavaná ·telesorri .. ;prestrešenej zásobovacej rampy obchodnému objektu spolu 
;py ·:1astr.fkc\'i ::.::·cs rnúrom ohraničujúcim priestor rampy vlastníkovi tohto objektu . 

J t2::ti nc\·:)'-I;r~:''ť"-: · nesúhlasíme s odpredajom zvyšnej časti novovytvoreného pozemku parc. č. 9310/986 

- ~- ! . . 

k. ú. Prešov, ktorý tvorí sprievodnú zeleň- trávnik s vodovodnou šachtou a po ktorom 
· je prístup ku zásobovacej rampe žiadateľovi z dôvodu, že tieto plochy sú vo vlastníctve 
Mesta Prešov a sú verejne prístupné /aj pre žiadateľa/. 

MESTO PREŠO'fi 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁIIOYANIA A STAVEBKÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

l 

Ing. arch. Mária dutková 
vedúca odboru ~mného plánovania 
a stavebného úradu, -
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnidl@presov.sk l www.presov.sk 



CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 12/38 

P. č. 9 /Bod č. lO- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov predáva: 
-pozemok parc. č. KNC 6020114 o výmere 3m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-pozemok parc. č. KNC 6020/15 o výmere 7m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 17. novembra, 
Pavlovi Krempaskému, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie predmetných pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho 
usporiadania priľahlých pozemkov k RO vo vlastníctve žiadateľa. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015 bod č. 3, boli zo strany OSMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 12. 8. 2015 stanovená komisia hodnotila 
dve ponuky, ktoré boli k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta a na webovej 
stránke mesta v dňoch 9. 6. 2015 až 24. 6. 2015. Záujemcovia boli dvaja, a to: 
l. Pavel Krempaský, UL 17. novembra 12, 080 Ol Prešov 
2. PRO BONO MEDIA, s.r.o., Ul. Šmeralova 29, 080 Ol Prešov 
Pri prevode majetku obce priamym predajom zákon o majetku obcí neukladá obciam povinnosť 
vyhlasovať súťažné podmienky a ani neustanovuje kritéria na výber kupujúceho. Zákon o majetku 
obcí stanovil pri tomto spôsobe predaja iba jednu podmienku realizovať predaj najmenej za cenu vo 
výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 

Vzhľadom na to, že záujemca v l. rade ponúkol cenu minimálne vo výške znaleckého posudku, 
komisia odporúča akceptovať jeho ponuku, z dôvodu stanoviska sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky zo dňa 24. 10. 2014, že pozemky parc. č. KNC 6020/14 a parc. č. KNC 6020/15 k. ú. 
Prešov, sú priľahlými pozemkami s pozemkom parc. č. KNC 6018 k. ú. Prešov, ktorý je zastavaný 
rodinným domom, ktorého vlastníkmi sú Pavel Krempaský a manželka Ľudmila Krempaská, bytom 
17. novembra 12, 080 Ol Prešov. 

Tento majetkový prevod je priamy predaj pozemkov v zmysle§ 9a odsek l písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kde účelom bolo majetkovoprávne usporiadanie 
priľahlých pozemkov, zastavaných prístavbou k rodinnému domu (zádverie a izba), ktorý je vo 
vlastníctve záujemcu v l. rade, bol pri vyhodnotení zohľadnený aj iný aspekt, ako len vyššia cena 
ponúknutá záujemcom v 2. rade. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 24. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 12. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča predaj pozemku za cenu 564 € (56,40 €/m2

). 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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GI Cena: 

Cena v zmysle znaleckého posudku č. 31/2015 zo dňa 25. 5. 2015 vypracovaného znaleckou 
organizáciou SEIPA s.r.o., Baštová 38, 080 Ol, Prešov znalkyňou Ing. Janou Balunovou, je stanovená 
nasledovne: 

všeobecná hodnota pozemkov vo výške 564 €. Jednotková cena je 56,40 €1m2, 

Navrhovaná cena žiadateľom: 564,00 €, t.j. 56,40 €1m2. 

Navrhovaná cena komisiou: 564 € (56,40 €1m2). 

Hl Prílohy: 
0911 Žiadost' zo dňa 13. 10. 2014 
0912 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 24. 10. 2014 
0913 Kópia mapy z GIS 
0914 L V č. 360 
0915 Zápis č. 19 12015 z vyhodnotenia ponúk 

F- MsÚISP-0111211 



PR\lOHA Č-09/1 

Pavel Krempaský a manželka Ľudmila Krempaská, 
-- -

... . ·--~ 

MtSTO P1tt~'Mimtt~!!!!.~~l 3 Mesto :Prešov 
S MaE 
Jarkova 26 
080 Ol Prešov 

Číslo spisu: J. Renistr. značka: _ 
-· Znak a lehota 

' 3 ~to- 'LúH uloženia: 
Došlo: 

Prílohy: \ Vyba~uje: 
f;) O 0/<P jel' O/ i Evidenčné čfslo došlej pošty: - l 

Vec : Žiadost' o odkúpenie pozemku 

Dolepodpísaní Pavel Krempaský a manželka Ľudmila Krempaská, l. 
·- - ~ Vás týmto žiadame o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 6020/14 (3,0 

· m2) a parc. é. K.l"'-L 6020/15 (7,0 m2), katastrálne územie Prešov. Pozemok sa nachádza pri 
rodinnom dome na Ul. 17. novembra 12, Prešov. Pozemok žiadame odkúpiť z dôvodu 
realizovania prístavby k rodinnému domu. 

V Prešove dňa 13.10.2014 

l l 



l :Zl Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
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P. č. lO /Bod č. 9- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7 /2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNE 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 140 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Vaľkovská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod 
stánkom. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa l. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko oddelenia dopravy, energetiky a životného prostredia zo dňa 13. 10. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 5 sa stotožňuje s odporúčaním vtedajšej S SÚ aU -Oddelenie hlavného architekta 
a územného plánovania odpredať len časť pozemku, na ktorom sa nachádza stavba pôvodného 
predajného stánku a vzhľadom na potrebu zachovania územnej rezervy pre budúce rozšírenie 
chodníka odporúča zarovnanie hraníc pozemkov pozdÍž Ul. Vaľkovskej v línii jestvujúceho 
oplotenia susedných pozemkov. 

FI Stanovisko odboru správy mestského majetku: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode A/ tohto materiálu v 
zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhl'adom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 €. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

1/ Prílohy: 
10/1 Ziadosť zo dňa 12. 6. 2014 
10/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa l. 7. 2014 s prílohou 
10/3 Stanovisko ODEažP zo dňa 13. 10.2014 
10/4-2 Kópia z kat. mapy 
l 0/5 Potvrdenie o odpredaji 

F- MsÚ/SP-0111211 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

PR\LOH~ Č. ~0/1 

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

v , 

Ziadosť o KUPU pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Andrej Maník 
Dátum narodenia l IČO: _ - · 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: f 

e-mailová adresa: neuvádzam 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici :Val'kovskej 24 

Katastrálne územie: Prešov- Solivar 

Číslo parcely: 2314/272 o výmere 177m2 (LV 2156) 

Účel žiadosti: dňa 9.6.1994 som uzätvoril kúpnu zmluvu o prevode parcely s Mestom Prešov, ktorou 

som odkúpil parcelu č. NK 235112 k.ú. Solivar o výmere 1128 m2, evidovanú na Správe katastra na 

LV č. 2065. Súčasťou pozemku je aj stánok na Vaľkovskej č. 24, ktorý som taktiež odkúpil od 

Jednoty; spotrebné družstvo Prešov dňa 26.4.i991, avšak som nemal vedomost' o tom, že pozemok 

pod vyššie uvedenou stavbou, ktorý je súčasťou pozemku, ktorý som odkúpil od Mesta Prešov 

9.6.1994, je majetkom Mesta Prešov. Preto žiadam o odkúpenie parcely č. 2314/272 o yýmere 177 m2 

za symbolickú cenu, nakol'ko táto parcela je súčast'ou parcely, ktorú užívam viac ako 20 rokov 

a patrične sa o túto parcelu starám. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté 
v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy 
uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia 
podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

,'0/' J~-; 

V Prešove dňa .... 1.~ ... ':..: ... ':.~. 1 '-~ ....................................... / 
podpis navrhovateľa / 

'l 
l 
\ 



MESTO PREŠOV PRJLO~A Č· 10/2.. 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky , 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/9857/2014 8/1 0484/2014 
24.06.2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

01.07.2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-E 2314/272 k.ú. Solivar, Val'kovská ul., Prešov 
- stanovisko k žiadosti o predaj pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. d/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k odpredaju 
pozemku parc. č. KN-E 2314/272 k.ú. Solivar. 

časť uvedeného pozemku však zasahuje do pozemku parc. č. KN-C 3251/1 k.ú. Solivar, preto 
odporúčame zarovnanie hraníc pozemkov pozdlž ulice Val'kovskej a odpredaj len časti pozemku 
o výmere cca 128 m2

, na ktorom sa nachádza stavba pôvodného predajného stánku. Odporúčané 
riešenie je zakreslené v prílohe. · 

S pozdravom 

í.l M . ' H rť:' 'k ng. anan aFan 
riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51}3100111 l Fax: +421(51}77336651 E-mail: mesto.radnica@pre§OV.sk l www.presov.sk 



CJ MESTO PRESOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/9857/2014 8 - 15333/2014 

Vec 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Prešova.10.2014 

Žiadost' o stanovisko k odkúpeniu pozemku parc.č. KN-E 2314/272, k. ú. Solivar na 
ulici Vaľkovská -odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") nemá námietky k odpredaju pozemku parc. č. KN-CE 2314/272, k. ú. Solivar. 

Vzhl'adom k tomu, že časť predmetného pozemku zasahuje do pozemku parc. č. KN
C 3251/1 k. ú. Solivar, na ktorom musí byť zachovaná územná rezerva pre budúce rozšírenie 
miestnej komunikácie na Val'kovskej ulici na kategóriu min. MO 6,5/30 s pril'ahlým 
jednostranným chodníkom šírky 1 ,5 m, navrhujeme odpredaj len časti pozemku, na ktorom 
sa nachádza stavba pôvodného predajného stánku. 

S pozdravom . 

Ing. flla~ián HarčariK 
riadit l' Sekcie 

stavebného radu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pres9v.sk l www.presov.sk 
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01.07.2014 10:42:57 Ing. arch. štefan Jáni Mierka 1:500 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.03.2014 (nie je na právne účely) 

Ortofotoma?a (c~ Eurosense ~.r.o. ~002-2012 I<NC f.o<J2.. -:::. KN E Z-"311../Z -:J-2- . 1r1Ht 'i. 
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19.01.2015 14:26:32 Alena Buzgóová 
Informačný systém ,katastra nehnuteľnosti (c) ÚGKK SR: údaje z 31.12.2014 (nie je na právne účely) 

CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 

Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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,. .ľR\LOH#\ Č. 10~5· 
d ruz.s.t~vo 

r 
Há ria 

Vaľkovská 45 

080 06 PREŠO\:--Sol i\'8 r 

Kat.c. "Enačk.f.i. 

l09jlj5j91 
\vhaYU~'"' 

dr.aar~ek 
Ji.;e:~OY 

26.4.1991 

Fotvrdenie o odpredaji predajne - stánku v Prešove-Solivare 
na Valkovskej ulici č.24 

vej 

:Jednota-spotrebné družstvo Prešov odpredáva t"lárii Maniko-
'"'4 -,"~gil··· -v s~· .,.,.1 l' c:.. ~. l..:... ~ !44., b)ltom r--resov- OJ..J..\'Cr j \ta.L.(OVS <.a 45 objekt 

predajne na ulici Vaľkcvskej 6.24 Prešov-Solivar~ ktor9 po
zostáva z dreveného obchodného stanku, murovaného WC, zpev

nenej plochy a príslušenstva, ako aj tovaru, ktor9 tam bude 

zisten1 padla inventúrneho s6pisu~ Mária Maniková tam bude 

vykonávať 6bchodn0 činnosť. 

Toto potvrdenie sa menovanej vydáva k žiadosti o.re

gistráciu podnikateľskej činnosti uprislušnéhc orgánu • 
.JEDť--ZO·TA 

, ' ~ . 
spotrebne_ arw~w~ 
.. PRESO'V 

Vla ai s lav -:_., T t:l -r l i k 
predseda oreds.!avenstva 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 15138 

P. č. ll /Bod č. 13 - Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNC 16741347, zastavaná plocha o výmere cca 270m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 16741260, zastavaná plocha o výmere cca 30 m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
K Okruhliaku. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom scelenia pozemku. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l 
písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. 9. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 6. 10. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja minimálne za cenu 
v zmysle znaleckého posudku s podmienkou, že v okolí plochy budú ponechané voľné pásy územnej 
rezervy (pre zeleň, chodníky pre peších, pre výhľadové rozšírenie komunikácie), po odsúhlasení s OÚP 
a SÚ. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena komisiou: minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku s podmienkou, že 
v okolí plochy budú ponechané vol'né pásy územnej rezervy (pre zeleň, chodníky pre peších, pre 
výhl'adové rozšírenie komunikácie), po odsúhlasení s OÚP a SÚ. 

Hl Prílohy: 
1111-3 Žiadosť zo dňa 20. 8. 2014 s prílohami 
11/2-3 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. 9. 2014 s prílohou 
11/3 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚISP-0111211 



"' l.:s í s L~-~~ ú rad \. P rršove, 1-1 brvnú ul. č. 73 ~ 080 Ol 
PRÍLOHA Č. 11}~-1 >L~Sr) PREŠOV 

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

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

' l J 
Meno. ;)riezvis:<..o/obchoclný názov: ...... /..ť.fi:_.ť:i. .... ~··: .... C.(czxn .................................................................. . 
Dútum narodenia !IČO: ........................ .. 
Adres<\ rrva!ého pobytu l sídlo spoločnosti: ... _ ........ . 
Cís!c kici'CJ!1!1cho kontaktu žiac!ateľa: ................................................ . 

c-l~lailo\ ú adresa: ................. . •••••ooYooí•••-"'-•••• 

/ 

(ak sú 11~1nhovatclia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel'ov ako aj ich 

vzújomn)' vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

. ' l ' 

í\y;:e,l1Ck ,;~; !;<lChúclzn na u\iczi . ....... ~.t .... P.~~~:.~~./?((~.4(:. ............................................................... . 
v 

v . . ' . /c!~ť 'll.../ .•,alast!·ainc uze1n1e: ............................. : ......................... , ................................................................................... . 
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V zmysle zúkona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn)rch údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

t:drl'ujrm s·.roj súhlas Mestu Prešov so spntcovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
pusk ut\' ; tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

pb';'~>.i ~::::1\:vy uzavretej ako v)'sleJok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v p6padt· 

lv-::·.- c".· •. 2·J· ;: ' :;;;:·o.:šenia ;HHhú·ruk spracúvania osobných údajov, za kto1·ých bol súhlas udelen)'. 

podpis navrhov:~~ ... " 

gr:~iic\:ť 711(:;~ornenie umiestnenia pozemku 
kr'lpiu gc::cJmetrického plúnu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( tlch;cli:.'cc: sa ;x~~škrtnite) 



PR\LOHA Č.ttJ1~~ 
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres 707 Prešov 
Obec • 524 140 PREŠOV Dátum vyhotovenia: 20.08.2014 
Katastrálne územie: 849 502 Prešov Čas vyhotovenia 09:51:45 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č.13107 

C:ASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálne i mape 

Parcelné Výmera Druh Spôsob 
číslo v m2 pozemku využ. p. 

l4113/60 347 Orná pôda . l 
14113/107 154 Zastavané plochy a nádvoria 15 
14113/108 22 Orná pôda l 

Legenda: 

Kód spôsobu využívania pozemku 

Druh Umiest. Právny 
chr.n pozemku vzťah 

l 
l 
l 

l - Pozemok využívaný pre rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny 
okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina a iné 

poľnohospodárske plodiny alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre 
rastlinnú výrobu 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným 
číslom 

~~J umiestnenia pozemku 
l - Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce 

~:ú.p1sné 

\.~is lo 

14241 

Legenda: 

Na parcele 
číslo 

14113/107 

Kód druhu stavby 

Stavb v 

Druh Popis 
stavby stavby 

lO rodinný dom 

10 - Rodinný dom 

Kód umiestnenia stavby 
l - Stavba postavané na zemskom povrchu 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh 
chr.n. 

Umiest. 
stavby 

l 

p.-Jr. 

čislo 
Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel 

:~astník právneho vzťahu~ Vlastník 

Adam Jozef, Čerešňová 40, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 15.11.1981 
Spoluvlastnícky podiel: 1/1 

•• ul nadobudnutia 
.M1~vacia zmluva V 3313/2005 

zhodnutie o určení čs S/DK/2013/18140/14241/R/DZ 

~ASŤ C: ŤARCHY 

Strana l 
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14113135 

Q. 

767512 

14113/1 

Výkaz výmer 

Dotera jš l stav Zmeny Nový stav 

Císla D k od Druh 
Výmera Druh 1 parcele 

.. 
Císla Vymera pozemku 

Vlastni k 

Pk. vl. Parcely m2 parcely m2 (iná opráv.osoba) 
pozemku e parcely 

LV Pk KN ha m2 l číslo číslo ha m2 Kód adresa, ( sldlo) 

l 
Stav právny je totožný s registrom C KN 

13107 14113/60 523 orná pôda l 141ll/60 347 orná pôda doterajší 

l ,. ~ ' 2:.· ' cú 7'1"''" :) ' l 01100 . ,: 7 ,". l 
......... " .. - "-~ .. 

.. .. 14113/lo7 :)\ 154 zastav. plocha Jozef ADAM 

"' .. 13700 cerešňová 40, Prešov 
707 

. ··- , . 

14113/108 : ·J 21 orná pôda ,.,\ , • ~etto 
,., 01100 . .t ( ,. '1': 

·~ .----~--
....... .. --·-.. 

spolu : 523 523 '. 
'f'"' 'j ·; d '"l 

Legenda: 
Kód spôsobu využívanía 02100 • Pozémky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmóvíny, technícké plodi'ny, zelenina a iné zähŕadné plodiny 

13700 • Pozemky, na ktorých sú postavené rozostavané stavby 

Kód druhu stavby 707 · Rozostavaná stavba (budova) 

-o 
Z:?, 
5 
:c 
.> 
<?~ 
~ 
....::> -·...::.. 

~ 
Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu v)mer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľnos 

i. i-
VyhotoVlteľ 

GEOPLAN Prešov s.r.o 
Konštantínova č.3, Prešov 

IČO : 36485985 
tel. 051/7723943 

Registrácia na Okr. súde v Prešove 
oddiel: Sro, vložka: 14165/P 

Vyhotovil 

Kraj 

Kat. 
územie 

Prešovský 

Prešov 

Ukres 

Číslo 
plánu 

Prešov 

24112008 

u oec 

Mapový 
list č. 

Prešov 

Prešov 4-2/1 

GEOMETRICKÝ PLÁN 
na zápis rozostavanej stavby 
na parcele člslo 14113/107 

a oddelenie parc. č. 14113/108 

Autorizačne overil 
Úradne overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasovič 

l 
' 

Dňa: Meno: Dň.a: . Meno: 

l -1 
11.8.2008 Ing. Miriama Bakoňovál 11.8.20~=~· Ing. Ľudovft Bakoň Dňa:/ J .J. O rf l Člslo: 1?J ff /vf' 

Nové hranice boli v prlrode označené N.iležit-;;-- ~ a ""'~·"'l'~povedá predpisom . . v\>"' ...-rr /i'" 
murm1 a plotom ~ ,. • , "..f~ 

Záznam podrobného m;:; (meračský náčrt) č. L"'~t"( $ľ\ S.,~\\ \ _.-
"'V .!3! §lf '•1\" 

L-·:t'a !Jil\!Pis \ 
t.č.6.49-1997 ~~ 

-~·-·~ \ôx?~~J 
_[:::: r::_- C: '...) -·' 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
PRÍLOHA ď. 1~J2-1 MESTO PREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 

·Váš list číslo i zo dňa: 

13623/2014 
04.09.2014 

Naše číslo: 

B/14293/2014 
Ev.č. 124518/2014 

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

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. arch. Vladimír Krištof 17.09.2014 
\!t 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Vec: Pozemky parc. č. KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov, na ulici K Okruhliaku, 
miestna čast' Šidlovec, Prešov 

stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemkov 

Dňa 11.09.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť o zaujatie stanoviska 
k odkúpeniu časti pozemkov parc. č. KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta 
Prešov, zapísaných na liste vlastníctva č. 6492, na ulici K Okruhliaku, miestna časť Prešov- Šidlovec. 
Predmetné pozemky sa nachádzajú pod telesom pozemnej komunikácie a priľahlého pásu zelene. 
Žiadateľom je pán Jozef Adam, K Okruhliaku 6/A, Prešov. Účelom žiadosti je scelenie pozemku 
žiadateľa na parcele č. KNC 14113/60 v k. ú. Prešov s pozemkami požadovanými na odkúpenie. 
V žiadosti nie je uvedená výmera a rozmery plochy požadovanej na odkúpenie. 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 
4 ods. 3, písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

1. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetné časti pozemkov parc. č. KNC 
1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov nachádzajú z ploche funkčne určenej pre bývanie 
v rodinných domoch, pre ktorú platí závazný regulatív RL 8.1. 

2. Oddelenie ·hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči odkúpeniu predmetných častí pozemkov 
parc. č. KNC 1674/347 a 1674/260 v k. ú. Prešov za týchto podmienok: 
a) rozsah plochy určenej na odkúpenie bude menší oproti ploche, ktorú graficky vyznačil 

žiadateľ v prílohe svojej žiadosti, hranice plochy nebudú totožné s existujúcim okrajom 
pozemnej komunikácie (s cestnými obrubníkmi) tak, ako to je uvedené v žiadosti 

b) v okolí plochy budú ponechané voľné pásy územnej rezervy (pre zeleň, chodníky pre 
peších, pre výhľadové rozšírenie komunikácie) 

c) zo západnej strany bude predmetná plocha ohraničená líniou hraníc pozemkov parc. č. 
KNC 1674/348, 1674/349 a 1674/350 v k. ú. Prešov 

d) zo severnej strany bude predmetná plocha ohraničená líniou majetkovej hranice 
Malinovej ulice -pozemku parc. č. KNC 14113/53 v k. ú. Prešov. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



PRíLOHA ď. 11J Z-2.. 
2. 

3. Vymedzenie hraníc plochy určenej na odpredaj je vyznačené v prílohe č.1 k .tomuto 
stanQvisku. 

S pozdravom 

l ' 
Ing. Ma~án Harčarík 

riJditel' 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Prílohy: 
Prílo..ha č.1 -grafická schéma, 1 list 

Vyhotovené v dvoch výtlačkoch: 
Výtlačok č.1 pre OMM SMaE Mesto Prešov 
Výtlačok č.2 pre OHAMaUP, SSÚaU Mesto Prešov (pre spis) 
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14113í60 

f 

Ing. arch. Vladimír Krištof 

Legenda 

pa rc ely C 
vn útorna kresba 

dôležité ul ice a \esty 
:/-':;7 dôležité ulice a cesty 
:>~významné ulice a námestia 
!?:!/ulice a cesty 

iné komunikácie a chodníky 

~ ..... 'oC\tA 
~~~ o~tin:rvt6 

Mierka 1:soo 
~----------------~ 

Gisplan mesta Prešov, Miestopis: (c) Gista s.r.o., Ulice: (c) Gista s.r.o., Ortofotomapa: (c) Eurosense s.r.o .. www.eurosense.sk, Kataster: (c) UGKK SR, jun 2013 (nesluzi na pravne ukony) 
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1;;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 16/38 

P. č. 12 /Bod č. 14- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
stavby súpisné číslo 304, stojacej na pozemku parc. č. KNC l 026, 
pozemku parc. č. KNC 1026 o výmere 121m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
pozemku parc. č. KNC 1025/2 o výmere 575m2

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

B/ Účel majetkového prevodu: 
Chata na Sigorde bola v minulosti využívaná zamestnancami MsÚ na rekreačné účely. Od r. 
20 ll sa rekreačné zariadenie nevyužíva, prevádzka zariadenia je stratová a stavba si vyžaduje 
rozsiahlejšiu opravu, resp. rekonštrukciu. Z uvedených dôvodov navrhujeme rekreačné 

zariadenie Sigord odpredať. 

Cl Stanovisko odboru vnútornej správy zo dňa 9. 7. 2015: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Z dôvodu dlhodobého nevyužívania predmetnej stavby, ako aj z dôvodu vysokých nákladov na jej 
údržbu, OSMM odporúča schváliť zámer predaja stavby a pozemkov bližšie špecifikovaných v 
bode N tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov spôsobom obchodnej verejnej sút'aže. 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú 
stanovené v prílohe uznesenia. 

FI Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

GI Prílohy: 
12/1 Stanovisko odboru vnútornej správy 
12/2 Popis predávaných nehnuteľností 
1213-2 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚISP-0111211 



Váš list číslo l zo dňa 

M/2015/10285 
č. z.108124/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

Oddelenie hospodárskej prevádzky 

Hlavná 73, 080 01 PREŠOV 

Naše číslo 

č. '2 .. -ftJg CG~cJ/J-
Vybavuje /linka 

M. Vavreková 
051/3100150 

- ' 

Odbor správy majetku mesta 

Jarková 24 

080 01 Prešov 

Prešov 

9.7.2015 

Stanovisko k odpredaju 

Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k odpredaju chaty Sigord, s. č. 304 a priľahlých 
pozemkov vedených na LV č. 534 , k. ú. Zlatá Baňa, Vám oznamujeme, že doporučujeme 
odpredať toto rekreačné zariadenie, nakoľko sa od marca 2011 nevyužíva a údržba tohto zariadenia si 
vyžaduje vysoké náklady čím je prevádzka vysoko stratová. 

S pozdravom 

l'ttESTo PREšov 
Mestský 9rad v Prešove 

ODBOR VNUTOANEJ SPR · 
Oddelenie hospodárskej prevá~ľy 

080 01 Prešov Yr:D 

l 

Ing. Daniela Dzubajová 
vedúca oddelenia hospodárskej prevádzky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk i www.presov.sk 
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Predmet 
odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia 
cena: 

Zostatková cena k 
31. 07.2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a 
obmedzenia: 

Stanovisko 
správcu: 

Chata Sigord, s. č. 304 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 1026, poitemok parc. č. 
KNC 1026 o výmere 121 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, priľahlý po~mok parc. č. 
KNC 1025/2 o výmere 575m2

, ostatné plochy, LV č. 534, k. ú. Zlciá Baňa. 

304 1025/2, 1026 

Rekreačná oblasť Sigord 

10 543,42 € 

5 751,20 € 

Mesto Prešov 

Objekt je jednopodlažný, so šikmou plechovou strechou. NachádzajújJsa v ňom 3 
obývacie izby - spálne, 1 sprchovací kút, 2 toalety, 1 spoločenská miestn~sť so vstupom 
na terasu a kuchyňa. Kúrenie je zabezpečené elektrickým ohrievaním, i>da z vlastnej 

studne. Kapacita priestoru je 10 ľudí. Chata slúžila na rekreačné ~ely pre 
zamestnancov MsÚ a ich rodinných príslušníkov hlavne počas dovolenk~ého obdobia. 

Výmera podlahovej plochy celého objektu je 78m2
. 

Objekt nie je prenajatý. Nevyužíva sa od marca 2011. Od roku 2009 je ~bjekt značne 
stratový. 

Žiadne 

~-
.~; 

. ~J 

Budovu je potrebné odizolovať, vymeniť sanitu a urobiť nový obklad~ dlažbu v 
sociálnom zariadení a kúpeľni, vymeniť dlažbu v spoločenskej miestno§ti a omietky. 

Vymal'ovať celý interiér chaty, v zadnej časti vymeniť odkvapové~ľaby. 
"~' 
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PRÍLOHA Č. 12/3-1 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 O l Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

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

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

- pozemku parc. č. KNC l 025/2, ostatná plocha o výmere 575 m2
, 

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

s týmito podmienkami: 

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

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

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

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

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne 5 000 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy 
použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa 
odseku 9, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa 
uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

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

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051/3100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

l 



PRÍLOHA Č. 12/3-2 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73,080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM 
-Obchodná verejná sút'až č. XX/2015- nehnutel'nost' Sigord- neotvárat'"· 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 

identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), 
doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o solventnosti, 

doklad o zložení zábezpeky, 
návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

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

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

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

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

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

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

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

2 



1:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 17138 

P. č. 13 /Bod č. 15- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
stavby so s. č. 8637 nachádzajúcej sa na UL Jánošíkovej 361A, zapísanej na LV č. 6492, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596135, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 mz, 
bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 
20671303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466m2 a parc. č. KNE 20671404, trvalé trávnaté porasty 
o výmere 54m2

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

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596136, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 337 mZ, 
bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 
20681202, orná ~ôda o výmere 57 mZ, parc. č. KNE 20671103, trvalé trávnaté porastl 
o výmere 410 m, časť parc. č. KNE 206714, trvalé trávnaté porasty o výmere 540 m , 
parc. č. KNE 20671103, trvalé trávnaté porasty o výmere 310 mz, LV č. 13594, k. ú. Prešov, 
lokalita Šidlovec, 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596141, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 mZ, bez 
založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 
20671104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89 m2

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

BI Účel majetkového prevodu: 
Odpredaj stavby a prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch vo vlastníctve mesta Prešov 
nachádzajúcej sa na pozemku vo vlastníctve tretích osôb. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 12. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 6. 7. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom. 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať nehnuteľnosti špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom 
obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku presiahne 
40 000 Eur. 
Tento majetkový prevod bol prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
dňa 24. 9. 2014, ktorej stanovisko je uvedené v bode El tohto materiálu. Z rokovania MsZ mesta 
Prešov dňa 26. l. 2015 bol materiál stiahnutý s odôvodnením, že je potrebné ho opätovne 
prerokovať v komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta a MsR. Stanovisko komisie je 
uvedené v bode GI tohto materiálu. 

F- MsÚISP-0111211 

l ' 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18/38 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú 
stanovené v prílohe uznesenia. 

Hl Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

Il Prílohy: 
13/1 Popis stavby s grafickou a obrazovou časťou 
13/2 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 12. 8. 2015 
13/3-2 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Predmet odpredaja: 

Súp. č.; Parc. č.; 

Lokalita: 

Obstarávacia cena: 

Zostatková cena k 
31. 7. 2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah: 

Ťarchy a 

Stanovisko správcu: 

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

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

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

trvalé trávnaté porasty o výmere 54m2, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec. 
Pozemok pod stavbou nie je vo vlastníctve mesta. 

8637 1596/35 

Prešov- Šidlovec, Ul. Jánošíkova 

185 128,03 € 

132 952,47 € 

PREŠOV REAL, s. r. o. 

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

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

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

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

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

Stavba je umiestnená na cudzom pozemku. 

Odporúča odpredať. 

Strana 1 z 1 
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Váš list číslo l zo dňa 

M/16247/2015 
114288/03.07.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

PRfLoHA t. 1 '!J} 2. 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše číslo 

B/11974/2015 

080 O l Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051131 oo 230 
v1adimir.kristof@presov.sk 

Prešov 

12.08.2015 

Vec Prešov, lokalita Šidlovec, Jánošíkova ulica č. 36/A, objekt bývalej pekárne, 
odpredaj stavby a prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch, na 
pozemkoch parc. č. KN-C 1596/35 a KN-C 1596/36v k. ú. Prešov. 

stanovisko k odpredaju 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/16247/2015 zaujíma Oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu nasledovné stanovisko. 

Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky parc. č. KN-C 
1596/35 a KN-C 1596/36 v k. ú. Prešov nachádzajú na funkčných plochách navrhovaných 
ako plochy pre bývanie v rodinných domoch (RL B.1) a na plochách neareálovej občianskej 
vybavenosti (RL C.3). 

Podl'a VZN č. 11/2013, ktorým sa mení a dopÍňa VZN č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, schváleného 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uznesením č. 469/2013 zo dňa 25.11.2013, ktoré 
nadobudlo účinnosť 21.12.2013, pre tieto funkcie platia regulatívy RL B.1 a RL C.3. 

V súčasnej dobe sú pozemky parc. č. KN-C 1596/35 a 1596/36 v k. ú. Prešov 
zastavané neužívanou a neudržiavanou stavbou bývalej pekárne, súvisiacou prístupovou 
komunikáciou a spevnenými plochami. 

Súhlasíme s odpredajom stavby súpisné číslo 8637 na Jánošíkovej ulici č. 36/A 
v Prešove a súvisiacej prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch. 

Odporúčame zabezpečiť vytýčenie trás inžinierskych sietí ich vlastníkmi alebo 
správcami na pozemkoch, ktoré budú predmetom majetkového prevodu. 

S pozdravom M~8TO PRE~OV 
Mestský úrad v Pre§ove 

ODBOR ÚZEMNlHO PLAIIOVANIA A STAVEBNtilt ÚRADU 
080 01 Preäov [.ii 1' 

hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-maíl: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



PRíLOHA Č.13/3-1 

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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj: 

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

, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky 
parc. č. KNE 2067/303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466m2 a parc. č. KNE 2067/404, 
trvalé trávnaté porasty o výmere 54m2

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

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

, parc. č. KNE 
2067/103, trvalé trávnaté porasty o výmere 41 O m , časť parc. č. KNE 2067/4, 
trvalé trávnaté porasty o výmere 540m2

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

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

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

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

Prešov, lokalita Šidlovec 

s týmito podmienkami: 

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

l. predmetom návrhu zmluvy bude vyššie identifikovaná nehnuteľnosť; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétnu nehnuteľnosť; 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 

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

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

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne 5 000 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy 
použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa 



PRÍLOHA Č. 13/3-2 
odseku 9, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa 
uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

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

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

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73,080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM 
- Obchodná verejná sút'až č. XX/2015 - nehnutel'nosť Jánošíkova 36 -
neotvárat'". 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 

identifikačné údaje sút'ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), 
doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, 
doklad o solventnosti, 
doklad o zložení zábezpeky, 
návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

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

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

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

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

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

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

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

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 19/38 

P. č. 14 /Bod č. 16- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na 
Ul. Nábrežnej č. 5, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

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

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

spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky tvoria prílohu tohto materiálu. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Mesto Prešov má zámer hospodárne nakladať so svojím majetkom, zhodnotiť areály tenisových 
kurtov, ako aj komplexne zabezpečiť a vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj tenisového športu 
v Prešove a zachovať pôvodný účel využitia areálov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode Al tohto 
materiálu v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej 
podmienky sú stanovené v prílohe uznesenia. 

El Cena: 
Výška nájomného bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

FI Prílohy: 
14/1 Grafická predloha 
14/2-4 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-0111211 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

Vyhlasuje 

PRÍLOHA Č. 14/2-1 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom: 

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

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

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

s týmito podmienkami: 

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

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

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

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

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

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

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

5. súťažiaci uvedie ním navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa 
s prenajímateľom vo vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom 
v prípade návrhu vysporiadania formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) 

l 



PRÍLOHA Č. 14/2-2 
súťažiaci prijíma podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície 
vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na 
investovanie do predmetu nájmu, uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo 
nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, súťažiaci zabezpečí prípravu investície v zmysle ustanovení 
stavebného zákona a vykonávacích predpisov, prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie investícií 
na kontrolné dni a po ukončení investícií bude uskutočnená obhliadka za účasti prenajímateľa; 
investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako technické zhodnotenie budov a stavieb v zmysle 
platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že nájomca v jednom roku preinvestuje finančné 
prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú započítané s budúcim 
nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú dobu nájmu; k zápočtu 
investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončení jednotlivých ucelených častí, čo bude doložené 
kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom v prípade stavebných úprav, ktoré 
nevyžadujú proces kolaudácie; 

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

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

predloženého harmonogramu investícií; v prípade nesplnenia tejto podmienky má vyhlasovateľ právo 
od zmluvy odstúpiť; 

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

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

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

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

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

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

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

PRÍLOHA Č. 14/2-3 

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku vo výške 3 000 EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 24, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
najefektívnejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle bodu 4 ), ekonomického zhodnotenia svojho 
zámeru a spoločenskej analýzy nákladov a výnosov zámeru; 
urbanisticko-architektonický zámer riešenia areálu odkonzultuje s odborom územného 
plánovania a stavebného úradu MsÚ v Prešove a k súťažnému návrhu doloží predbežné 
písomné stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu; 

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

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku Msú v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100249 a051/3100217, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 
051/7732084; 

17. návrh súťažiaceho·na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM- Obchodná 
verejná súťaž č. XX- Prenájom areálu Tenisových kurtov Nábrežná- neotvárat'". Zalepená 
obálka bude d'alej obsahovat': identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna 
forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci 
identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom 
zohľadňujúci odseky 1-14 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle 
odseku 15 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

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

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

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

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

súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
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PRÍLOHA Č.14/2-4 

odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 

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

24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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P. č. 15 /Bod č. 17- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na 
Ul. Čsl. armády 201 A, ktorý tvoria nasledovné nehnutel'nosti: 

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

, 

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

zapísané na L V č. 6492, k. ú.· Prešov, 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky tvoria prílohu tohto materiálu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Mesto Prešov má zámer hospodárne nakladať so svojím majetkom, zhodnotiť areály tenisových 
kurtov, ako aj komplexne zabezpečiť a vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj tenisového športu 
v Prešove a zachovať pôvodný účel využitia areálov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode AJ tohto 
materiálu v zmysle§ 9a ods. 9 zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej sút'aže vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku 
presiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej 
podmienky sú stanovené v prílohe uznesenia. 

El Cena: 
Výška nájomného bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

F/Pn1ohy: 
15/1 Grafická predloha 
15/2-3 Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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PRÍLOHA Č.15/2-1 
MESTO PREŠOV 

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

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom: 

areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. armády 20/A, ktorý tvoria nasledovné 
nehnuteľnosti: 

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

, 

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

zapísané na LV 6492, k. ú. Prešov, 

s týmito podmienkami: 

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

Československej armády č. 20/A na obdobie 15 rokov, ktorý tvoria tieto nehnuteľnosti: 
stavba s. č. 7532, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112m2

, 

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

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

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

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

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

5. súťažiaci uvedie ním navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa 
s prenajímateľom vo vzťahu k realizácii navrhovaných investícií na predmete nájmu, pričom 
v prípade návrhu vysporiadania formou započítania investícií za nájomné (preferovaný spôsob) 
súťažiaci prijíma podmienku, že si s prenajímateľom vopred odsúhlasí realizáciu každej investície 
vrátane výšky jej predpokladanej hodnoty, a to takto: písomne požiada prenajímateľa o súhlas na 
investovanie do predmetu nájmu, uskutoční sa spoločná obhliadka, prenajímateľ udelí súhlas alebo 
nesúhlas; v prípade udelenia súhlasu, súťažiaci zabezpečí prípravu investície v zmysle ustanovení 
stavebného zákona a vykonávacích predpisov, prenajímateľ bude prizývaný počas realizácie 
investícií na kontrolné dni a po ukončení investícií bude uskutočnená obhliadka za účasti 
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PRÍLOHA Č. 15/2-2 
prenajímateľa; investovanie do predmetu nájmu bude chápané ako technické zhodnotenie budov 
a stavieb v zmysle platného zákona o dani z príjmov; v prípade, že nájomca v jednom roku 
preinvestuje finančné prostriedky vo výške vyššej ako je ročná výška nájomného, investície mu budú 
započítané s budúcim nájomným, ale len do výšky neprekračujúcej celkovú výšku nájomného za celú 
dobu nájmu; k zápočtu investícii s nájomným môže dôjsť až po ukončení jednotlivých ucelených 
častí, čo bude doložené kolaudačným rozhodnutím, resp. preberacím protokolom v prípade 
stavebných úprav, ktoré nevyžadujú proces kolaudácie; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxx15", zábezpeku vo výške l 000 EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 24, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
najefektívnejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu vrátane investičného plánu (v zmysle bodu 4), ekonomického zhodnotenia svojho 
zámeru a spoločenskej analýzy nákladov a výnosov zámeru; 
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PRÍLOHA Č. 15/2-3 
- preukáže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu súťažiaceho alebo úverový 

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

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100249 a 05113100217, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
051/7732084; 

17. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke 
poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "Msú- OSMM- Obchodná 
verejná sút'až č. XX- Prenájom areálu Tenisových kurtov Nábrežná- neotvárat"'. Zalepená 
obálka bude ďalei obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna 
forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), doklad potvrdzujúci 
identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej zmluvy podpísanej navrhovateľom 
zohľadňujúci odseky 1-14 týchto súťažných podmienok, zámer užívania predmetu nájmu v zmysle 
odseku 15 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

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

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

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

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

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

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

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

24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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9 Návrh 
Vydanie: 
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Mesto Prešov 21138 

P. č. 16 /Bod č. 19B- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: 
"Polyfunkčný objekt CRE SCO Prešov", a to pozemkov: 

- parc. č. KNC 93101908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2
, 

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

- parc. č. KNC 93101529, ostatné plochy o výmere 3 393m2
, 

celkom o výmere 5 085 m2
, všetko na L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Antona 

Prídavka, Cresco Hotels, s. r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117. 

BI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov odporúča odpredať len nižšie špecifikované nehnutel'nosti 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 (na základe stanoviska MsÚ- OÚPaÚ zo dňa 5. 6. 2015), 
a to pozemky: 
- parc. č. KNC 93101908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665 m2 

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

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

, ktorý bol vytvorený GP č. 7412015, 
zo dňa ll. 6. 2015, vyhotoveného firmou MontanA Košice, s.r.o., Pri hati l, Košice, odčlenením 
od parc. č. KNC 93101529, L V č. 6492, 

celkom o výmere 3 426 m2
, všetko v k. ú. Prešov, spôsobom ako prípad hodný osobitného 

zretel'a z dôvodu záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: 
"Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov". 

Cl Účel majetkového prevodu: 
Predmetné pozemky má žiadateľ v nájme na základe Dohody o postúpení práv a povinností zo 
Zmluvy o prenájme pozemku č. 3111998 zo dňa 22. 9. 1995 v znení Dodatku č. l zo dňa l. 10. 2000 
a Dodatku č. 2 zo dňa 27. ll. 2008. Vzhľadom na pripravovanú komplexnú rekonštrukciu 
a dostavbu objektu bývalej stomatologickej kliniky žiada o odkúpenie predmetných pozemkov. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 5. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s odpredajom mestských pozemkov za trhovú cenu. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO 
Prešov" za cenu 247 597 €. 

GI Cena: 
V zmysle znaleckého posudku č. 3712015 zo dňa 9. 6. 2015 vypracovaného firmou SEIPA, s.r.o., 
Baštová 38, 080 Ol Prešov je jednotková cena k predmetným pozemkom stanovená 72,27 €1m2

• Na 
základe toho je celková cena: 247 597 €. 
Navrhovaná cena komisiou: 247 597 €. 

F- MsÚISP-0111211 



9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

H/Prilohy: 
16/1 Žiadost' zo dňa 24. 3. 2015 
16/2 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 5. 6. 2015 
16/3-2 GP č. 74/2015 
16/4 LV č. 16171 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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PRITOHA Č. 16/1 

Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 81106 Bratislava 
-------------------------------~--~--~----~--~~~--------------------------------
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~· nu~Jin: ~·~ lt: ~{~.Jl5 l 

VEC: 
Žiadosť o odkúpenie nehnute/'ného majetku 

Mesto Prešov 

Jarkova 26 

080 01 Prešov 

Košice, 24. marec 2015 

Touto cestou si Vás dovol'ujeme požiadať o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov 
nachádzajúcich sa v k.ú. ·Prešov, evidovaných na LV 6492 s p.č.: 

• KN-C 9310/908, Zastavané plochy a nádvoria, o rozlohe 1.665,0 m2 

• KN-C 9310/909, Zastavané plochy a nádvoria, o rozlohe 27,0 m2 

• KN-C 9310/529, Ostatné plochy, o rozlohe 3.393,0 m2 
• KN-C 9310/530, Ostatné plochy, o rozlohe 15,0 m2 

Uvedené pozemky máme aktuálne v nájme. Vzhl'adom na to, že pripravujeme komplexnú 
rekonštrukciu a dostavbu objektu bývalej stomatologickej kliniky, ktorá si vyžaduje značné investície, 
žiadame o odkúpenie predmetných pozemkov do nášho výlučného vlastníctva. 

V prípade otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte na MT 0904 319 468, resp. emailovej adrese 
chovan@crescógroup.sk. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

S úctou, 

{'- -
_log7Cyrii Chovan 

p'?éktový manažér 

Prílohy: Koordinačná situácia s vyznačení záujmovej plochy 



·Váš lis l číslo l zo dňa 

M/4749/2015 
07.04.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Naše číslo 

B/5644/2015 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo právne oddelenie 
080 Ol Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 05113 l oo 230 
vladimir. kr isto fíaJ.preso v. sk 

Prešov 

05.06.2015 

Vec Prešov, Tomášikova ulica a ulica Antona Prídavku, polyfunkčný objekt 
Cresco, odkúpenie pozemkov parc. č. KNC 9310/908, 9310/909, 
9310/530 v k. ú. Prešov, L V č. 6492, Cresco Hotels, spol. s r.o., Bratislava 

stanovisko k majetkovému prevodu 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/4749/20 15 a po jej prehodnotení zaujíma Oddelenie úzenmého 
plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako polyfunkčná plocha málopodlažné 
bývanie l občianska vybavenosť. 

V súčasnej dobe sú pozemky parc. č. KNC 9310/908, 9310/909 a 9310/529 v k. ú. Prešov, uvedené na 
L V č.: 6492 vo vlastníctve Mesta Prešov zastavané objek-tom bývalého stomatologického pavilónu a spevnenou 
plochou. Pozemky sú oplotené nepriehľadným oplotením, nachádza sa na nich náletová zeleň a prenosné objekty 
bývalého zariadenie staveniska. 

Súhlasíme s odpredajom časti predmetných pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov tak, ako to je 
vyznačené v grafickej prílohe, avšak bez možnosti oplocovania. Jedná sa o tú časť pozemkov, ktorá 
bezprostredne prilieha k navrhovaného polyfunkčného objektu Cresco. 

Nesúhlasíme s odpredajom ani so zriadením akejkoľvek ťarchy na tej časti pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Prešov (v zmysle grafickej prílohy k tomuto stanovisku), ktorá je vo väzbe na verejne prístupnú 
komunikáciu a súvisiace plochy. 

Zároveň žiadateľovi odporúčame zabezpečiť vytýčenie polohy inžinierskych sietí ich vlastníkmi 
prípadne správcami a to na tých častiach pozemkov, ktoré budú predmetom majetkového prevodu. 

S pozdravom 

Prílohy: 
Príloha č. l -situačná schéma, lxA3. 

.!tiF.1S'J.'O .PitEŠOV 
~estský úrad v Prešove 

ODBOR UZEMH{HO PLÁHOVAHIAA STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov · ~ 

~--

Ing. arch. Mária Cut.k.ová 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
htavtrý atefittekt: iffesla 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



PR.\L01A Č. 1613-1 
VÝKAZ VÝMER 

Doterajší stav Zmeny Nový stav Cislo 
pzkn. 

parcely Výmera Druh Diel k parcele od 
Číslo Druh vložky . m' parcely m' Výmera Vlastnik,(íná oprav. osoba) pozemku číslo číslo parcely pozemku 

LV PK KN ha m' či s lo adresa.(sidlo) 
ha m' kód 

6292 9310/529 
Stav právny je totožný s registom c KN 

3393 ost. pi. 9310/529 1405 ost. pi. doterajši 
29 

9310/998 1734 ost. pi. Mesto Prešov, 
29 Hlavna 73, Prešov 

9310/999 254 ost. pi. doteraJši 
29 

9492 9310/909 27 zast. pi. 
(rozostav. 

9310/529 27 zast. pi. Mesto Prešov, 
16171 na 23JQ{9_gg_ _s_!_a.":b_ill 26 Hlavná 73, Prešov pPOl.u ____ --- ---- -- ---- --- -------- _ _11.__ 3420 ----- -- ---

l 3420 ------ ------
Legenda: 
Kód spôsobu využívania: 
26 ·Pozemok, na ktorom je rozoslavcmá s!(Jl'ba 

29- Pozemok, na ktorom1e okras11d -rúhr 1 1 • · ·'dl" k · -
K. d d h t b - - c:.J< a, u luw u Jr rs ava zelen. park a mú_fimkc..~ná :el di a lesn~· pozemok na rekreuc.::né a polO\'! . ·k "'' . o ru u s av y: ~ · uc.. e vy11zLvcmre 

21 -Rozostavaná budova 

l l l l l l l l l l l l l l l 

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

Vyhotovi teľ Kraj 
Prešovský 

Okres 
Prešov 

Obec 
Prešov 

MontanA Košice s.r.o Kat. 
Prešov 

Číslo 
74/2015 Mapov)• Prešov 5-3/23 

Pri hati l, Košice územie plánu list č. 

IČO: 36 179 949 

GEOMETRICKÝ PLÁNna oddelenie pozemku p. č. 9310/99 
Mail: milos.varga@montana-ke.sk 

Vyhotovil Autorizačne overil Uradhe overil 
Meno: 

~·--------- ------
Dňa: 1Meno: Dňa: l Meno: Dňa: Č is lo 11.6.2015 Ing. ~~~~~~!1 D .• 11.6.20 15 Ing. Patrik Cirbus i ---
Nové hranice boli v prírode označené . Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č.215/1995 

kovovými rúrkami Z.z:. o geodézii a kartografii 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) : 
l xxx ------------·----·-····· ·-····--· ; 

Súradnice bodov otnačených číslami a ostatné meračské Pečiatka a podpis 

i 
Pečiatka a podpis 

údaje sú uloiené vo všeobecnej doku•uentácil 

tč. 6.49-1997 
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V)rpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešo' 

OBEC 524140 Prešo\ 

KATASTRALNE llZEtvl!E . Prešov 

V\'PIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 16171 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

o 9310/908/0 21 rozostavana stavba 
o 9310/909/0 21 rozostav ana stavba 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Cresco Hotels,s.r.o., Poštová 3, Bratislava, PSČ 811 06, SR 
IČO/RČ: 43837964 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 6054/2014-pol.5865/14 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

PR(LOHľ\ ()", 1G/~ 
Strana: l 

Dátum: 15.06.2015 

(celkom stavieb .............. !. .. ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

6492 16171 
6492 16171 

(celkom vlastníkov ............... \....) 

Podiel 

I/l 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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P. č. 17 /Bod č. 21- Výpis z uznesenia č. 10/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.8/2015 zo dňa 18. 3. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu vzájomného usporiadania vlastníctva, týkajúci sa pozemkov: 
-parc. č. KNC 3133/42 o výmere 789m2

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

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

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

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

, k. ú. Solivar, vo vlastníctve Jána Komára, Chalupkova 51, 
080 05 Prešov 
za 
- stavbu súp. č. ll 064 na pozemku parc. č. KNC 164/2 a pozemok parc. č. KNC 164/2 o výmere 

316m2
, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Solivarská (bývalé kino Prameň

terajší sklad), L V č. 2065 
- pozemky: 

-parc. č. KNC 3043/136 o výmere 112m2
, orná pôda, 

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

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

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

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

lokalita Ul. Košická, vo vlastníctve mesta Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada zameniť predmetné nehnuteľnosti z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania. Žiadateľ 
je v súčasnosti nájomcom časti uvedenej stavby. 

Cl Stanovisko odboru hlavného architekta mesta zo dňa 21. 2. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko VMČ č. 5 zo dňa 9. 9. 2014: 
VMČ súhlasí so zámenou. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer zámeny nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 

spôsobom ako prípad hodný osobitého zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Tento spôsob prevodu navrhujeme z dôvodu 
vzájomného usporiadania vlastníctva. 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 3. 2015: 
Komisia odporúča zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu vzájomného usporiadania vlastníctva s doplatkom l 886,79 € žiadateľa Jána Komára. 

GI Cena: 
Celková hodnota za nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa v zmysle znaleckého posudku je 98 079,10 € 
(58,73 €/m2

). 

Celková hodnota za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Prešov v zmysle znaleckého posudku: 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Návrh l@l 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

-stavba (bývalé kino Prameň)- 47 423,36 € 
-pozemok pod stavbou- 21 004,52 € (66,47 €/m2

) 

-pozemky v areáli bývalého ZASAP-u- 31 538,01 € (58, 731m2
) 

Spolu cena nehnutel'ností vo vlastníctve mesta Prešov je 99 965,89 (58, 731m2
). 

Navrhovaná cena komisiou: s doplatkom l 886,79 € žiadateľa Jána Komára. 

Hl Prílohy: 
17/1-2 Žiadosť zo dňa 27. l. 2014 
17/2 Stanovisko OHAM zo dňa21. 2. 2014 
l 7/3 Plnomocenstvo 
17/4 Kópia z kat. mapy (pozemky v ZASAP- e ) 
17/5 Kópia z kat. mapy (bývalé kino Prameň) 
17/6 Kópia z kat. mapy pozemky na Ul. Jesennej 
17/7 Kópia z kat. mapy pozemky na Ul. Petrovianskej 
17/8-7 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6120 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Vydanie: 

Strana 
24/38 
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PR(LOHA Č .1r;_f 1-1 

JUDr. Jtarti1~a KOŽÁR'OVÁ JENČOVÁ 
--.,----..,.,. eidvi:Jktltka ----------- Sl()l!ettská úL č. 69, 080 Ol Prešov 

Tel. č. : 0903 Ol 99 53 
e-JI1all.'jehcbva.martina@gniail. coni 

M.esto Prťšov 
Hlavriá TJ 
080 Ol Prešov 

V Prešove, dňa 23.01.2014 

P1:4Y,i:i~ iástupujúc.p. i4:n l}Q.MÁR~ Cbahípkova Sl., Prešov , Vám týmto predkladám nctvrh. 
11a zá'menu nelmutel'nosti méd~ mojim mandantom a MestOm Prešov. 

1. stavba súpisné· čfslo 11064 (objekt bývalého KÍ11a Prameň) , ktorej hodnota ·podľa 
.Zf!;tléokéqopó$udku č. 11212012 a 1I4/20Í2 je47A23,36 € 
PM~~l~ č.· H54Y2.o výmete 316 m1 

, k. ú; Solívar. ktorejhodnota je 21.004;52 € ( 316 
Jni x 66;47 € /trti) 

Uť~ôen~ r(~~qtéľ~9;>ti ahi4~edné bytové priestory vlastnil ód roku 1938 právny Predchodca 
rriôj ho m,ll!1d1l/lt&, ktorému .bo1o:,ale"v toku. 1951 v lastúíctvo odňaré a misledne zapísané' v PkY č: 642 na 
Československ-ý .štát~ V reštitučrj.oin. kcmán1 bola môjmu mandantov i vrátená bytová časť objektu, 
s výnimkou kinosály. Pó uk:a,nčení prevadzky kina v roku 2004 však bola aj táto prenajatá môjmu 
mandantov i na zá.kladl!l Zmliiv.r o nájme nebytových priestorov č. 6120. 

3. pa.rqela 1(]:\í ;... c 3043/136 o výmere 112 n't2. (.hodnotil nehnuteľnosti je 112 m" x 
S8~73.€hniz= 6.577,76 E) . 

4. parcela ,KN - G 30431.137 o výmere 171 m2 (hodnota nehnuteľností je 171 m2 x 
S8,7J€1m2 = 10..042,83 €) · 

5. parc~la KN - C 3043/138 o výmere 141 ml· (hodnota nelmutel'ností je 141 m2 x 
58;7'3€11):12 =8.280,93 €) 

6. par~ela,I{N-,.. C:: 3043/143 o výmere 113 m2 (hodnota nehnuteľností je 113 ml x 
sa,73 e; m•= 6.636,49 e) 

Uvedené riehntjteľnosti .sú zapísan~. na LV č. 2062, k, á. Solivar. Nachádzajú sa v arealŕ bývalého 
ZASAPu'a ~ú v p.odstate. nevyužívané; 

C~Iková hodnota. nehnut~ľností vo vlastníctve Mesta Prešov, ktoré majú byť zamenené, je 
95(9!?5,89 €, . 

B) Môj mandant je vlastíúkoin: 

l. parcela KN- C č; 3133/42 ovýmete789 m2
, ktorej hodnota je 46.337,97 € ( 789 m2 x58,73 

€1m2) 

. ar;Jyokátka je zapísaná vz'ozncin1e. advokátov vedených SAK BratiSlavapod ev. č. 4982 
IČO: 42 086698 DIČ: 1080395591 
účetvi?.detrý v ČSOB, a.s. pob. Prešov č. účtu: 400 272 273 417500 



l 

' ' 

. ; ., .: :~.-- p!lrcela I<lj -Cč .. 31:33/9$.o výmere 821 m1, ktorej hodnota je 48.217,33 € ( 821 m2 x 58,73 
€1 1112) 

. ·. Uved~né pa,reeJy boli. Vytv9r~né .z pôvodnej K.N - E č. 460, k.ú. Solivar. Obe p.arcely sú 
v~ú~n<>.sti .zastavan~. qestl1ýmtelesom..:. miestnou komunikáciou ul. Petrovanská, ktorá J\.'1 v zmysle § 
3d ods. 3 .zák. č. 135/1961 Zb. cestný.:tákon vo vlastnlctve Mesta P.rešov. 

3. · n~uteľnosť .KN -F; 577/4 (podľa návrhu ROEP, viď priložená grafická identifikácia) , 
ktorú V'Sú.časnosti vlastní môj mandant , avšak užíva ju Mesto Prešov • ked'že je na nej 
postavená.cestaa chodn.ík na ~eSénnej ulici. Jej hodnota je 60m2 x 58,73 = 3523,80 €. 

Celková hodnota nehnuteľnosti, ktoré by mali byť predmetom zámeny a sú vo vlastníctve Jána 
Komára je 98.079,10 €. 

Z<:>stávajúci rozdiel vo výške 1.8.86,79 € by vyplatil môj mandant v prospech Mesta Prešov pri 
podpise zmluvy . 

. Vyššie popÍS!'IflÝ návrh povazujeme .za korektný a vzhľadom na rovnocennosť hodnoty 
zamieňan,ýc:;h nehnutel'nostf!lj spravodlivý a prospešný pre obe strany. Verím preto, že bude tento návrh 
z Vaš~ strany akceptovaný. · 

Vpripad~ potn:by, najmä bližšiebo objasnenia podmienok dohody , ma, prosím , kontaktujte na 
horeuvedených kontaktoch. · 

S úctou za Jána Komára 

JUDr. Martinh KOŽÁhOVÁ JENČOVÁ 
~atka 

' Adl'okátska kancel(lrla 
JUDr. MartlnaKOŽÁROVÁ JENČOVÄ 

advokátka 
Slovenská 69, 080 Ol Ptdov 

zapfsaná v zozname advoMtovpod reg. č. 4982 

2 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky ; 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania' 

~Y-!!~~2:-tst~:::- úrad v PreŠ:OV·'e. 
2-;~·.:(~_:tt~ ma)e:ti\oVá 2 eitJD.1~nrmJck.E· 
::~~.::ľe·Je.n~e m:estské~íl!J Tmr~_L"'j:~~~-~ 

Váš list čfslo l zo dňa: 

· M/17.93/2014 
13.-02. 2014 

· Naše čfslo: 

. · B/2983/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

21.02.2014 

·::: Vec: ~-,pozemky v k.ú. Solivar, ul. Solivarská, Petrovianska a Košická, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o zámenu pozemkov 

· "~' ; 'Mesto :P.rešov -'Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
Dzemného plánovania v zmysle§ 16, -ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 

··ods.- 3, ·písm: d/ zákona .č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

· : .. -· :: -Oddelenie -hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky k zámene 
pozemkov· KN.:C 164/2 k. ú. Solivar na ulici Solivarskej, pozemkov parc. č. KN-C 3043/136, 
3043/137, 3043/t38 a 3043/143 k:{J. Solivar na ulici Košickej, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prešov, 
a na ktorých sa nachádzajú skleníky bývalého podniku ZASAP, za pozemky parc. č. KN-C 3133/42, 
3133/95 k. ú. Solivar na ulici Petrovianskej a KN-E 577/4 k. ú: Solivar na u liet Jesennej, ktoré sú vo . 
. vlastn!ctve žiadatel'a Jána Komára, Chalupkova 51, Prešov, v zmysle predložených nákresov k 
žiadosti. 

. -

S pozdravom·------

Ing. Mariá~ Harčarík 
riad\teľ · 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@~resov.sk l www.presov.sk 



OCEVSTV(! PLNOMOCENSTVO_ 

---------------- ----- ------ -- ---- ------------

, . .:-._ ..... ,_., 

' ~ ,- __ , -- - ~ -- - ..: ...; __ ....,;_~·';., 

! . .. -.. \_, __ _(_··:'_' :.,_._ · ...... c. ~ '/ (~ . ..:... 

Ján KOMÁR 

080 06 Prešov 

splnomocňujem 

JUDr. Martinu KOŽÁROVÚ JENČOVÚ, advokátku 
Slovenská č. 69, 
080 Ol Prešov - -

zapísaná v SAK Bratislava pod ev. č. 4982 

-- ---- ------------------------------------------------

f_R[QHA 6. fW f3 
c:-;· •. :-.: 

--·:-- ."·-:-: /('." 
, aby ma zastupovala v konani o zámenu nehnuteľností vo vzťahu k Mestu Prešov 

_a v tejto právnej veci vykonávala všetky právne úkony. prijímala doručované písomnosti. podávala návrhy 
- ... . ---- - - - ' 
a žiadosti, uzatvárala zmiery a urovnania, nahliadala do spisov. uznávala uplatnené nároky, vzdávala sa nárokov, 
podávala óprávtľé prostriedk)i' alebo nánľieth.)' a vzdávala sa ich, vymáhala nároky, plnenie nárokov prijímala, ich 
plnenie- potvrdzovala, menovala rozhodcU a dojednávala rozhodcovské zmluvy, to všetko i vtedy, keď je podľa 

- právnych predpisov potrebné osobitt1é splnomocnenie. Toto splnomocnenie dávam i v rozsahu práv a povinností 
__ podľa platných právnych predpisov vSlovenskej republike, najmä Občianskeho súdneho poriadku a Obchodného 

zákonníka, Exekučného poriadku a Trestnéh<? poriadku. 

Súčasne prehlasujem, že sa jedná o jedinú procesnú plnú moc vo veci. 

Beriem na vedomie, že splnomocnená advokátka je oprávnená si ustanovíť za seba zástupcu. a pokia!' ich 
ustanoví viac, súhlasíme s tým, aby ka?,dý_Z.JJicb konal samostatne .------------~ - · -----------

------- -~--- -__ ..::___ ----- -------- ---- ~ :----------- - - --

V Prešove, dňa l O .09 .20 12 

Ján KOMÁR 
klient 

--- '\_ 

"···f·········, 

Prijímam splnomocnenie a splnomoc1iujem ďalej v rovnakom rozsahu. 

V Prešove, diía 10.09.2012 

JUDr. Martina KOŽÁR OV Á JEN ČOV Á 
advokátka ......... { .. _··,]····--···························· 

Adl'nhiÍI.rka kancelária 
JUDr. Martina KožAROVA JENČOVA 

advokátka 
Slovenská 69, 080 OJ Prešov ~" 

zapisaná v zozname advokátov pod reg. č. 4982 
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l· • Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

.č. 6120 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73,080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679, 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Martin Buranovský, kona tel' 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: 6619911059/1111, VS 61201 KS 0308 

ako prenajímatel' 

a 

2. JánKomár 
Bydlisko: 080 05 Prešov, Chalúpková 51 
IČO: 17064911 DIČ: 1020556856 IČ DPH: SK1020556856 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

ll Prenajímateľ na základe Dodatku č. 22 k prílohe zmluvy o výkone správy zo dňa 
17.07.2008, 1ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV č.2065 parc. č. 164/2, prenajíma 
nájomcovi'" do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. súpisné 11064, k. ú. Solivar 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Solivarská 55 

3/ Prenajíma sa časť objektu: I.nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 187 ,OO m2 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
' predaj kvetov, darčekových predmet. a záhrad.materialu. 

2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



Čl. III 
DOBA NÁJMU 

1/ Nájomný vzťah vzniká dňom: 01.07.2008 a uzatvára sa na dobu neurčitú. 
2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 

výpoveďou bez udania dôvodu. Pre prípad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" bolo dohodnuté ročné nájomné za 
užívanie nebytových priestorov vo výške 261.800,- Sk (8690.17 EUR*) podľa výpočtového listu. 

2/ V prípade, že dôjde k zmene "Smernice podľa bodu l", prenajímateľ má právo 
jednostranne upraviť výšku nájomného zaslaním nového výpočtového listu. 

31 Nájomca bol náležite oboznámený so znením "Smernice, ktorou sa stanovuje výška 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Prešov" pred podpísaním tejto zmluvy. 

41 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 platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

ČI. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca uhrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. 
Nájomca je zároveň povinný do 5 dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa 
jednorázovo finančnú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímateľa v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatná 5. (ľiaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomn~ vo výške: 
dňa 05.11.2008- 109.08~,- Sk (3620.96 EUR*) (úhrada za júl až november) 
dňa 05.11.2008- 21.8171,. Sk (724.19 EUR*) (depozit) 
dňa 05.12.2008, 05.01.2009, 05.02.2009 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške- 21.817,- Sk 
(724.19 EUR*), 

Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške 50,-Sk za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 



PRiLOOA Č.~'f}8- ~ 

Čl. VI 
TECHNICKÝ STA V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

ll Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dňu podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhlasí. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov. V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

3/ Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

ll Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov. 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 8711995 Z.z .. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

6/ 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 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

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. 

l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

ll/ Posledný deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 
V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímateľovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
základe výpovede, dohody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímateľ 



vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu priestoru priľahlého k nebytovému priestoru. 
13/ Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 

hnuteľnom majetku vnesenom do prenajímaných priestorov. 
14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 

zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 
15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 

v neporušenom stave. 
16/ Na odber elektrickej energie, vody, vykurovania a na vývoz domového odpadu uzavrie 

nájomca samostatný zmluvný vzťah a doklady o tom predloží prenajímateľovi do 15 dní od 
podpísania zmluvy. 

17/ 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. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie. 
3/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. 

*Konverzný kurz: 30.1260 

V Prešove dňa 01.11.2008 

Nájomca: Prenajíma teľ: 

·-' /l \ l 
( -----

Ján Komár 

~rtin Buranovský J 
;unateľ / 
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VYPOCTOVY LIST 

K ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Č. 6120 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, HLAVNÁ 73, PREŠOV, 
zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 

Slovenská 40, 080 Ol Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
Zastúpený: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Martin Buranovský, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov 

Číslci účtu: 6619911059/1111 VS 6120 KS 0308 
Prenajímateľ nie je platcom DPH. 
ako prenajímatel' 

a 

2. Ján Komár 

Bydlisko: 
. IČO: 
DIČ DPH: 
ako nájomca 

080 05 Prešov 
17064911 
SK1020556856 

Chalúpková 51 
DIČ: 1020556856 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

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

l. Vykurovanie: 
aJ Teplá voda: 

Solivarská 55 
I.nadzemné podlažie 
kino Prameň 
predaj kvetov, darčekových predmet.a záhrad.materialu 

2 

nie 

2. Vybavenie nebytového objektu: 

aJ kúpeľní: 
počet: počet: 

b/ sprchovacích kútov: 

c/ umývarnf: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
i/ spoločné umývadlá: 
kl pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

o el splachovaclch WC: 

o fi iných soc. zaradeni: 

o g/umývadiel: 

o h/ kuchynská linka: 

o j/ spoločné sprchy: 

o 1/ drezy 

b/ nákladné 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



• 

4. Služby, ktoré užívate(' obstará sám: 

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

Konverzný kurz: 30.1260 8690.17 EUR 

V Prešove dňa 01.11.2008 

Nájomca: Prenajímateľ: 

Ján Komár 

spr~~:~s TO {:: r;~ r:~).~;,,:-~',;·,"/:' 
PHESC\/ Fi. L. :u.ť Mgr. Peter Bobko 

:;LDVH<:)f(/, <~il "'~il::·~crJ :: konatel' 

~;.rn Buranovský ~ 

/ ater ( 



odbor správy mestského majetku 

M/2008/ 212ff 

Prešov Real, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 

Dolhá 
3100229 

Vec: Nebytové priestory zverené do výkonu správy spoločnosti Prešov Real, s.r.o. 
dodatkami č. 22 a 23 k prílohe zmluvy o výkone správy zo dňa 30.12.2005-
oznámenie 

Pre~:6~ 
22.9.2008 

V súvislosti so zverením niektorých objektov do výkonu správy Vašej spoločnosti Vám oznamujeme 
nasledovné: 
Kino Prameň -Solivarská SSA: 
Objekt je prenajatý. Predmetom nájmu je prenájom nebytových priestorov v objekte bývalého kina PRAMEŇ na 
Ul. Solivarskej č. 55 v Prešove o výmere 218,8 m2

• Zmluva o nájme je uzatvorená s pánom Jánom Komárom, 
Chalúpkova 51, 080 05 na dobu neurčitú. Výška nájomného je stanovená v zmysle Smernice primátora mesta 
Prešov č. J/2007 týmto spôsobom:- prevádzkové priestory (prízemie) o výmere 166,4 m 2 po 700,- Sk/m2

; 

obslužné priestory (prízemie o výmere 52,4 m2 po 500,- Sk/m2 

Areál garáží na Ul. Budovateľskej: 
Mesto Prešov si ponecháva v užívaní tieto priestory: 

garáže č. l, 2, 3, 7, 24, 25, 26 -slúžia pre účely Mestského úradu, 
garáže č. 4 a 6 slúžia pre garážovanie služobných motorových vozidiel Mestskej polície, 
autodielJ)a a umývarka- slúžia pre účely Mestského úradu a MsP. 

Nakol'ko je Mesto Prešov vlastníkom uvedených nehnutel'ností, nebude za užívané priestory platiť nájomné 
- správcovskej spoločnosti. 

Platby za energie budú hradené v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Prešov Real, s.r.o. a Mestoni 
Prešov. 
Písmomaliarska dielňa a kancelária- na tieto priestory je uzatvorená nájomná zmluva s Parkom kultúry 
a oddychu v Prešove, m.p.o., Hlavná 50, z dôvodu uskladnenia zvukovej aparatúry a nevyhnutného technického 
zabezpečenia v súvislosti s rekonštrukciou historickej budovy Čierny orol. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 
do 15.12.2008 za l,- Sk ročne. 
Garáž č. 23- Nájomcom garáže je Park kultúry a oddychu, m.p.o., Hlavná 50, 080 Ol Prešov. Predmetom 
nájmu je uvedená garáž o výmere 64 m2 za účelom uskladnenia mestského majetku- inventár pre technickú 
realizáciu podujati. Cena nájmu je stanovená dohodou na l,- Sk ročne s prihliadnutim na účel nájmu. 

Práva a povinnosti vyplývajúce z odovzdaných nájomných zmlúv prechádzajú v plnom rozsahu na správcu 
nebytových ptiestorov- Prešov Real, s.r.o .. Podpisom nájomných zmlúv štatutárnym zástupcom mesta, je 
zároveň vyjadrený aj súhlas mesta k podmienkam, ktoré sú v zmluvách dohodnuté. 

S pozdravom 

Vť' 

l 
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P. č. 18 /Bod č. 21- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby verejných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. č. 
KNC 9418/582, ostatná plocha o výmere cca 252m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Mukačevská, na dobu 15 rokov pre: 
- ESTELLE, s. r. o., Na križovatkách 1621135, 821 04 Bratislava, IČO: 36710971 v podiele 2/3, 
-Ing. arch. Milan Rešovský, Lesná 40, 080 Ol Prešov v podiele 113. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia majú zámer na vlastné náklady vybudovat' parkovacie miesta, ktoré budú slúžit' nielen pre 
polyfunkčný areál Astória na Mukačevskej ulici, ktorý v súčasnosti realizujú, ale aj pre širokú 
verejnosť. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 28. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

D/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 2. 10. 2014: 
VMČ č. l nesúhlasil s návrhom na odpredaj pozemku, ale odporučil žiadatel'ovi zmenit' žiadost' 
z odpredaja na prenájom pozemku na výstavbu parkoviska na 20 - 30 rokov za cenu l €, s čím 
bude VMČ č. l súhlasit'. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu výstavby 
verejných parkovacích miest v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer dlhodobého prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu výstavby verejných parkovacích miest za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu 
s podmienkami: 
a) zachovanie verejnej prístupnosti a bezplatnosti parkovacích miest počas celej doby nájmu, 
b) dobudovanie prístupovej komunikácie. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadate!' om: l ,OO €/rok za celý predmet nájmu. 
Navrhovaná cena komisiou: 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

Hl Prílohy: 
18/1 Žiadosť zo dňa 14. 4. 2014 
18/2-2 kópia mapy z GIS 
18/3 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 28. 4. 2015 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



ING.ARCH. MILAN REŠOVSKÝ 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 6 

Číslo spisu: {'Jlf ?fí ZO'J_..._R_eu_ist_r. z_na_cka,.: :----~ 
Znak a lehota 

Došlo: - 4 -08- 2014 uloženia: 

Prnohy: 

Evidenčné číslo došlej pošty: 

VEC: ŽIADOSŤ O ODKÚPENIE POZEMKU 

ľR.ÍLO HA Č. 1 Bj 1 

architektonický ateliér 
051-

MESTSKÝ ÚRAD PREŠOV 
SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ 
ODDELENIE MESTSKÉHO MAJETKU 
080 01 PREŠOV 

ŽIADAM O ODKÚPENIE CASTI POZEMKU 94181582, VÝMERA 252,00 m2 

PODĽA PRILOŽENEJ SITUACIE l GP, KTORÝ BUDE VYUŽITÝ NA VYTVORENIE 

20 PARKOVACÍCH MIEST PRE AREAL ASTÓRIA MUKAČEVSKA ULICA PREŠOV. 

PROJEKT AREAL ASTÓRIA MA DIMENZOVANÉ PARKOVACIE MIESTA PODĽA 

STN 73 6110/Z1, NAPRIEK TOMU UVAŽUJEME O ROZŠ[REN[ PARKOVAC[CH MIEST 

PRE NAVšTEVNfKOV, ABY NEMUSELI PARKOVAŤ POZDlž MUKAČEVSKEJ ULICE. 

NA TOMTO POZEMKU SÚ UMIESTNENÉ INŽINIERSKE SIETE 

- VN 2 x 22 kV 
- 6xDPMP 
- kanalizácia DN 1200 
- kanalizácia DN 1000 
- vodovod 

PRETO POZÉMOK NAVRHUJEME VYUŽIT AKO PARKOVACIU PLOCHU SO zAMKOVOU 

DLAŽBOU, KTORA SA DA V PR[PADE PORUCHY ROZOBRAŤ: 

V SÚČASNOSTI NA POZEMKOCH 9418/583, 94181596, 9418/597 REALIZUJEM{:. . . . .. 
. ~~-\~..,. o .• 

• • 'l'J'\ '"' ·'.~tt·· 

STAVBU" AREAL ASTÓRIA- MUKAČEVSKA ULICA" ~··~8'_: 0,,!'1·'~ s,..· ·Jo;_· .. 
/11-lftft?t!l/ !fif .(1;?11flm t!tlt.Y cl. ,· : '"(f."GE \"~'JJ 
;flfiV#F t/~tJ-17 ~~4 ~tff/ÁJL.-/+~1'\:n,AA}iWI{I'I_ 
/tJ;f fl0/;71/'fJOft ~tffí~t{ 2tJ lfl~ · , '-~ 'hllf1M~~MI/}bl ,' 
·;~~,t~~~f.!'"i·"""•ľ~<.;;";C"~" ~~·-··- - • 

14.4. 2014. . ........ _ ·- . . Ing. Arch. Nl/Ian Rešovský 
"-.., ESTELLE,s.r.o. 

fOZefftJ( Žr:tM!tF OPf!:'Ítlff t' /Pt>~ 
/Al~·lf~Uf· l-!!l1'V trr:rt?vfq 1;3 trf!5U&1c,v.o, Z/3. 
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iV parcely C 
:J vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
tr# dôležité ulice a cesty 
&::?významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 
''.'iné komunikácie a chodníky 

~ 



Váš list číslo l zo dňa: 

M/12475/2014 

l" 
'" 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24, 080 Ol Prešov 

Naše číslo: 

B/2371/2015 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing.arch.Ligus, kl.211 28.4.2015 

VEC: Odpredaj časti pozemku parc.č. KNC 9418/582 k.ú. Prešov, 
Mukačevská ul. -stanovisko 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Prešove, 
vykonávajúce funkciu mesta Prešov ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16, 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 plsm. d) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta Prešov č. 
5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, dáva k predloženej žiadosti toto 
stanovisko: 

dotknutá časf pozemku parc.č. KNC 9418/582 k.ú. Prešov sa nachádza vedl'a 
novostavby Areálu Astória na Mukačevskej ulici. Z hľadiska územného plánu sa 
nachádza na ploche určenej ha polyfunkčnú výstavbu bývania a občianskej 
vybavenosti. Na predmetnej ploche nie je plánovaná žiadna verejnoprospešná · 
stavba, nachádzajú sa na nej ale vedenia podzemných inžinierskych sietí vrátane 
elektrických rozvodov D~pravného podniku mesta Prešov 

na základe vyššie uvedeného nesúhlasrme s odpredajom časti uvedeného 
pozemku, ale nemáme námietky voči dlhodobému prenájmu časti pozemku parc.č. 
KNC 9418/582 k.ú. Prešov na Mukačevskej ulici na výstavbu parkovacích miest pre 
polyfunkčný Areál Astória v šírke maximálne 6,0 m od okraja existujúcej spevnenej 
plochy, vybudovanej v rámci výstavby Areálu Astória. 

S pozdravom 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR 9ZEMNtHO PLAIIDYAHIA A STAVEBN~HO ÚIIJDU' ,;-

·-...... _, 

"-·. ;::;~~·::o~lll~<\j~ .. ;;r~@~~"';~.A! 11 n 111 1.1 n r : i\Í# -.:.~ . • rn •~•~~~~~~ 1 •. 1u n .L r ~u .;~ 

Ing. arch. Mária 'č útková 
vedúca odboru 
územného plánovania a stavebného úradu 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421(51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 26138 

P. č. 19 /Bod č. 24- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 1812015 zo dňa 19. 8. 20151 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu zmeny právnej formy, a to nebytových priestorov o výmere 50m2

, nachádzajúcich sa 
v suteréne Základnej školy Sibírska na Ul. Sibírskej č. 42, L V č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom 
prevádzkovania stomatologickej ambulancie na dobu neurčitú pre spoločnosť FirDENT, :-,. r. o., 
Bratislavská 4, 080 Ol Prešov, IČO: 48158097. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy na Ul. Sibírskej z dôvodu 
zmeny právnej subjektivity. Nebytový priestor toho času užíva na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č.1411/2010. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 4. 6. 2015: 
VMČ č. 7 nemá námietky k prenájmu nebytových priestorov pre žiadatel'a FirDENT, s. r. o. 

Dl Stanovisko Základnej školy Sibírska zo dňa 22. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnutel'ností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom 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 zmeny právnej formy. 
Stanovenie výšky nájmu vychádza z ustanovenia zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého prenechať NP do nájmu, resp. podnájmu možno najmenej za také 
nájomné, za aké sa v tomto čase na tomto mieste obvykle prenechávajú do nájmu, resp. podnájmu na 
stanovený účel rovnaké alebo porovnateľné nehnutel'nosti. Mesto Prešov pre určenie výšky nájmu 
nebytových priestorov má prostredníctvom správcov spracované odborné stanovenie výšky nájomného 
za nebytové priestory vo vlastníctve mesta, v ktorom nie je určená výška nájmu v tejto lokalite, t.j. Ul. 
Sibírska, avšak v zmysle stanovenia výšky nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta 
Prešov na obdobie júl až december 2015 sa pohybuje výška nájmu na zdravotnícke účely v objekte na 
Raymanovej ulici- 30 €1m21rok a Kováčskej ulici v suteréne 40 €1m21rok. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zmeny 
právnej formy za cenu 40 €1 m21rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 34,484 €1m21rok. 
Navrhovaná cena OSMM: 40 €1m21rok. 
Navrhovaná cena komisiou: 40 €1m21rok+ úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

Hl Prílohy: 
1911 Žiadosť zo dňa 26. 5. 2015 
1912 Stanovisko Základnej školy Sibírska zo dňa 22. 6. 2015 
1913-2 Nájomná zmluva č. 1411/2010 
1914-2 Dodatok č. 111 

F- MsÚISP-0111211 



c;' 
Mesto Prešov 

19/5 Dodatok č. 112 
19/6 Dodatok č. 2/1 

F- MsÚ/SP-01112/1 

Návrh 
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FirDENT s.r.o., Bratislavská 4, 080 01 Prešov, IČO 48 158 097 

MEST<:i- PREŠOV Mestský úrad v Prešove l 6 Prešov, 25. mája 2015 

Číslo spisu: l Reg!slr. značka: 
Znak a lehota 

Došlo: z 6 -05- 2015 uloženia: 

PrO o hy: l Vyhavuje: 

_ Evidenčná číslo došlej poš!f ~~<Sb'1 -I.L91c; _ 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku 

Jarková 24 
080 01 Prešov .___,._ 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Žiadam o prenájom nebytových priestorov v Základnej škole na ul. Sibírska 42 v Prešove na 
prevádzkovanie zubnej ambulancie, kde pracujem ako fyzická osoba -zubná lekárka od roku 2008. 
Žiadosť podávam z dôvodu prechodu z fyzickej osoby MUDr. Zlatica Firmentová na právnickú FirDENT 
s.r.o. 

S pozdravom 

Prílohy: 
l. Výpis z obchodného registra 
2. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení s IČO 

MUDr. Zlatica Firmentová 
konateľ 



•, 

PRÍLOHA Č. ~g)z 

Základná škola Sibírska, Sibírska 42, 
080 Ol Prešov 

IČO: 37877224 DIČ: 2021672730 

Vaša značka Na.~a značka 

322/06/15 
Vybavuje 

Tel.: 051 7702377, 0948 059 992 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarkova 24 
080 Ol Prešov 

Mgr. Tobiašová 
Prešov 

22.6.2015 

Vec: Prenájom nebytových priestorov- zaujatie stanoviska 

Základná škola Sibírska 42, Prešov, ako správca nebytových priestorov odporúčame 
vyhovieť žiadosti spoločnosti FirDENT s.r.o., Bratislavská 4, 080 O l Prešov, konateľ MUDr. 
Zlatica Firmentová (prevádzkovanie zubnej ambulancie) vzhľadom na to, že ide len o zmenu 
právnej fonny mijomcu. 

S pozdravom 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
Sibírska 42 

PREŠOV 

/ ~/ 

Mgr. Natália Tobiašová 
riaditeľka školy 



l PRlLOHA Č. 1q,)3-1 

Nájomná zmluvač. 14/1/2010 
o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 11611990 

v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 · 
Zmluvné strany: 

Prenajímateľ: 
Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Petrom Haasom 
riaditeľom školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 2021672730 

Nájomca: 
MUDr. Zlatica Firmentová 

Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
lČO: 35521961 
Bankové spojenie: SLSP pobočka Prešov 
Číslo účtu: 0096328982/0900 

Článok I 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do dočasného užívania nebytové priestory v suteréne 
Základnej školy Sibírska 42, Prešov a to priestor Iia zriadenie stomatologickej ambulancie 
o výmere 50m2 .Nájomca bude prenajaté priestory užívat' za účelom vykonávania neštátnej 
stomatologickej praxe. 

Článok II 

Úhrada za nájom je stanovená vo výške 33,19 €1m2/rok v súlade so Smernicou primátora 
mesta Prešov č. 9/2007, Článok Il, bod 9 a úhrada za energie a služby 56,43 € mesačne. 
Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom plnení výšky nájmu v čiastke 194,72 €, vrátane 
poplatku za energie a služby 56,43 € na mesiac nasledovne; 
- poplatok za prenájom priestorov uhradí nájomca na účet číslo 400805173ZI7500 ČSOB 
Prešov, na základe vystavenej faktúry s dobou splatnosti 14 dní alebo v hotovosti do 
pokladne školy. · 
- poplatok za spotrebované energie v čase prenájmu uhradí nájomca na účet číslo 

400805163'617500 ČSOB Prešov, na základe vystavenej faktúry s dobou splatnosti 14 dní· 
alebo v hotovosti do pokladne školy. 

Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného a služieb, je prenajímateľ oprávnený 
účtovať mu poplatok za výzvu na úhradu (telefonickú, písomnú) vo výške l ,66 € za každý 
mesiac, v ktorom bol nájomca na úhradu vyzvaný. · 

V prípade omeškania nájomcu s platením má právo prenajímateľ v zmysle Smernici 
primátora mesta Prešov č. 9/2007 požadovať od nájomcu popri nájomnom úroky z omeškania 
vo výške určenej v súlade s platnými právnymi predpismi vychádzajúc zo základnej úrokovej 
sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s platením 

.. UiiQWQ@JjQ!St:Ztr~~~~-~~ť2i~::~ ~··-::r:,; -,~;;:~'·:>,~~~~i'M4 • U JiLl UIL.JD!!!tf.?f,..,.~~:.AI114~.:~,"~~~~!';;'"~~~~~::':~:!::;r':g-:;;:0::::~,'t~~~~ .. 

f' 



" " , 

PRÍLOHA ľ. 10 f 3-2. 

Článok III 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie uvedené nebytové priestory na uz1vanie na 
obdobie od 1.9.2010 do 31.8.2011. Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté nebytové priestory 
nebude využívať na iné účely, ako sú dohodnuté v zmluve. 

Článok IV 

Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi predmet dočasného uz1vania v stave 
spôsobilom k zmluvnému užívaniu. Nájomca sa zaväzuje užívať nebytový priestor tak, aby 
nedošlo k jeho poškodeniu a zneužitiu. V prípade poškodenia sa zaväzuje škodu nahradiť 
alebo inak odstrániť. 

Článok V 

Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného Zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych 
predpisov. 

Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo výpoveďou 
v prípade nezaplatenia nájomného 2x za sebou. V prípade výpovede platí l mesacna 
výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

Akékoľvek zmeny a doplnky musia mať písomnú formu a musia byt' podpísané oboma 
• zmluvnými stranami. · 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, 2x pre prenajímat~ľa a 2x pre nájomcu. 

V Prešove, dňa 31.8.201 O 

Prenajímat~ľ: 
'/ \.--

ZÁKLAbNA ŠKOL!\ 
S,lb-í rska 42 
PREŠOV 

Nájomca: 
Stom.atolo· N98405016201 · 

. gicl<á MUDl.1~uca FIRMENTOVA 
ambulancia ,. ! :,:::natť\lóg 
z~ Slb!rska 42 / 'J 6978š5o16 Jl 

PREŠOV 1 

-
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Dodatok č. 1(4 
k nájomnej zmluve č. 14/1/2010 zo dňa 31. 8. 2010 o nájme 

nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 
v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zmluvné strany: 
Prenajíma tel': 

Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Petrom Haasom 
riaditeľom školy 
IČO: 37877224 
DIČ:2021672730 

Nájomca: 

MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521961 

.Týmto dodatkom sa dopÍňa článok IV. predmetnej zmluvy: 

Nájomca umožní prenajímatel'ovi vstup do prenajitých priestorov v prípade 
odborných prehliadok elektrických zariadení, výkonu revízií a pod., ako aj vstup do 
prenajatých priestorov v prípade mimoriadnych udalostí (havária kúrenia, vody 
a pod. ), ako aj na vykonávanie kontrol dodržiavania jednotlivých ustanovení tejto· 
zmluvy. 

Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu prenajatých priestorov 
(v zmysle zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky 
Ministerstva vnútra SR č.12112002 o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov) a zaväzuje sa pred začatím prevádzky, ako aj počas prevádzky vykonat' 
všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp,. inej havárie. Nájomca je 
povinný na svoje náklady zabezpečiť v prenajatom priestore všetky povinnosti 
vyplývajúce z uvedeného zákona. · 

~. NáJ~~7;j;·~~~ý~':s~* n~fa~ý~·'VI>~Räj~fSffi~ptfmóW*:~ffteftt! \'§et!~'":"·· ·"~~.2-.sx:us!-'" ?,-""~ 
povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane zdravia bezpečnosti pri práci a ochrane 
majetku. 
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Nájomca je povirmý pri užívaní predmetu nájmu dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy i záväzné predpisy orgánov miestnej štátnej správy a 
samosprávy (ďalej len " orgány verejnej správy " ), ako aj hygienické, bezpečnostné 
a protipožiarne predpisy a normy, vrátane predpisov a noriem z oblasti životného 
prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je povinný vykonať na ich 
plnenie potrebné opatrenia. Nájomca súčasne zodpovedá za akékoľvek škody, 
ktoré vzniknú prenajímateľovi alebo tretím osobám porušením tohto ustanovenia. 

Nájomca je povinný zabezpečovať úlohy pred požiarmi y zmysle zákona NR SR č. 314/200 l 
Z.z. o ochrane pred požiarmi § 4-9 a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej 
prevencii. Úlohy bezpečnosti práce v zmysle Zákona NR SR č.311/2002Z.z. Zákonníka 
práce v znení neskorších noviel. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpísania dodatku k predmetnej zmluve. Ostatné 
podmienky zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

V Prešove, dňa 27. 9. 2010 

Prenajímateľ: Nájomca: 

Stomatolo· N9S406016201 
glcká y··-, ''•tlca FIRMENTOVA 

ambulancia ~ ' . 
ZS Slbfrs~ .42 . · · .;.:»óo 

PREéOV B9t855016 fT1 

Návrh zmluvy ie , súlaoe s platnou s:nernit~u 
primilora mesia o najme nebyla~h priellorov 

1'1 '110 -
Dálum"::f ... : ...... Padol . 

' . 
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Dodatok č. 1/ lv 
k nájomnfj zmluve č. 14/112010 zo dňa 31.8.2010 

o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle zákona č. 11611990 
v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zmluvné strany: 
Prenajíma teľ: 
Základná škola Sibírska 42, Prešov 

· zastúpená Mgr. Natáliou Tobiašovou 
riaditeľkou školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 2021672730 

Nájomca: 
MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521961 
Bankové spojenie: SLSP pobočka Prešov 
Číslo účtu: 0096328982/0900 

Zmluvné strany sa dohodli na doplnenie Článku II v zmysle smernice primátora SP-22 a na 
zmene Článku III v zmysle "Zápisu č. 26 zo zasadnutia komisie pre nebytové priestory dňa 

27.6.2011 na Mestskom úrade v Prešove", nájomnej zmluvy nasledovne: 

Článok II 

Prenajímatel' má právo jednostranne upravft' výšku nájomného o inflačný koeficient 
zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. 
Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od kalendárneho mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa' o úprave výšky 
nájomného o uvedený inflačný koeficient. 

Článok III 

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie uvedené priestory na užívanie od 1.9.2011 na 
dobu neurčitú. Nájomca sa zaväzuje, že prenajaté nebytové priestory nebude využívať na iné 
účely, ako sú dohodnuté v zmluve. 

Ostatné podmienky nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti. 

Prenajímateľ: 

ZÁKL.A.DNr~ ŠKOLA 
Sibírska 42 

PREŠOV 
Nájomca: 



~'' - ._ ~._r ... 

Dodatok č. 21 
k nájomnej zmluve č. 14/112010 zo dňa 31.8.2010 o nájme 

nebytových priestorov uzavretej v zmysle zákona č. 116/1990 
v znení n. p. a v znení Smernice primátora mesta Prešov č. 9/2007 

Zmluvné strany: 
Prenajíma tel': 
Základná škola Sibírska 42, Prešov 
zastúpená Mgr. Natália Tobiašová 
riaditeľka školy 
IČO: 37877224 
DIČ: 2021672730 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 4008051732/7500, 4008051636/7500 

Nájomca: 
MUDr. Zlatica Firmentová 
Sibírska 42, 080 Ol Prešov 
IČO: 35521969 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu: 0096328982/0200 

V zmysle dodatku č. l k predmetnej zmluve dochádza k zmene: 

·Článok II 

·vypúšťa sa veta: 

Úhrada za nájom je stanovená vo výške 33, l9/€/m2/rok v súlade so Smernicou primátora 
mesta Prešov č. 9/2007, Článok II, bod 9 a úhfada za energie a služby 56,43 € mesačne. 
Zmluvné st~any sa dohodlo na mesačnom plnení výšky nájmu v čiastke 194,72 €, vrátane 
poplatku za energie a služby 56,43 € na mesiac nasledovne: 

Nahrádza sa: 

Úhrada za nájom je stanovená vo výške 34,484/€/m2/rok v súlade so Smernicou primátora 
mesta Prešov č. 9/2007, Článok ll, bod 9 a príslušných dodatkov k predmetnej nájomnej 
zmluve a úhrada za energie 56,43 € mesačne. Zmluvné strany sa dohodli na mesačnom plnení 
výšky nájmu a za energie v čiastke 200,11 €, t.j. úhrada za prenájom je stanovená vo výške 
143,68 € na mesiac a za energie 56,43 € na mesiac nasledovne: 

Ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy ostávajú v platnosti. 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.3.2012. 

Prenajímatet :-·' . -- -
ZAI<LADN/\ SKOLA 

S!\jírs:..:a .t.2 
l:::· Rt: SOV 

Nájomca: 

Stomatolo· N98405016201 
gická , ~1UJ;;.,-z:~~~~a FIRMENTOV 

ambulancia ' . ·'o.nla!Q[ó,g. r 
1:i'll'fW ........ ~~-iiW..iP 
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P. č. 20 /Bod č. 25- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva: 
Technické zhodnotenie stavby na Ul. Exnárovej 1/A a 5/A, s. č. 7543, umiestnenej na parc. č. KNC 
14330/28, k. ú. Prešov, LV č. 6492, v celkovej cene 115 212,72 EUR 
od spoločnosti RESPO SK, s. r.o., Smreková 6, 080 Ol Prešov, IČO: 36 515 485, ktorá bola do 
ll. 2. 2015 nájomcom zrekonštruovaného nebytového priestoru nachádzajúceho sa v uvedenej 
stavbe. 

BI Predmet žiadosti a účel majetkového prevodu: 
Nájomca užíval predmetné nebytové priestory na základe platných nájomných zmlúv č. 01/8 a 03/08 
a ich dodatkov za účelom poskytovania reštauračných služieb. Technické zhodnotenie stavby Ul. 
Exnárova ll A a 5/ A bolo realizované z dôvodu vykonania rekonštrukcie stavby do 
prevádzkyschopného stavu na základe súhlasu prenajímateľa. Po opakovaných sťažnostiach 

obyvateľov bytového domu na Ul. Exnárovej bolo nájomcovi znemožnené ďalšie prevádzkovanie 
priestorov, a preto bol nútený prevádzku zatvoriť a nájom ukončiť. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Na základe právneho stanoviska JUDr. Naništu- advokáta, odporúčame nadobudnutie technického 
zhodnotenia stavby Ul. Exnárova liA a 5/A, s. č. 7543 umiestnenej na parc. č. KNC 14330/28 k. ú. 
Prešov, LV č. 6492, vykonaného spoločnosťou RESPO SK, s. r. o., Smreková 6, 080 Ol Prešov, 
IČO: 36 515 485, a to takto: 
Prenajímateľ PKO postúpi pohľadávku na nájomnom a energiách, ktorú má voči spoločnosti RESPO 
SK, s. r. o., na vlastníka nebytových priestorov Mesto Prešov, a následne by mesto vykonalo 
započítanie vzájomných pohľadávok. 
Mesto Prešov by malo vyplatiť spoločnosti RESPO SK, s. r. o, sumu technického zhodnotenia vo 
výške 115 212,72 EUR. Mesto Prešov bude po postúpení pohľadávky na nájomnom a energiách voči 
spoločnosti RESPO SK, s. r. o., vlastníkom pohľadávky vo výške 34 356,22 EUR. Po následnom 
započítaní vzájomných pohľadávok v sume 115 212,72 EUR a 34 356,22 EUR by malo Mesto Prešov 
vyplatiť spoločnosti RESPO SK, s.r.o., celkovú sumu vo výške 80 856,50 EUR. 

Dl Stanovisko PKO Prešov zo dňa 14. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča nadobudnutie technického zhodnotenia za cenu 115 212,72 € s podmienkou 
započítania časti kúpnej ceny vo výške 34 356,22 € za pohľadávku mesta Prešov voči predávajúcemu 
v rovnakej výške. 

FI Cena: 
Technické zhodnotenie bolo podľa odborného vyjadrenia č. 74/2015 zo dňa 25. 5. 2015 a doplnenia č. 
l odborného vyjadrenia č. 74/2015 zo dňa 5. 6. 2015 zrealizované v celkovej výške 115 212,72 
EUR. 
Pohľadávka voči spoločnosti RESPO SK, s.r.o., vo výške 34 356,22 EUR. 
Po následnom započítaní vzájomných pohľadávok je navrhovaná cena na vyplatenie spoločnosti 
RESPO SK, s. r. o., vo výške 80 856,50 EUR. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Navrhovaná cena komisiou: 115 212,72 € s podmienkou započítania časti kúpnej ceny vo výške 
34 356,22 € za pohľadávku mesta Prešov voči predávajúcemu v rovnakej výške. 

GI Prílohy: 
20/1-9 Právne stanovisko JUDr. Staroňa zo dňa 30. 7. 2015 
20/2-6 Právne stanovisko JUDr. Naništu zo dňa 14. 9. 2015 
20/3 Stanovisko PKO Prešov zo dňa 14. 8. 2015 
20/4-2 Stanovisko RESPO SK, s. r. o 

F- MsÚ/SP-01112/1 



ADYOI<ÁTSKA KAnCElÁRIA 
JUDr. Martin Staroň, advokát 
AK so sídlom H l a v n á 89, 08001 Prešov 
zapísaný v Zozname SAK pod reg. č. 4809 
tel./fax: 051/7713475, mobil: 0911 361 839 
e-mail: staron.martin@yahoo.com 

Podané e-mailovou poštou v l vyhotovení 

Mesto Prešov 

Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

V Prešove dňa 30.07.2015 

Vec: 
Právne posúdenie nároku spoločnosti RESPO SK s.r.o. na náhradu za 
zhodnotenie nebytových priestorov na ul. Exnárova 1/A a Exnárova 5/A 
v Prešove 

Na základe Vašej požiadavky dovol'ujeme si Vám predložiť k nároku spoločnosti RESPO SK 

s.r.o. na náhradu za zhodnotenie nebytových priestorov na ul. Exnárova 1/A a Exnárova 5/A 

nasledovné 

stanovisko: 

1. P r e d l o ž e n é d o k u m e n tv 

Zmluva o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.6.2007 medzi 

prenajímatel'om: Park kultúry a oddychu Prešov a nájomcom: RESPO SK, s.r.o. 

Dodatok č. 1 k Zmluve o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.12.2007 

Dodatok č. 2 k Zmluve o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.07.2009 

Dodatok č. 3 k Zmluve o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.11.2009 

Zmluva o č. 01/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.4.2008 medzi 

prenajímatel'om: Park kultúry a oddychu Prešov a nájomcom: RESPO SK, s.r.o. 

Dodatok č. 1 k Zmluve o č. 03/08 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.11.2009 

Stanovisko Mesta Prešov, komisie pre nebytové priestory, č. R/17177/2008 zo dňa 

6.8.2008 

Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy Mesta Prešov, stavebného úradu, č. 

B/23020/2008-La/ko zo dňa 30.10.2008 

Žiadosť spoločnosti RESPO SK s.r.o. o odkúpenie nebytových priestorov zo dňa 

5.11.2012 



PR.ÍLOHA C. 2.0/1-2. 

Doplnenie žiadosti RESPO SK zo dňa 5.11.2012 + Návrh kúpnej ceny nebytových 

priestorov a odôvodnenie zo dňa 15.1.2013, 

Znalecký posudok Ing. Adriána Jutku č. 10/2013 zo dňa 17.9.2013 

Odborné vyjadrenie Ing. Miroslava Lissého č. 74/2015 zo dňa 25.5.2015 

Doplnenie č. 1 Odborného vyjadrenia č. 74/2015 zo dňa 5.6.2015 

Dohoda o urovnaní zo dňa 9.2.2015 uzavretá medzi nájomcom: RESPO SK s.r.o., 

prenajímatel'om: Park kultúry a oddychu Prešov, a vlastníkom: Mesto Prešov 

e-mail riaditel'a PKO zo dňa 23.1.2015 

2. Z ad an ie 

a) Posúdiť, či spoločnosť RESPO SK, s.r.o. ako nájomca má nárok na náhradu za 

zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov, ktoré vykonala, 

b) Ak spoločnosť RESPO SK, s.r.o. má nárok na náhradu za zhodnotenie, posúdiť, 

v akej výške by malo Mesto Prešov vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. náhradu 

za zhodnotenie v peniazoch. 

3. P r á v n y s t a v 

Podla čl. I zmluvy č. 01/08 o na)me nebytových priestorov bod 1 prenajímateľ na základe 

predchádzajúceho súhlasu mesta Prešov číslo O. Y./P/2007/339 zo dňa 11.6.2007, ktoré je 

vlastníkom nehnutel'ností, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa 

v objekte č. súpisné 7543, k. ú. Prešov. 

Podla čl. I zmluvy č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 2 objekt sa nachádza v Prešove na 

ulici: Exnárova 5/A, Prešov. 

Podľa čl. II zmluvy č. 01/08 o n{Jjme nebytových priestorov bod 1 nebytové priestory sa 

prenajímajú nájomcovi za účelom: prevádzkovanie kancelárie, bistra s občerstvením - pizzeria, 

umiestnenie výherných hracích automatov. 

Podľa čl. VII zmluvy č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 3 úpravy stavebného charakteru 

v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba so súhlasom vlastníka a rozhodnutia 

stavebného úradu MsÚ, bez nároku na odpočet z ceny nájmu. 

Podl'a dodatku č. 2 ku zmluve č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 sa mení výška 

nájomného nasledovne: Pôvodná výška ročného nájmu 82,985,-Eur/m2 (2.500,-Sk/m2) sa mení až 

do doby vyriešenia problematiky na čiastku 46,47,-Eur/m2/rok (1.399,96,-Sk/m2/rok). Zníženie 

nájmu začína dňom 1.8.2009. 

Podla dodatku č. 3 ku zmluve č. 01/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 sa mení výpovedná 

lehota v čl. III bod 2 nasledovne: Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou 



alebo písomnou výpovedbu bez udania dôvodu. V prípade výpovede platí S-ročná výpovedná 

lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Podla čl. I zmluvy č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 prenajímatel' na základe 

predchádzajúceho súhlasu mesta Prešov číslo O. Y./P/2007/339 zo dňa 11.6.2007, ktoré je 

vlastníkom nehnutelhostí, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa 

v objekte č. súpisné 7543, k. ú. Prešov, na LV č. 6492, parcela č. 14330/28. 

Podla čl. I zmluvy č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 2 objekt sa nachádza v Prešove na 

ulici: Exnárova 1/A, Prešov. 

Podl'a čl. II zmluvy č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 nebytové priestory sa 

prenajímajú nájomcovi za účelom: poskytovanie reštauračných služieb a prevádzkovanie 

kancelárie. 

Podl'a čl. VII zmluvy č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 3 úpravy stavebného charakteru 

v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba so súhlasom vlastníka a rozhodnutia 

stavebného úradu MsÚ, bez nároku na odpočet z ceny nájmu. 

Podl'a dodatku č. 1 ku zmluve č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 1 sa mení výška 

nájomného nasledovne: Pôvodná výška ročného nájmu 119,498,-Eur/m2 (3.600,-Sk/m 2 ) sa mení 

až do doby vyriešenia problematiky na čiastku 59,749,-Eur/m2/rok (1.800,-Skjm2jrok). Zníženie 

nájmu o 50% začína dňom 1.11.2009. 

Podl'a dodatku č. 1 ku zmluve č. 03/08 o nájme nebytových priestorov bod 2 sa mení výpovedná 

lehota v čl. III bod 2 nasledovne: Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou 

alebo písomnou výpovedbu bez udania dôvodu. V prípade výpovede platí S-ročná výpovedná 

lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

Podl'a Stanoviska Mesta Prešov, komisie pre nebytové priestory, č. R/17177/2008 zo dňa 6.8.2008 

Komisia pre nebytové priestory ako poradný orgán primátora mesta na svojom zasadnutí dňa 

4.8.2008 prerokoval žiadosť spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 9.7.2008 vo veci udelenia súhlasu 

k stavebným úpravám v prenajatých priestoroch na ul. Exnárova · 1/ A a 5/ A v Prešove v rozsahu 

priloženej technickej dokumentácie a oznamuje, že odporúča udelenie súhlasu na hore uvedené 

stavebné úprav. 

Podl'a Oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy Mesta Prešov, stavebného úradu, č. B/23020/2008-

La/ko zo dňa 30.10.2008 Mesto Prešov ako stavebný úrad nemá námietky ku stavebnej úprave na 

stavbe Cafe Gurmania a reštaurácie pre stavebníka : RE SPO SK s.r.o .. 

Podl'a žiadosti spoločnosti RESPO SK s.r.o. o odkúpenie nebytových priestorov zo dňa 5.11.2012 

spoločnosť RESPO SK s.r.o. požiadala o odkúpenie predmetných nebytových priestorov poukazujúc 



na predkupné právo a značnú investíciu zo strany firmy do predmetných priestorov vo výške 

211.000,-Eur. 

Podla Doplnenia žiadosti zo dňa 5.11.2012 + Návrh kúpnej ceny nebytových priestorov 

a odôvodnenie zo dňa 15.1.2013, ktorú spoločnosť RESPO S.K s.r.o. doručila na Msú v Prešove dňa 

16.1.2013, spoločnosť RESPO SK s.r.o. so súhlasom vlastníka a na základe rozhodnutia stavebného 

úradu MsÚ do nebytových priestorov investovala nemalú čiastku, pričom celková preinvestovaná 

suma predstavuje čiastku 209.590,88,-Eur. Prílohou doplnenie žiadosti sú všetky faktúry na 

stavebné práce a materiál, vrátane fotodokumentácie z realizácie rekonštrukcie nebytových 

priestorov. 

Podla znaleckého posudku Ing. Adriána Jutku č. 10/2013 zo dňa 17.9.2013 strana 46 bod 2 

(odpoveď na otázky) ods. 3 predstavuje všeobecná trhová hodnota - výška zhodnotenia 

nebytových priestorov sumu 131.700,-Eur. 

Podl'a Odborného vyjadrenia Ing. Miroslava Ussého č. 74/2015 zo dňa 25.5.2015 strana 38 III. 

Záver predstavuje odhad hodnoty investícií vložených nájomcom v roku 2008 do nebytového 

priestoru na ul. Exnárova 5/A- Caffe Gurmania sumu 14.865,83,-Eur. 

Podla Doplnenia č. 1 Odborného vyjadrenia č. 74/2015 zo dňa 5.6.2015 strana 10 III. Záver bod 2 

technické zhodnotenie k termínu 1. štvrťroku 2015 činí vrátane DPH sumu 115.212,72,-Eur. 

Podl'a dohody o urovnaní zo dňa 9.2.2015 uzavretej medzi nájomcom: RESPO SK s.r.o., 

prenajímatel'om: Park kultúry a oddychu Prešov, a vlastníkom: Mesto Prešov, čl. III bod 1 účastníci 

dohody sa na základe tejto dohody o urovnaní dohodli, že nájomný vzťah založený vyššie 

uvedenými nájomným; zmluvami zaniká ku dňu 11.02.2015. 

Podl'a dohody o urovnaní zo dňa 9.2.2015 uzavretej medzi nájomcom: RESPO SK s.r.o., 

prenajímatel'om: Park kultúry a oddychu Prešov, a vlastníkom: Mesto Prešov, čl. III bod 2 

nezaplatené nájomné zo strany nájomcu a technické zhodnotenie predmetu nájmu zo strany 

nájomcu sa bude riešiť osobitnou dohodou. 

Podla e-mailu riadite/a PKO zo dňa 23.1.2015 predstavuje dlžné nájomné spoločnosti RESPO SK 

s.r.o. voči PKO k 31.12.2014 sumu 32.203,51,-Eur. 

Podl'a Potvrdenia MsÚ v Prešove zo dňa 11.1.2013 MsÚ potvrdil ohlásenie dočasného uzatvorenia 

prevádzkarne žiadate/ovi: RESPO SK s.r.o., prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA, Exnárova 6621/5, 

Prešov, v termíne od 1.2.2013 do 30.4.2013. Podľa priloženého oznámenia o pozastavení 

poskytovanie reštauračných služieb spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 10.1.2013 dôvodom 

pozastavenia je prebiehajúca reorganizácia tohto zariadenia, pričom spoločnosť RESPO Sk s.r.o. 

bude prenajímatel'ovi naďalej uhrádzať nájomné a realizovať platby za poskytovanú energiu 

a služby. 



Podla Potvrdenia MsÚ v Prešove zo dňa 24.4.2013 MsÚ potvrdil ohlásenie dočasného uzatvorenia 

prevádzkarne žiadatel'ovi: RESPO SK s.r.o., prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA, Exnárova 6621/5, 

Prešov, v termíne od 1.S.201.1 rln 30.9.2013. Podla priloženého oznámenia o pozastavení 

poskytovanie reštauračných služieb spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 24.4.2013 dôvodom 

pozastavenia je prebiehajúca reorganizácia tohto zariadenia, pričom spoločnosť RESPO Sk s.r.o. 

bude prenajímatel'ovi naďalej uhrádzať nájomné a realizovať platby za poskytovanú energiu 

a služby. 

Podla Potvrdenia MsÚ v Prešove zo dňa 1.10.2013 MsÚ potvrdil ohlásenie dočasného uzatvorenia 

prevádzkarne žiadatel'ovi: RESPO SK s.r.o.,, prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA, Exnárova 6621/5, 

Prešov, v termíne od 1.10.2013 do 31.3.2014. Podla priloženého oznámenia o pozastavení 

poskytovanie reštauračných služieb spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 30.9.2013 dôvodom 

pozastavenia je prebiehajúca reorganizácia tohto zariadenia. 

Podla Potvrdenia MsÚ v Prešove zo dňa 31.3.2014 MsÚ potvrdil ohlásenie dočasného uzatvorenia 

prevádzkarne žiadatel'ovi: RESPO SK s.r.o., prevádzkareň: Kaviareň GURMANIA, Exnárova 6621/5, 

Prešov, v termíne od 1.4.2014 do 30.6.2014. Podla priloženého oznámenia o pozastavení 

poskytovanie reštauračných služieb spoločnosti RESPO SK s.r.o. zo dňa 28.3.2014 dôvodom 

pozastavenia je prebiehajúca reorganizácia tohto zariadenia. 

Podla Oznámenia o ukončení činnosti prevádzkarne podaného spoločnosťou RESPO SK s.r.o. dňa 

25.6.2014 na podateľňu Mesto Prešov, MsÚ v Prešov, pre prevádzkareň: CAFE GURMANIA, adresa: 

Exnárova 5/A, Prešov, spoločnosť RESPO SK s.r.o. oznámila ukončenie činnosti prevádzkarne ku 

dňu 20.6.2015. 

Podla úradného záznamu OÚ Prešov, odbor živnostenského podnikania, č. OÚ-PO-OZP1-

2014/023997-2 zo dňa 20.6.2014 podnikatelský subjekt RESPO SK s.r.o. zrušil predmet 

podnikania: Pohostinská činnosť, a prevádzkareň: Exnárova 5/A, Prešov. 

Podla uznesenia Okresného súdu Prešov č.k. 35U/3/2014-9 zo dňa 19.11.2014, právoplatného dňa 

19.12.2014, spoločnosť RESPO SK s.r.o. ako zložite/' podala dňa 1.8.2014 súdu návrh na prijatie 

zväzku kl'účov od nebytových priestorov v objekte súpisné č. 7543 nachádzajúcich sa na adrese 

Exnárova 5/A, Prešov, a zväzok kl'účov od nebytového priestoru v objekte súpisné č. 7543, k.ú. 

Prešov, na LV č. 6492, parcela č. 14330/8, na ul. Exnárova 1/A, Prešov. 

Okresný súd Prešov uznesením č.k. 35U/3/2014-9 zo dňa 19.11.2014, právoplatným dňa 

19.12.2014, rozhodol tak, že prijíma do úschovy súdu zväzku kl'účov od nebytových priestorov 

v objekte súpisné č. 7543 nachádzajúcich sa na adrese Exnárova 5/ A, Prešov, a zväzok kl'účov od 

nebytového priestoru v objekte súpisné č. 7543, k. ú. Prešov, na LV č. 6492, parcela č. 14330/8, na 

ul. Exnárova 1/A, Prešov, pre príjemcu: Park kultúry a oddychu Prešov, so sídlom Hlavná 50, 

Prešov, IČO: OO 187 437. 



~\LOHA č. 2.0\~-G 

Uznesenie Okresného súdu Prešov č.k. 35U/3/2014-9 zo dňa 19.11.2014 nadobudlo právoplatnosť 

dňa 19.12.2014. 

Podlá Zápisnice sp.zn. 35U/3/2014-10 napísanej na Okresnom súde Prešov dňa 19.12.2014 vo veci 

úschovy zložite/á: RESPO SK s.r.o. ohľadne prijatia hnutel'ných vecí pre príjemcu: PKO, Hlavná 50, 

Prešov, sa dostavil za zložite/á konater zložite/á Mgr. Róbert Pončák, nar. 2.3.1977, bytom 

Tomášikova 4856/ 24 , Prešov, dňa 19.12.2014, aby v zmysle uznesenia súdu odovzdal predmet 

úschovy- zväzok kl'účov do úschovy súdu. 

Podlá § 663 Občianskeho zákonníka na}omnou zmluvou prenajímatel' prenecháva za odplatu 

nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. 

Podl'a § 671 ods. 1 Občianskeho zákonníka nájomca je povinný platiť nájomné podlá zmluvy, inak 

nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej 

užívania. 

Podlá § 720 Občianskeho zákonníka nájom a podnájom nebytových priestorov upravuje osobitný 

zákon. 

Podlá § 3 ods. 1 zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov prenajímate/' 

môže nebytový priestor prenechať na užívanie inému zmluvou o nájme. 

Podlá§ 3 ods. 3 zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Zmluva musí 

mať písomnú formu a musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a 

spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera. 

Podlá § 7 zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Ak výška nájomného 

alebo úhrada za podnájom nie je upravená všeobecne záväzným právnym predpisom, určí sa 

dohodou. 

Podlá § 8 zákona č. 116/1990Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Ak nájomca môže 

nebytový priestor užívať obmedzene len preto, že prenajímate/' neplní svoje povinnosti zo zmluvy 

alebo povinnosti ustanovené týmto zákonom, má nájomca nárok na pomernú z/avu z nájomného; 

toto ustanovenie sa vzťahuje aj na podnájom. 

Podlá § 673 Občianskeho zákonníka Nájomca nie je povinný platiť nájomné, pokia/' pre vady veci, 

ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob 

užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci. 

Podľa § 674 Občianskeho zákonníka Ak nájomca môže užívať prenajatú vec z dôvodov uvedených v 

§ 673 iba obmedzene, má nájomca nárok na primeranú z/avu z nájomného. Prenajímatel' si však 

musí započítať náklady, ktoré ušetril, a cenu výhod, ktoré mal z toho, že nájomca užíval vec len 

obmedzene. 

Podľa § 675 Občianskeho zákonníka Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zl'avy z 

nájomného sa musí uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak 

sa neuplatní do šiestich mesiacov odo dňa, keď došlo ku skutočnostiam toto právo 

zakladajúcim. 



4. Z Á VER 

Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať nasledovný záver: 

a) Z právneho hl'adiska nárok spoločnosti RESPO SK s.r.o. na náhradu za zhodnotenie 

nebytových priestorov na ul. Exnárova 1/A a Exnárova 5/A v Prešove je daný, a to 

z dôvodu, že spoločnosť RESPO SK s.r.o. ako nájomca mal súhlas na stavebné úpravy 

prenajatých priestorov a preukázatel'ne tieto nebytové priestory zrekonštruoval a zhodnotil, 

čo bolo preukázané tak znaleckým posudkom Ing. Jutku ako aj odborným vyjadrením Ing. 

Lissého a fotodokumentáciou. 

b) Výška náhrady za zhodnotenie bola preukázaná Doplnením l k odbornému vyjadreniu Ing. 

Lissého, ktorý stanovil výšku technického zhodnotenia k l.štvrťroku 2015 na sumu 

115.212, 72,-Eur. Výška zhodnotenia pritom musela byť určená k aktuálnemu obdobiu, 

nakol'ko vždy sa zhodnotenie určuje k ukončeniu nájomného vzťahu a odovzdaniu 

priestorov prenajímatelbvi. V zmysle dohody o urovnaní zo dňa 9.2.2015 nájomný pomer 

zanikol ku dňu 11.2.2015. S poukazom na uvedené by malo Mesto Prešov vyplatiť 

spoločnosti RESPO SK s.r.o. náhradu za technické zhodnotenie predmetných nebytových 

priestorov v sume 115.212,72,-Eur. 

Poukazujeme však na to, že spoločnosť RESPO SK s.r.o. ako nájomca má dlh na nájomnom 

za obdobie do 31.12.2014 v sume 32.203,51,-Eur. Ako vyplýva zo zmluvy o nájme 

. nehnutel'ností ako aj citovaných zákonných ustanovení spoločnosť RESPO SK s.r.o. ako 

nájoméa bola povinná platiť nájomné prenajímatel'ovi PKO. 

Dňa 23.7.2015 sa uskutočnilo rokovanie vo veci na MsÚ v Prešove za prítomnosti JUDr. 

Vargovej, JUDr. Končar a JUDr. Staroňa, advokáta, za Mesto Prešov a p. Pončáka a Mgr. 

Havrilovej za spoločnosť RESPO SK, s.r.o .. Na tomto rokovaní p. Pončák ako konatel' RESPO 

SK s.r.o. uviedol, že uznáva výšku technického zhodnotenia stanovenú v doplnení 1 

odborného vyjadrenia Ing. Lissého zo dňa 5.6.2015 v sume 115.212.72.-Eur. avšak 

požadoval o odpustenie nájomného za obdobie jedného roka v celkovej sume 13. 700,-Eur 

poukazujúc na to, že nemohol predmetné nebytové priestory užívať, pričom predložil vyššie 

citované potvrdenia MsÚ v Prešove o ohlásení dočasného pozastavenia prevádzky, 

z ktorého dôvodu bol ochotný pristúpiť na dohodu, v zmysle ktorej by Mesto Prešov 

vyplatilo spoločnosti RESPO SK s.r.o. sumu 97.859,13,-Eur. 

Poukazujeme však na to, že nebytové priestory nemali žiadne vady, ktoré by bránili 

spoločnosti RESPO SK s.r.o. ako nájomcovi, aby tieto priestory užívala. Dočasné 

pozastavenie prevádzky bolo oznámené z dôvodu prebiehajúcej reorganizácie (ako sa 

uvádza v texte žiadosti, pričom v texte sa uvádza, že nájomca bude ďalej platiť nájomné a 

služby). Skutočnosť, že došlo k pozastaveniu prevádzky, nie je pre prenajímatel'a 

relevantná, nakol'ko pokia!' je nájomná zmluva platná, nájomca je povinný platiť nájomné, 

okrem prípadov vád predmetu nájmu, teda dôvodov uvedených v § 673 a 674 OZ. Aj 



PRiLOHA ~. 20{~-~ 

v takom prípade však nájomca musí požiadať o odpustenie nájmu alebo zníženie nájmu 

v prekluzívnej 6 mesačnej lehote v súlade s § 675 OZ, ktorá plynie od doby, kedy stav 

vady nastal, inak jeho právo zanikne. Podl'a vyjadrenia p. Pončáka ako aj lustráciou na MsÚ 

v Prešove nájomca žiadnu písomnú žiadosť o odpustenie nájomného nepodal, preto jeho 

právo na odpustenie alebo zníženie nájomného, pokia!' by sa preukázali dôvody na 

odpustenie alebo zníženie nájomného, zaniklo. S poukazom na uvedené je nájomca 

povinný zaplatiť prenajímatel'ovi dlžné nájomné, ktoré predstavuje k 31.12.2014 sumu 

32.203,51,-Eur. Na druhej strane je nutné zohl'adni( že nájomca dňa 19.12.2014 na 

základe uznesenia OS Prešov. č.k. 35U/3/2014-9' zo dňa 19.11.2014, právoplatného práve 

dňa 19.12.2014, zložil do úschovy súdu zväzok kl'účov, čím bolo preukázané, že odo dňa 

19.12.2014 nebytové priestory fakticky neužíval. Dlžné nájomné ku dňu 19.12.2014 

podl'a vyčíslenie PKO predstavuje sumu 31.053,59,-Eur. 

S poukazom na uvedené odporúčame, aby prenajímatel' PKO postúpil pohľadávku na 

nájomnom voči nájomcovi RESPO SK s.r.o. na vlastníka nebytových priestorov - Mesto 

Prešov, a následne by Mesto Prešov vykonalo započítanie vzájomných pohl'adávok ku dňu, 

kedy sa tieto stretli. 

Je nesporné, že Mesto Prešov by malo vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. sumu 

technického zhodnotenia vo výške 115.212,72,-Eur. 

Rovnako je nesporné, že Mesto Prešov bude po postúpení pohľadávky na nájomnom voči 

nájomcovi RESPO SK s.r.o. na vlastníka nebytových priestorov - Mesto Prešov, vlastníkom 

pohľadávky voči spoločnosti RESPO SK s.r.o. vo výške 31.053,59,-Eur. 

Po následnom započítaní vzájomných pohl'adávok v sume 115.212,72,-Eur 

a 31.053,59,-Eur by malo Mesto Prešov vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. 

celkovú sumu 84.159.13.-Eur. 

Spoločnosť RESPO SK s.r.o. na rokovaní dňa 23.7.2015 prostredníctvom svojho konatel'a p. 

Pončáka požiadala ústne, aby bolo spoločnosti odpustené nájomné za 1 (jeden) rok, t.j. 

suma 13. 700,-Eur. V prípade odpustenia jednoročného nájomného v sume 13. 700,-Eur by 

dlžné nájomné predstavovalo sumu 17.353,59,-Eur (31.053,59,-Eur mínus 13.700,-Eur) 

a následne po započítaní by Mesto Prešov malo vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. sumu 

97.859,13,-Eur (115.212,72,-Eur mínus 17.353,59,-Eur). 

Na takýto postup ohl'adne návrh p. Pončáka v mene spoločnosti RESPO SK s.r.o. však nie je 

právny podklad a nájomné za obdobie jedného roka nie je možné odpustiť, nakol'ko jednak 

nie je dôvod na zníženie alebo odpustenie nájomného, keďže prenajatá vec nemala vady, 

a jednak v zmysle § 675 OZ právo na odpustenie alebo zníženie nájomného zaniklo 

uplynutím prekluzívnej doby. Odporúčame preto protinávrh spoločnosti RESPO SK s.r.o. 

neakceptovať a postupovať podl'a vyššie uvedeného záveru, že po započítaní 



P~\LOť/A ci:. 2.D}1-9 

vzájomných pohl'adávok v sume 115.212,72,-Eur a 31.053,59,-Eur by malo Mesto 

Prešov vyplatiť spoločnosti RESPO SK s.r.o. celkovú sumu 84.159.13.-Eur. 

JUDr. Martin Staroň, advokát 
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Mesto Prešov 
Hlavná č. 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje 
Dr. Naništa 

Dátum 
14.09.2015 

VEC: Zhodnotenie predmetu nájmu pri nájme nebytových priestorov a započítanie 
vzájomných pohľadávok 

JUDr. M. Staroň dňa 30.07.2015 vypracoval písomné stanovisko k právnemu 
posúdeniu nároku spoločnosti RESPO SK s.r.o. na náhradu za zhodnotenie nebytových 
priestorov na ul. Exnárova 1/A a Exnárova č. 5/A v Prešove. 

V tomto písomnom stanovisku uviedol, z ktorých predložených listín pri vypracovaní 
stanoviska vychádzal, pričom tie isté listiny boli podkladom aj pre vypracovanie tohto 
stanoviska. 

Pre potreby posúdenie nároku nájomcu na finančnú náhradu za zhodnotenie predmetu 
nájmu považujem za potrebné poukázať na obsah samotných zmlúv o nájme nebytových 
priestorov. 

Dňa 29.06.2007 bola medzi prenajímateľom Parkom kultúry a oddychu Prešov 
a n~jomcom RESPO SK s.r.o. so sídlom v Prešove, Smreková č. 6, uzavretá v zmysle zákona 
č. 116/1990 Zb. v platnom znení zmluva č. 01/08 o nájme nebytových priestorov. 

Podľa čl. I tejto zmluvy prenajímateľ na základe predchádzajúceho súhlasu mesta 
Prešov číslo O.Y/P/2007/329 zo dňa 11.06.2007 ako vlastníkom nehnuteľností, prenajal 
nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. súp. 7543 kat. úz. 
Prešov. Tieto nebytové priestory sa nachádzali v objekte v Prešove na ul. Exnárova č. 5/A. 

K uvedenej zmluve o nájme nebytových priestorov boli prijaté 3 dodatky. Dňa 
29.04.2008 bola medzi prenajímateľom Park kultúry a oddychu Prešov a nájomcom RESPO 
SK s.r.o. so sídlom v Prešove, Smreková č. 6, uzavretá v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. 
v platnom znení zmluva č. 03/08 o nájme nebytových priestorov. 



f>RiiDHA O. zo{t.-2.. 

Z článku I. tejto zmluvy vyplýva, že prenajímateľ na základe predchádzajúce súhlasu 
mesta Prešov číslo R/7998/2008 zo dňa l 0.04.2008 ako vlastník nehnuteľností prenajal 
nájomcovi nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. súp. 7543 zapísané na LV č. 6492 
kat. úz. Prešov. Tieto nebytové priestory sa nachádzajú v Prešove na ul. Exnárova č. 1/A. 

K uvedenej zmluve bol prijatý dodatok č. I. 

Pre posúdenie nároku nájomca na náhradu za zhodnotenie nebytových priestorov 
považujem za podstatné ustanovenie vyplývajúce z oboch zmlúv o n<\jmc nchytovýr.:h 
priestorov z čl. VII bod 3. 

Podľa čl. VII bod 3 v oboch zmluvách o nájme nebytových priestorov bolo dohodnuté, 
že "úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba so 
súhlasom vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ, bez nároku na odpočet nájmu." 

Je potrebné konštatovať, že zmluvné dojednanie úpravy stavebného charaktem 
v prenajatých priestoroch ... bez nároku na odpočet nájmu je obsahovo neurčité a to aj pri 
použití ustanovenia§ 35 ods. 2 Obč. zákonníka. 

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že právne úkony vyjadrené slovami 
treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenie, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto 
právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného interpretačného pravidla, javí sa ako dôvodné 
vykladať ustanovenie čl. VII bod 3 v zmluvách o nájme nebytových priestoroch tak, že vôľou 
zmluvných strán bolo, že náklady spojené so stavebnými úpravami znáša nájomca, ktorý si 
však tieto náklady nie je oprávnený započítať do mesačných splátok nájmu. 

Zároveň je dôležitá dohoda zmluvných strán v oboch zmluvách o nájme nebytových 
priestorov uvedená v druhej vete čl. VII bod ll, podľa ktorej "V prípade, ak nájomca vykoná 
úpravy v nebytových priestoroch bez písomné súhlasu prenajímateľa, je povinný uviesť 
nebytové priestory do pôvodného stavu." 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na rozpor v samotných zmluvách o nájme 
nebytových priestorov. 

Totiž z čl. VII bod 3 v oboch zmluvách vyplýva, že úpravy stavebného charakteru 
v prenajatých priestorov môže nájomca vykonať iba so súhlasom vlastníka, t.j. Mesta Prešov 
a v čl. VII bod ll sa uvádza, že ak nájomca vykoná úpravu (nie je uvedené aké) v nebytových 
priestoroch bez písomného súhlasu prenajímateľa, t.j. PKO je povinný uviesť nebytové 
priestory do pôvodného stavu. 

Zo stanoviska Mesta Prešov zo dňa 06.08.2008 č. R/17177/2008 k stavebným 
úpravám v prenajatých priestoroch na ul. Exnárova č. IIA a 5/A v Prešove vyplýva 
odporúčanie udeliť súhlas na stavebné úpravy v rozsahu priloženej technickej dokumentácie. 

Nie je zrejmé, či následne bol udelený súhlas a v akej forme, t.j. ústne resp. písomne 
zo strany vlastníka nehnuteľnosti (viď čl. VII bod 3 zmlúv) na vykonanie stavebných úprav. 
Takúto listinu som nemal k dispozícii. 



P~LOHA Č. 20/2-3 

Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy Mesta Prešov, stavebného úradu č. 

B/23020/2008-La/Ko zo dňa 30.10.2008 Mesto Prešov ako stavebný úrad nemá námietky ku 
stavebnej úprave reštaurácie pre stavebníka RESPO SK s.r.o~. nemožno považovať za súhlas 
vlastníka so stavebnými úpravami, ale ide o druhú podmienku vyplývajúcu z čl. VII bod 3 
zmlúv, t.j. rozho<;Inutie stavebného úradu MsÚ. · 

Z dostupných písomných dôkazov najmä zo zmlúv o nájme nebytových priestorov 
v znení ich dodatk~w. nevyplýva, aby sa prenajímatél', resp. vlastník nehnutel'ností zaviazal na 
úhradu nákladov spojených so stavebnými úpravami a že by sa urČit a zrozumitel'ne nájomca 
vzdal svoj nároku·na náhradu za zhodnotenie prenajatých priestorov. 

Právne posúdenie 

Podľa § 720 Obč. zák. nájom a podnájom nebytových .p~i storov upravuje osobitný 
zákon. >;.: . . 

Osobitným zákonom je zákon č. 119/1990 Zb. v platnom zri ní. 

Na vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom nebytové o priestory sa primárne 
použije zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov a o zákon l ex special is 
a Občiansky. zákonník sa použije ako lex generali s - všeobecná n rma, ktorá sa použije len 
v prípade, ak zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov neu ravuje niektorú podstatnú 
otázku. Uvedené vyplýva aj zo zmlúv o nájme nebytových priestore hz čl. VIII bod l. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné posudzovať nároky nájo eu podľa právnej úpravy 
obsiahnutej v Občianskom zákonníku, pretože lcx :spccialis zák. č. 116/1990 Zb. neobsahuje 
v tomto smere žiadne špeciálne ustanovenie a preto je potre né aplikovať všeobecné 
ustanovenie § 667 Obč. zák., ktoré výslovne rieši posudzovanú pro tematiku. 

Podľa § 667 ods. l Obč. zák., zmeny na veci je nájomca <P rávnený vykonávať len so 
súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v 
prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje in , je oprávnený požadovať 
úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnot nia zmien, ku ktorému v 
medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ al súhlas so zmenou, ale 
nezavíazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po sk nčení nájmu protihodnotu 
toho, o čo sa zvýšila hodnota veci. 

' 

V právnej rovine je potrebné zdôrazniť, že citované z onné ustanovenie jasne 
rozlišuje dve kategórie náhrady toho čo nájomca vynaložil na úpra u predmetu nájmu. 

Jednak sú to náklady spojené so zmenou prenajatej veci jednak je to protihodnota 
toho čo sa zvýšila hodnota veci. 

Zmeny predmetu nájmu sú akékoľvek zmeny vlastností, ch akteru, vzhľadu predmetu 
nájmu, ktoré vybočujú z rámca riadneho užívania, oproti stavu akom bol predmet nájmu 
prenechaný. 

' ' 

Zmeny predmetu nájmu sú prípustné len so súhlasom pr najímateľa, resp. v našom 
prípade vlastníka nehnutel'ností. Súhlas je právnym úkono a musí spfňať náležitosti 
právneho úkonu. 



PRJlDHA Ó. 2.0/2.-4-

Forma súhlasu prenajímateľom nie je v zákonne predpísaná. Môže byť ústny, písomný 
alebo konkludentný. 

V čl. VII bod 3 si zmluvné strany nedohodli formu súhlasu na vykonanie stavebných 
úprav. 

Nájomca má právo na náhradu nákladov len ak zmeny predmetu nájmu boli vykonané 
so súhlasom vlastníka, resp. prenajímateľa a ak sa vlastník resp. prenajímateľ k ich náhrade 
zaviazal. 

V posudzovanej veci nie je preukázané, aby sa vlastník resp. prenajímateľ na úhrade 
nákladov zaviazal. 

Náhrada za zhodnotenie predmetu nájmu prichádza do úvahy ak nájomca vykonal 
zmeny predmetu nájmu so súhlasom prenajímateľa resp. vlastníka. a ktorý sa však nezaviazal 
na náhradu nákladov. 

V takom prípade právo na vydanie protihodnoty toho o čo sa zvýšila hodnota veci 
vzniká až momentom skončenia nájmu a právo sa premlčuje v 3 ročnej premlčacej dobe. 

Z listinných dôkazov je zrejmé, že nájomca vykonal stavebné úpravy v prenajatých 
priestoroch na svoj náklad so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, resp. prenajímateľa 
(minimálne konkludentným) a vlastník a ani prenajímateľ sa nezaviazali na úhradu nákladov 
vynaložených nájomcom na vykonané stavebné úpravy. 

Z uvedeného dôvodu prichádza do úvahy náhrada za zhodnotenie nehnuteľností. 

Pojem technické zhodnotenie nehnuteľností je pojmom používaným zák. č. 595/2003 
Z.z. o dani z príjmov, konkrétne v § 29. Občiansky zákonník, takýto pojem nepozná, ale 
možno pripustiť, že technickým zhodnotením veci je de facto zmena na veci. ktorá je 
upravená v ustanovení § 667 Obč. zák. 

V posudzovanej veci výška náhrady za zhodnotenie nebytových priestorov bola 
stanovená znalcom Ing. Lissým na sumu 115.212,72 €. 

S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti považujem nárok nájomcu na náhradu za 
zhodnotenie nebytových priestorov vo výške 115.212,72 € za opodstatnený. 

V tejto súvislosti je potrebné odmietnuť závery, ktoré vyplývajú z ustanovenia § 13 
zák. č. 116/1990 Zb., že ak nebolo dohodnuté inak, je v prípade skončenia nájmu, nájomca 
povinný vrátiť nebytový priestor v stave v akom ho prevz~l s prihliadnutím na obvyklé 
opotrebenie. 

Najvyšší súd ČR v rozsudku z 5. apríla 2004, sp. zn. 26 Cdo 449/2003 okrem iného 
uviedol: "takáto požiadavky by bola nelogická a absurdná a tiež aj v rozpore s dobrými 
mravmi a odporuje zmyslu§ 13. Ustanovenie§ 13 zák. č. 116/1990 Zb. sa nevzťahuje na také 
úpravy vykonané na predmete nájmu, ktoré sa stali jeho trvalou súčasťou a prípadne ich 
odstránenie by nevyhnutne viedlo k nezanedbateľnému poškodeniu predmetu nájmu a to za 
neúmerne zvýšených výdavkov nájomcu." 



Z dohody o urovnaní zo dňa 09.02.2015 vyplýva, že nájomný pomer založený podľa 
zmlúv o nájme nebytových priestorov zaniká ku dňu 11.02.2015. 

Vzhľadom na uzavretú dohodu o urovnaní spoločnosť RESPO SK s.r.o. vzala žalobu, 
ktorou žiadala určiť neplatnosť ustanovenia zmluvy o nájme nebytových priestorov späť. 

Okresný súd uznesením zo dľ1a 16.02.2015, č.k. 28 C 247/2014-79 konanie zastavil. 

Z uvedeného vyplýva. že nájomný pomer medzi prenajímateľom a nájomcom trval do 
10.02.2015 vrátane. 

Z ustanovenia § 671 ods. l Obč. zák. vyplýva, že nájomca je povinný platiť nájomné 
podľa zmluvy. 

Ak teda nájomný vzťah trval až do l O. 02.2015 v súlade s vyššie citovaným zákonným 
ustanovením bol nájomca povinný platiť nájomné podľa zmluvy. Naviac je potrebné 
zdôrazniť, že súd právoplatne nerozhodol o neplatnosti nájomných zmlúv, pretože žalobca 
vzal žalobu späť a konanie bolo zastavené. 

Z uvedeného dôvodu považujem nárok prenajímateľa vo výške 34.356,32 € ako 
nezaplatené nájomné ku dňu 10.02.2015 za opodstatnený a to bez ohľadu na zloženie kľúčov 
do úschovy. 

Podľa § 580 Obč. zák., ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých 
plnenie je rovnakého druhu. zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z 
účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď 
sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie. 

Započítanie (kompenzácia) je spôsob zániku vzájomne sa kryjúcich pohľadávok 
dl?.níka a veriteľa. Takýmto spôsobom odpadá dvojité splnenie vzájomných pohľadávok. 

Základným predpokladom započítania je vzájomnosť pohľadávok - musí ísť o dva 
záväzky medzi tými istými subjektmi, keď veriteľ jednej pohľadávky je zároveň dlžníkom 
druht::i a naopak. 

Zároveň musí ísť o rovnaký druh plnenia. Najčastejšie sa započítanie uplatní pn 
peľíažných pohľadávkach. 

Je potrebné zdôrazniť, že rozdielny právny dôvod vzniku oboch pohľadávok nebráni 
započítaniu. 

Ďalej sa vyžaduje spôsobilosť pohľadávok k započítaniu. Predovšetkým musí ísť 
o pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu a nie o pohľadávky z verejnoprávneho vzťahu 
(napr. dane). 

K zániku záväzku započítaním nedochádza automaticky. keď sa pohľadávky stretli. 
ale na základe jednostranného právneho úkonu (compensatio necessaria) alebo dvojstranného 
právneho úkonu- dohody (compensatio voluntaria). 



Ku kompenzácii podľa § 580 Obč. zák. je potrebné, aby jeden z účastníkov urobil 
prejav k započítaniu adresovaný druhému účastníkovi. Forma pre tento právny úkon nie je 
predpísaná postačuje ústny prejav. Súhlas druhého účastníka so započítaním nie je potrební. 
k započítaniu môže prísť aj proti jeho vôli. 

Kompenzačný prejav možno vykonať potom, čo sa pohľadávky stretli, t.j. od 
okamžiku splatnosti tej pohľadávky, ktorá sa stala splatnou neskôr. V tom okamžiku kedy 
došlo k splatnosti oboch započítavaných pohľadávok dochádza k zániku pohľadávok 
v dôsledku vznesenej námietky započítania a to v rozsahu v akom sa pohľadávky vzájomne 
kryjú. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených zásad platných pre započítanie možno uviesť, že ak 
prenajímateľ postúpi pohľadávku z titulu nezaplateného nájomné na Mesto Prešov vo výške 
34.352,32 € potom Mesto Prešov môže buď jednostranné resp. na základe vzájomnej dohody 
vzniesť kompenzačnú námietku k pohľadávke RESPO SK s.r.o., ktorú má vo výške 
115.212,72 € z titulu zhodnotenia nebytových priestorov. 

V dôsledku započítania zaniknú vzájomné pohľadávky do sumy 34.356,22 €. 
Bývalému nájomcovi RESPO SK zostane pohľadávka voči mestu vo výške 80.860,40 t. 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je nárok nájomcu za zhodnotenie nebytových 
priestorov tak ak boJ vyčíslený v znaleckom posudku vo výške 115.212,72 € opodstatnený. 

Nárok prenajímateľa na zaplatenie nájomné vo výške 34.356,22 € je oprávnený preto 
nájomný pomer skončiť ku dňu 11.02.2015 a zo zmluvy o nájme nebytových priestorov bolo 
povinnosťou nájomcu platiť nájomné do uvedeného termínu. 

Ak prenajímateľ postúpi pohľadávku vo výške 34.3$,22 € na mesto následne môže 
Mesto Prešove vzniesť voči pohľadávke RESPO SK s.r.o. do uvedenej výške kompenzačnú 
námietku (buď jednostranne resp. dohodou) a v tejto výške pohľadávky zaniknú. 

Ostane pohľadávka vo výške 80.85~,5'0 €. K veci je potrebné na záver uviesť, že 
výkon práv a povinností má byť v súlade s dobrými mravmi. Ak nájomca reálne zhodnotil 
prenajaté nehnuteľnosti je v súlade s dobrými mravmi vyporiadať s' nájomcom zhodnotenie, 
ktoré vykonal. 

JUDr. Alojz Naništa 
· NANIŠTA J lJOr. AloJZ . . --

advokF · . . 0., 
'. """'J" ., ..• ~." 7732 9 ., ' 
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14 ·_-oa: uloženia: Došlo: 2015 majetkovo -právne oddelenie 

· l Vybavuje: //1 Hlavná 73 
Prílohy: 

Evil!enčné číslo došlej pošty: 1 fV:- .. '12 ~ k/{ŕ)!( 
080 Ol Prešov 

l 

.. .. 

Prešov, 14.08.2015 

VÁŠ LIST ZNAČKY 
M/2015/9722 

ZO DŇA NAŠA ZNAČKA VYBAVUJE : Ing. Drobňáková 

V E C: Stanovisko 

V súvislosti s Vašou žiadosťou o stanovisko ohľadne nároku spoločnosti RESPO SK, 
s.r.o. oznamujeme v predmetnej veci nasledovné: 
1/ PKO ako správca nebytových priestorov na ul. Exnárova ll A a 5/ A nezabezpečoval 
znalecký posudok na vykonané technické zhodnotenie nájomcom RESPO SK, s.r.o. v sume 
115 212,72 €, preto sa k uvedenej sume nevyjadrujeme, aj vzhľadom na to, že nedisponujeme 
odborným pracovným personálom v tejto súvislosti. 
2/ Dohodou o uroVnaní zo dňa 09.02.2015 bol nájomný vzťah so spoloČnosťou RESPO SK, 
s.r.o. ukončený ku dňu 11.02.2015, preto považujeme našu pohľadávku voči tejto spoločnosti 
ku dňu 10.02.2015 v sume 34 356,22 € za relevantnú. Predmetná suma bola odsúhlasená 
s ekonómkou RESPO SK, s.r.o .. : 

S pozdravom 

Ľ;k kultúry o oddychu....,_ 
Hlavná č. 50 

. PREŠOV · 

tel.: 051/77237 41 • 051/77237 42 • fax: 051 l 7732 294 • web: www.pkopresov.sk 

Bankové spojenie: VÚB Prešov, číslo účtu: 730- 572 l 0200 

\. 

·• 
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RESp o sK 
komplexné staveb.né riešenia 

Smreková 6, 080 Ol Prešov 
Prevádzka: Caffe Gurmania- Exnárova 1/ A a 5/ A, 080 Ol Prešov 

VEC: Vyjadrenie k predkladanému návrhu 

Titl. 
Mesto Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo- právne oddelenie 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

V Prešove, dňa 14.08.2015 

V súvislosti s predkladaným návrhom na schválenie majetkových prevodov p. č. 25 by sme vo vzťahu 
k pohľadávke voči spoločnosti RESPO SK, s.r.o. na nájomnom a energiách chceli predmetný návrh 
doplniť nasledovne: 

1.) Odpustenie časti nájomného 
V zmysle Dohody o urovnaní zo dňa 09.02.2015 bol nájomný vzťah medzi spoločnosťou RESPO 
SK, s.r.o. a PKO Prešov síce ukončený ku dňa 11.02.2015, avšak nebytové priestory neboli 
nájomcom - spoločnosťou RESPO SK, s.r.o. využívané od 01.02.2013 a preukázateľne od 
19.12.2014, kedy bol zväzok kľúčov od predmetných nebytových priestorov spoločnosťou RESPO 
SK, s.r.o. odovzdaný do úschovy súdu (sp. zn. 35U/3/2014). 

2.) Odpustenie časti nákladov za energie 
Našu žiadosť o odpustenie úhrady za energie vo výške 2 533,42 EUR odôvodňujeme nasledovne: 
Listom zo dňa 30.07.2013, ktorý prikladáme v prílohe tohto vyjadrenia sme prenajímateľa 

požiadali o pozastavenie dodávok vody a tepla do prenajatých nebytových priestorov na 
Exnárovej ulici 1/A a 5/A, z dôvodu pozastavenia poskytovania pohostinnej činnosti a 
reštauračných služieb prevádzkovaných našou spoločnosťou v týchto nebytových priestoroch od 
01.02.2013. Na základe tejto žiadosti mal prenajímateľ zabezpečiť prerušenie dodávok tepelnej 
energie do nebytových priestorov prenajatých našou spoločnosťou u dodávateľa tepla. 

S pozdravom 

Prílohy: 

Žiadosť o pozastavenie dodávok vody a tepla zo dňa 30.07.2013 

Štefan Pončák 
konatef'spoločnosti RESPO, s.r.o. 
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RESPOSK 
komplexné stav€bné riešenia 

Smreko>J;1 t_;, Ot 
Prevádzka: e;,fí,. Gurm;!n;a ·-Exnárova 1/ A a S//\, 0;:-:0 CľJ '' i> ;ov 

VEC: Žiadosť o pozastavenie dodávok vody a tepla 

V Prešove, dňa 30.07.2013 

Mestský úrad v Prešove 
Hlavná č. 73 

080 Ol Prešov 

Dňa 29.06.2007 spoločnosť RESPO SK, s.r.o. ako nájomca uzatvorila s PKO Prešov ako prenajímatel'om Zmluvu 

č. 01/08 o nájme nebytových priestorov, predmetom ktorej je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 

v objekte so súp. č. 7543, k. ú. Prešov, na Exnárovej ulici 5/A do užívania a Zmluvu č. 03/08 o nájme nebytových 

priestorov zo dňa 29.04.2008 v znení dodatkov, predmetom ktorej je objekt na Exnárovej ulici č. 1/A. Účelom 

prenájmu je poskytovanie pohostinnej činnosti a reštauračných služieb. 

Spoločnosť RESPO SK, s.r.o. pozastavila poskytovanie pohostinnej činnosti a reštauračných služieb 

prevádzkovaných v prenajatých nebytových priestoroch od 01.02.2013. 

Vzhl'adom na vyššie uvedenú skutočnosť Vás týmto žiadame o pozastavenie dodávok vody a tepla do 

prenajatých nebytových priestorov na Exnárovej ulici 1/ A a S/ A. 

S pozdravom 

Mgr. Róbert Pončák 

kon ate/' spoločnosti RE SPO SK, s.r.o. 
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P. č. 21 /Bod č. 26- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

AJ Mesto Prešov uzatvára Nájomnú zmluvu a Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktoré tvoria 
prílohu tohto materiálu, na základe výsledkov obchodnej verejnej sút'aže s Ing. Viliamom 
Cechom, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov, IČO: 34347470. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 29. 6. 2015 bol schválený zámer prenájmu časti pozemku 
uvedeného v bode Al tohto materiálu spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej 
verejnej súťaže na výber najvhodnejšieho návrhu na prenájom pozemku a výstavbu nájomných 
bytových domov (s minimálnym počtom bytov 60) spÍňajúcich kritériá stanovené zákonom 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 150/2013 Z. z. 
o Štátnom fonde rozvoja bývania so záväzkom Mesta Prešov tieto bytové domy odkúpiť za 
predpokladu, že mu bude poskytnutá dotácia a úver v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov . 
Pre tento účel má Mesto Prešov záujem podporiť bytovú výstavbu v meste za použitia dotácií na 
rozvoj bývania z MDVRR SR a získania podpory zo ŠFRB, konkrétne má zámer odkúpiť nájomné 
bytové domy, vrátane technickej infraštruktúry, výstavba ktorých je plánovaná na Bajkalskej ulici 
v Prešove. 
V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a budúci predávajúci zrealizuje 
stavbu na prenajatom pozemku bude povinný uhrádzať nájomné vo výške obvyklej v danom čase 
a mieste, čo je upravené v nájomnej zmluve v Čl. 3 bod 5. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže ponuky predložili traja záujemcovia, a to: 
l.GMT real, spol. s.r.o., Kúpel'ná 3, 080 Ol Prešov 
2. Ing.Viliam Cech, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
3. UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25,080 Ol Prešov 
Z uvedených predložených návrhov podmienky splnili všetci záujemcovia. 
Komisia pre v~hodnocovanie ponúk dňa 12. 8. 2015 ~hodnotila a odporúča prijať návrh 
Ing. Viliama Cecha, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov, ICO: 34347470. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia odporúča uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, ktoré sú 
prílohou uznesenia. 

El Prílohy: 
2111 Zápis z otvárania obálok č. 2112015 
21/2-2 Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 21/2015 
2113-4 Návrh Nájomnej zmluvy 
2114-9 Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 
21/5-2 Stanovisko zástupcov SKA k urbanisticko-architektonickým štúdiám zo dňa 12. 8. 2015 

F- MsÚ/SP-0111211 
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8 Zápis č. 21/2015 z otvárania obálok 
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Obchodná verejná súťaž - Uznesenie č. 116/2015 bod 'l z 10 . 1/l 
.) 

Mesto Prešov zásadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov zo dl'ía 29. 6. 2015 

Dľía 4. 8.2015 komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc- predseda 
Ing. Ľudovít Malaga -člen 
Štefan Hermanovsk)'- člen 
JUDr. Miroslav Makara- člen 

Ing. arch. Mária Čutková- členka 

otvorila obálky s predloženými návrhmi, ktoré doručili záujemcovia v rámci Obchodnej verejnej súťaže č. 
2112015, ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 29. 6. 2015, bod 3 a vyhlásená na 
úradnej tabul i mesta Prešov ako aj na webovej stránke mesta Prešov v dľ'íoch l O. 7. 20 l 5 až 31. 7. 2015 
(uverejnená v miestnej tlači - Večerník), predmetom ktorej je vybratie najvhodnejšieho návrhu na 
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 o výmere cca do 5 000 
m 2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom výstavby nájomných bytových domov s minimálnym počtom 
spolu 60 bytových jednotiek bežného štandardu, so záväzkom súťažiaceho postaviť na svoje náklady 
a nebezpečenstvo na časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 nájomné bytové domy, ktoré budú spÍľ'íať 
kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálriom bývaní 
a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorý bude následne povinný odpredať 
Mestu Prešov za podmienok stanovených v tejto OVS. 

Obálka č. l -Uchádzač: GMT real, spol. sr. o. a GMT projekt, spol. sr. o. 
(vyžiadať od uchádzača doplnenie predmetu poistenia k bodu č. 8 (Doklad o poistení) 
a k bodu č. 14 (Písomné čestné prehlásenie o tom, že súťažiaci nemá žiadny dlh voči 

mestu Prešov) preveriť na MsÚ čestné prehlásenie. 

Obálka č. 2- Uchádzač: Ing. Viliam Čech, K Stu·doku 9, 080 Ol Prešov 
- k bodu č. 14 (Písomné čestné prehlásenie o tom, že súťažiaci nemá žiadny dlh voči 
mestu Prešov) preveriť na MsÚ čestné prehlásenie. 

Obálka č. 3 -Uchádzač: UNIST A V, s. r. o. , Ku Surdoku 25, 080 Ol Prešov 
(vyžiadať od uchádzača doloženie zmlúv k bodu č. 2 (Návrh nájomnej zmluvy ... ) 

a k bodu č. 3 (Návrh zmluvy o budúcej zmluve .... ) v troch vyhotoveniach z každej 
zmluvy, nakoľko boli zmluvy doložené len v jednom vyhotovení. 

- k bodu č. 14 (Písomné čestné prehlásenie o tom, že súťažiaci nemá žiadny dlh voči 
mestu Prešov) preveriť na MsÚ čestné prehlásenie. 

Rozhodnutie komisie: Komisia odporúča doplniť ponuky v termíne do 10.8.2015 a následne di'ía 
12.8.2015 o 13.30 h predložené návrhy vyhodnotiť aj za účasti ďalších dvoch delegovaných členov 
komisie z komory architektov s hlasQJU..~ na základe návrhu primátorky mesta Prešov. 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga 

Štefan Hermanovský 

JUDr. Miroslav Makara 

Ing. arch. Mária Čutková 

Prešov 4. 8. 2015 

.......... . \ 
···········~ .. 

.......... l-~ 

........... 
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s Zápis č. 21/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 
Strana 

Obchodná verejná súťaž- Uznesenie č. 116/2015 z l O. zasadnutia 
l/2 

Mesto Prešov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo di1a 29. 6. 2015, bod 3 

Na úvod zasadnutia komisie Ing. arch. Mária Čutková oboznámila členov komisie so stanoviskom 
zástupcov komory architektov, s ktorými prerokovala všetky tri predložené návrhy. Prítomní boli aj 
dvaja členovia komory architektov, a to Ing. arch. RudolfBicek a Ing. arch. JozefBačinský. 

Komisia hlasovaním rozhodla, aby sa opätovne prehodnotil bod C 2/ Podmienok OVS (Počet doposiaľ 
postavených bytov) z dôvodu, že v ponukách boli k postaveným bytom započítané aj rekonštrukcie 
bytov. 
Hlasovanie: 
Počet prítomných členov: 4 
Neprítomný: l 
Za: 4 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc -predseda 
Ing. Ľudovít Malaga - člen 

Štefan Hermanovský -člen 
JUDr. Miroslav Makara - člen 

Ing. arch. Mária Čutková -členka 

vyhodnotila dňa 12. 8. 2015 ponuky obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola schválená 
uznesením MsZ č. 116/2015 zo dňa 29. 6. 2015, bod 3 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta 
Prešov ako aj na webovej stránke mesta Prešov v dl"wch 10.7. 2015 až 31. 7. 2015 (uverejnená 
v miestnej tlači - Večerník), predmetom ktorej je vybratie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy na nájom časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 o výmere cca do 5 000 m2

, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom výstavby nájomných bytových domov s minimálnym počtom spolu 
60 bytových jednotiek bežného štandardu, so záväzkom súťažiaceho postaviť na svoje náklady 
a nebezpečenstvo na časti pozemku parc. č. KNC 9310/297 nájomné bytové domy, ktoré budú spÍt1ať 
kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom b)1vaní 
a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktorý bude následne povinný odpredať 
Mestu Prešov za podmienok stanovených v tejto OVS. 

Počet prítomných členov komisie: 5 

Následne komisia pristúpila k vyhodnoteniu ponúk podľa predloženej tabuľky navrhovateľov 

v poradí: 
Navrhovateľ č. 1: GMT real, spol. sr. o. a GMT projekt, spol. sr. o. 

Navrhovateľ č. 2: Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 Ol Prešov. 

Navrhovateľ č. 3: UNISTA V, s.r.o., Ku Surdoku 25, 080 Ol Prešov. 
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Zápis č. 21/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 
Strana 

2/2 
Obchodná verejná súťaž- Uznesenie č. 116/2015 z l O. zasadnutia 

Mesto Prešov Mestského zastupitel'stva mesta Prešov zo dfía 29. 6. 20 l 5, bod 3 

Rozhodnutie komisie: Na základe vyhodnotenia ponúk (viď príloha č. l) komisia odporúča prijať 
ponuku navrhovatel'a č. 2, ktorým je Ing. Viliam Čech, K Surdoku 9, 080 Ol 
Prešov, ktorý v hodnotení získal najvyšší aritmetický priemer za všetky 
kritériá vo výške 92,7 %r:-

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga 

Štefan Hermanovský 

JUDr. Miroslav Makara 

Ing. arch. Mária Čutková 

Prešov 12. 8. 2015 

' 
............. ft' ......... i·. 

..... "'/ . 

' '""'( 

........ ~' 



NÁJOMNÁ ZMLUV A PRÍLOHA Č. 2113-1 
uzatvorená podľa ustanovenia§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami : 

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

a 

Obchodné meno: Ing. Viliam Čech 
Sídlo (Miesto podnikania): K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
Zastúpený: Ing. Viliam Čech 
Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 4340071209/3100 
IČO: 34347470 
IČ DPH: SK 1020745781 
zapísaný: v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registra: 707-12275 
(ďalej len "nájomca") 

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

Článok l. 
Predmet nájmu 

l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: 

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

6492, katastrálne územie Prešov, lokalita Bajkalská ulica. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi 
za odplatu časť pozemku parc. č. KNC 9310/297, k. ú. Prešov, vyššie špecifikovaného 
pozemku, o výmere cca 5 000 m2 (d'alej len nehnutel'nosť, resp. "prenajatá nehnutel'nost"'), 
aby túto nehnutel'nosť nájomca v dojednanej dobe užíval za účelom výstavby nájomných 
bytových domov s celkovým počtom 61 bytových jednotiek bežného štandardu, so záväzkom 
nájomcu postaviť na svoje náklady a nebezpečenstvo na prenajatej nehnuteľnosti nájomné 
bytové domy, ktoré budú spÍňať kritériá stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákonom č. 15012013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania a ktoré bude nájomca následne povinný odpredať Mestu Prešov. 

2. Nájomca sa zaväzuje užívať vec na vyššie uvedený účel výstavby nájomných bytových domov 
s celkovým počtom 61 bytových jednotiek bežného štandardu, a zaväzuje sa postaviť na svoje 
náklady a nebezpečenstvo na prenajatej nehnutel'nosti nájomné bytové domy, ktoré budú spÍňať 

l 

kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

1 
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'l 

a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štát~om fonde rozvoja bývania a ktoré sa následne zaväzuje 
odpredať Mestu Prešov. ~~ 

3. Presná grafická špecifikácia prenajate nehnuteľnosti tvorí prílohu č. l k tejto zmluve a to tak, že 
hranice prenajatých pozemkov sú vyz ačené červenou prerušovanou čiarou. 

', 

1

1 Článok 2. 
~pôsob prenájmu 

l 

l. Nájomca sa zaväzuje, že prenajatú ~ehnutel'nost' bude udržiavat' so starostlivosťou dobrého 
hospodára (t. z. starostlivosť o čistotu! a poriadok) a užívať ju primerane jej určeniu a účelu. Na 
prenajatej nehnuteľnosti budú nájontcom postavené nájomné bytové domy a prislúchajúca 
technická vybavenosť podľa prenají~tel'om vopred schválenej projektovej dokumentácie a v 
súlade so stavebnými povoleniami na ájomné bytové domy a súvisiace podobjekty a nebude na 
nej postavená žiadna iná stavba a ebo vykonaná stavebná úprava bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu prenajímateľa. , 

l 

2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať ~rístup k prenajatej nehnutel'nosti za účelom kontroly, či ju 
nájomca užíva riadnym spôsobom. 1 

l 

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

l 

1

: Článok 3. 
~oba prenájmu 

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

l 

2. Nájomnú zmluvu môžu zmluvné strany lukončit' : 
l 

a) dohodou, 1 

b) odstúpením od zmluvy, 
1 

c) uzatvorením kúpnej zmluvy na preda' nájomných bytových domov prenajímateľovi. 

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

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

b) nájomcovi nebude vydané právoplatn ' stavebné povolenie do 15.1.20 16, 
c) nájomca nezrealizuje stavbu do 30.6. 018, 
d) na nájomné bytové domy nebude v dané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 

31.8.20 18, l 

e) nájomca nesplní povinnosť previes~ na Mesto Prešov ako prenajímateľa vlastnícke právo 
k skolaudovaným nájomným bytov~ domom, 

t) Mesto Prešov ako prenajímateľ nezíska dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR alebo ú er zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch a pri lúchajúcej technickej vybavenosti. 

'l 

i 

2 
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4. Odstúpenie od zmluvy je účinné posledným dňom kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo 
k doručeniu jeho písomného vyhotovenia nájomcovi. 

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

l. 

2. 

3. 

4. 

Článok 4. 
Nájomné 

Nájomca sa zaväzuje po dobu platnosti nájomnej mluvy zaplatiť na účet prenajímateľa 
pravidelne ročné nájomné vo výške 5 100,- EUR (slovo : päťtisícsto EUR). 

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

Alikvotnú čiastku nájomného za rok 2015, ako aj náj mné za ďalšie obdobie bude nájomcom 
zaplatené zo zábezpeky vo výške l O 000,- EUR, zlože ej v prospech prenajímateľa v obchodnej 
verejnej súťaži predchádzajúcej uzavretiu tejto zmluvy. i 

Pri nedodržaní termínu splatnosti nájomného je prenají atel' oprávnený účtovať nájomcovi úrok z 
omeškania podľa právnej úpravy Občianskeho zákonník a jeho vykonávacích predpisov. 

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

prenajímateľa. 

Článok 5. 
Ostatné dojednan·a 

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

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

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

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

5. Prenajímateľ a nájomca zhodne prehlasujú, že sa s o sahom tejto zmluvy oboznámili, že s ním 
súhlasia, že táto zmluva bola uzavretá podľa ich vážn j a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a 
vážne, čo potvrdzujú svojím podpisom. 

3 
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6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejne ia na webovom sídle budúceho kupujúceho. 

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

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

prenajímateľ nájomca 

4 
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ZMLUV A O UZAVRETÍ BUDÚC J KÚPNEJ ZMLUVY 

uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. Ob ianskeho zákonníka medzi : 

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

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

Článok l. 
PREDMET BUDÚCEJ KÚPN J ZMLUVY 

l. l. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje zrealizovať na vlast é náklady a nebezpečenstvo výstavbu 
nájomných bytových domov (la, lb, 2., 3. a 4.) v c lkovom počte 61 bytových jednotiek 
a následne ako zhotoviteľ stavieb po ich výstavbe a ko audácii sa stane výlučným vlastníkom 
nájomných bytových domov, postavených na pozemku, prenajatom na tento účel od budúceho 
kupujúceho, a to na časti pozemku parc. č. KNC 931 /297 - ostatné plochy, o výmere cca 
5 000 m2

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

1.2. 
Budúci predávajúci prehlasuje, že stavby bytových domo na vyššie uvedených pozemkoch budú 
zhotovené na náklady a nebezpečenstvo budúceho predá ajúceho a budú pozostávať z celkového 
počtu 61 bytových jednotiek, a to v tomto členení: 

a) Bytový dom la): 

- jednoizbový byt v počte 4 ks, 
-dvojizbový byt v počte 8 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha všetkých bytov 95,80 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha byto 49,65 m2, 

- presný termín začatia výstavby nájomného byto ého domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom k tejto zmluv , 

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

b) Bytový dom lb): 

- jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 9 ks, 
-predpokladaná podlahová plocha v etkých bytov 645,45 m2

, 

-predpokladaná priemerná podlahov plocha bytov 49,65 m2
, 

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

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

c) Bytový dom 2.: 

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

, 

-predpokladaná priemerná podlahov' plocha bytov 49,66 m2
, 

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

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

d) Bytový dom 3.: 

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

-predpokladaná priemerná podlahov plocha bytov 49,66 m2
, 

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

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

e) Bytový dom 4.: 

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

, 

-predpokladaná priemerná podlahov plocha bytov 49,66 m2, 

- presný termín začatia výstavby ná jo ého bytového domu a technickej vybavenosti bude 
dohodnutý samostatným dodatkom tejto zmluve, 

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

pričom každý z bytov bude spÍňať kritériá stanovené zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na 
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a z onom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania pre bytové jednotky bežného štand du s priemernou podlahovou plochou do 50 m2

, ako 
podmienky pre poskytnutie úveru od Št' tneho fondu rozvoja bývania ( d'alej len "ŠFRB") 
a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, platných ku dňu uzavretia 
tejto zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmlu 
1.3. 

2 
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Základné technické údaje bytových domov a technickej vybavenosti ako aj pôdorys objektov 
a plošné výmery bytov tvoria prílohu č. l a č. 2 k tejto zml e o budúcej kúpnej zmluve (ďalej len 
"Zmluva"). 

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

1.5. 
Budúci kupujúci má počas realizácie výstavby nájomn ch bytových domov a prislúchajúcej 
technickej vybavenosti, uvedenej v predchádzajúcich ustan veniach tejto Zmluvy, právo priebežnej 
kontroly vykonávania stavby z hľadiska dodržiavania technologických postupov a kvality 
realizovanej výstavby a to prostredníctvom odborne spôso ilej osoby. Prípadné zmeny materiálov 
alebo technických riešení, ktorými však nedôjde k po statnej zmene projektového riešenia, 
podliehajú schváleniu budúcim kupujúcim, financujúcou inštitúciou a súhlasnému stanovisku 
spracovateľa projektu stavby. Takto odsúhlasená zmena ne mie zvýšiť kúpnu cenu stavby, zhoršiť 
technické parametre stavby a jednotlivých konštrukčných lrvkov. Budúci predávajúci sa zaväzuje 
informovať budúceho kupujúceho o skolaudovaní byto ého domu a technickej vybavenosti. 
Zároveň sa budúci predávajúci zaväzuje informovať b dúceho kupujúceho aj o nadobudnutí 
vlastníckeho práva predložením výpisu z príslušného listu v astníctva. 

1.6. ti 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že v cene nájomných b ových domov a súvisiacej technickej 
vybavenosti, budú zahrnuté všetky náklady spojené s ich v 'stavbou, a to je : 

l 

-projektová dokumentácia J 
- vybavovanie územného rozhodnutia a stavebného povole~fia 
- poistenie stavby 1 
-samotná cena nájomného bytového domu (náklady na mafteriál a práce) 
-náklady spojené s kolaudáciou. 1 

l 

Článokll. ! 

PODMIENKY BUDUCEJ KÚP EJ ZMLUVY 

2.1. l 

Budúci kupujúci sa zaväzuje požiadať Štátny fond rozv~ja bývania (ŠFRB) ako aj Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len"~· inisterstvo") o poskytnutie podpory (t. 
j. podpory vo forme úveru, nenávratného príspevku a dot cie), na predmet budúcej kúpnej zmluvy 
podľa zákona č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj b ' ania a o sociálnom bývaní a zákona č. 

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

i 
l 

2.2. ! 

Budúci predávajúci sa zaväzuje, že !ri výstavbe a nás ednom odpredaji nájomných bytových 
domov, bude postupovať tak, aby ak budúci predávajú i umožnil Mestu Prešov ako budúcemu 
kupujúcemu splniť podmienky pre žia osť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja b' ania a pre žiadosť o poskytnutie úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov vo vystav ých nájomných bytových domoch. 
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2.3. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje pre b

1

udúceho kupujúceho spracovať riadne, včas a v súlade 
s platnými právnymi predpismi žiadosť 1, o poskytnutie úveru zo· Štátneho fondu rozvoja bývania 
a žiadost' o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch a techn~ckej vybavenosti prislúchajúcej k nájomným bytovým 
domom. 

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

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

2.6. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 30 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
u užívaní príslušných nájomných byto!vých domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti, 
písomne vyzvat' budúceho kupujúceho n~ uzavretie kúpnej zmluvy na vyššie uvedené nájomné 
bytové domy v počte 61 bytových jednotiek a súvisiacu technickú vybavenosť a spolu s výzvou 
predložiť budúcemu kupujúcemu aj písomný návrh kúpnej zmluvy. Za podmienky, ak budúcemu 
kupujúcemu bola schválená a priznaná fimfčná podpora vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a dotácie od Ministerstva dopravy

1 
výstavby a regionálneho rozvoja SR na vyššie uvedené 

nájomné bytové domy a súvisiacu tec~ickú vybavenosť a za podmienky schválenia kúpy 
nájomných bytových domov a prislúchajtícej technickej vybavenosti Mestským zastupiteľstvom 
mesta Prešov sa budúci kupujúci zaväzuje, uzavrieť s ním kúpnu zmluvu nie neskôr ako do konca 
mesiaca august v druhom kalendárnom rokb nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá zmluva 
o budúcej kúpnej zmluve podľa ustanoveni* § lO ods. 13 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v platnom znení, resp. v ktorom bola uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie podľa 
ustanovenia § l O ods. 4 zákona č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 
v platnom znení. 'l 

2.7. 
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Ak napriek splneniu vyššie uvedených podmienok budúci ~upujúci do dohodnutej doby uvedenej 
v predchádzajúcom bode 2.6. tejto zmluvy, neuzavrie s bud~cim predávajúcim kúpnu zmluvu, má 
budúci predávajúci právo v súlade s § 50a, ods. 2 Občiansk<j:ho zákonníka, domáhať sa do jedného 
roka na súde, aby vyhlásenie vôle druhej zmluvnej strany ,bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 
Právo ria náhradu škody tým nie je dotknuté. ! 

2.8. l 

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

2.9. 
Mesto Prešov ako budúci kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
ak: . 

a) na nájomné bytové domy nebude nájomcovi a budúc~u predávajúcemu vydané právoplatné 
stavebné povolenie najneskôr do 15.1.2016, 

b) na nájomné bytové domy nebude nájomcovi a budúcepm predávajúcemu vydané právoplatné 
kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 31.8.2018, , 

c) Mesto Prešov ako budúci kupujúci nezíska dotá~iu z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, alebo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch, 

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

nájomnej zmluvy uzatvorenej s budúcim predávajúcim ako nájomcom. 

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

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

záložným právom alebo inou ťarchou alebo iným právom tretích osôb a budúci predávajúci bude 
jej výlučným vlastníkom. V prípade existencie záložného 

1 
práva alebo inej ťarchy na prevádzanej 

nehnuteľnosti v prospech banky financujúcej výstavbu nájomných bytových domov budúcim 
predávajúcim, sa budúci predávajúci zaväzuje podať ešte pred podaním návrhu na vklad 
vlastníckeho práva podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy na budúceho kupujúceho, návrh na výmaz 
tejto ťarchy na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor. 

2.12. 
Návrh na výmaz ťarchy sa budúci predávajúci zaväzuje podať najneskoršie do 7 dní po obdržaní 
dohodnutej kúpnej ceny od budúceho kupujúceho. V takpmto prípade bude časť kúpnej ceny vo 
výške čerpaného úveru zaplatená budúcim kupujúcim priamo na účet financujúcej banky so 
započítaním na kúpnu cenu, na základe čoho financujúc~ banka vystaví pre obe zmluvné strany 
potvrdenie o zaplatení - kvitanciu. ! 
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3.1. 

PR.ÍLOHA Č. 21/ 'rb 
', Článok III. 

PREDMET KÚPY, KúPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
'l 

'l 

Predmetom budúcej kúpnej zmluvy je pre~od vlastníctva : 
l 

a) nájomných bytových domov so 1:61 b. j. a prislúchajúcej technickej vybavenosti bližšie 
špecifikovanej v bode 1.2 tejto zmluvy, ďalej 

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

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

l 

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

- kanalizačná prípojka, 
- vodovodná prípoj ka, 
- elektrická prípojka, 
- plynová prípojka, 
- odstavné plochy s napojením illa miestnu komunikáciu .. 

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

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

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

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

3.4. 
Kúpna cena, ktorú uhradí Mesto Prešov 1. ako budúci kupujúci za kúpu bytov vo vystavaných 
nájomných bytových domoch a prislúchajúcej technickej vybavenosti bude určená výškou mestom 
skutočne obdržaných finančných prostriFdkov sčasti vo výške dotácie poskytnutej mestu 
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a sčasti vo výške úveru poskytnutého 
mestu zo Štátneho fondu rozvoja bývania a výškou vlastných zdrojov nevyhnutných v zmysle 
platnej legislatívy. 

3.5. 
Budúci predávajúci berie na vedomie, že v zmysle nariadenia vlády SR č. 228/2013 Z. z. Je 
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PRÍLOHA Č. 21j Lt-1 
oprávneným nákladom na obstaranie nájomného bytu : 

a) do 60m2
- 880 EUR/m2

, 

b) do 55m2
- 890 EUR/m2

, 

c) do 50m2
- 900 EUR/m2

• 

3.6. 
Kúpna cena predmetu kúpy : 

a) kúpna cena bytov v prevádzaných nájomných bytorych domoch je určená ako súčin výmery 
podlahovej plochy všetkých bytov umiestnených v prevádzanom bytovom dome a ceny za l 
m2 podlahovej plochy bytu uvedenej v bode 3.3 tohtb článku zmluvy, pričom kúpna cena za 
l m2 podlahovej plochy bytu nepresahuje maxim~lne limity určené príslušnou právnou 
úpravou pre účely poskytnutia dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky na kúpu nájomného bytu a úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania na kúpu nájomného bytu uvedené v bode 3.$. tohto článku zmluvy, 

3.7. 

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

- verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na l m verejného vodovodu a 
vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % 
oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom 
dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty v;ypočítanej podľa uvedených spôsobov 
výpočtu výšky, 
- verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadorych vôd a kanalizačnú prípojku vo výške 
14 7 eur na l m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný 
byt, najviac však do výšky 70 % oprávneljlých nákladov na obstaranie verejnej 
kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty 
vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, 14 000 eur na l čistiareň 
odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie 
čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej 
podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky, · 
-miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na l m2 miestnej komunikácie alebo l 153 eur 
na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie 
miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej 
podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky. ' 

Budúci predávajúci ako aj budúci kupujúci sa zaväzuje akceptovať prípadné zmeny vyššie 
uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie finančných 
prostriedkov formou úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a formou dotácie Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú 
prijať prípadné zmeny výšky cien formou písomného dodatku k tejto zmluve o budúcej kúpnej 
zmluve. 

3.8. l 

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

7 



PRÍLOHA t. 21/4--B 

3.9. 
Kúpna cena bude splatná najneskôr do l dní po tom, čo mesto Prešov obdrží finančné prostriedky 
na svoj účet v zmysle bodu 3.4. tejto zml vy o budúcej kúpnej zmluve. 

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

l 

1 Článok IV. , 
NADOBrnrNUTIE VLASTNICTV A. 

4.1. l 

Zmluvné strany sa dohodli, že najneskpršie do troch pracovných dní po zaplatení celkovej 
dohodnutej kúpnej ceny budúcim kupujúqim, budúci predávajúci podá na príslušný Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor návrh na vklad }'lastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech budúceho 
kupujúceho. l 

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

l 

4.3. l 

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

l 

Článok V. 
NÉ USTANOVENIA 

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

5.2. 
Zmluvné strany sa dohodli, že po vy aní stavebných povolení na nájomné bytové domy 
a prislúchajúcu technickú vybavenosť d plnia písomným dodatkom k tejto zmluve o budúcej 
kúpnej zmluve údaje vyžadované k žiados i o poskytnutie finančnej podpory v zmysle usmernenia 
Štátneho fondu rozvoja bývania upravu úcom náležitosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, 
predovšetkým označenie stavebných povol ní na nájomné bytové domy a prislúchajúcu technickú 
vybavenosť, začiatok realizácie výstavby n '~omných bytov ako aj presnú špecifikáciu jednotlivých 
bytov a technickej vybavenosti ako aj p esnú špecifikáciu kúpnej ceny predmetu kúpy podľa 
zmluvných ustanovení dohodnutých v čl' u III. tejto zmluvy. 

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

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

5.5. 

8 



; 
f, 

l 
l 

l 
Zmluvné strany vyhlasujú, že závazkové vzťahy neuprave~é touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. l 

! 

5.6. l 
Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboch zmluvnýJh strán a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni zverejnenia na webovom sídle mesta. l 

l 

5.7. ! 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohf : 

- Príloha č. l Základné technické údaje- prepočet vý~ok dotácie a úveru, cena vrátane DPH 
Príloha č. 2 Pôdorys objektov a plošné výmery, i 

Príloha č. 3. Urbanisticko-architektonická štúdia 
Príloha č. 4. Uznesenie MsZ mesta Prešov. 

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

Budúci predávajúci 
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PRÍLOHA ~. 21/5-1 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚťAŽ 
PREŠOV- UL. BAJKALSKÁ, NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 

Ing. arch. Jozef Bačinský l poradný hlas l 
Ing. arch. Rudolf Bicek l poradný hlas l 
Ing. arch. Mária čutková l rozhodujúci hlas l 
Členovia komisie pre vyhodnotenie OVS za regionálne združenie SKA 

STANOVISKO ZÁSTUPCOV SKA K URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÝM ŠTÚDIÁM -12.08.2015 

Všeobecne: 
Pre posúdenie kvality urbanistického riešenia chýba dokumentovanie širších väzieb na existujúcu 
urbanistickú štruktúru vo všetkých troch riešeniach. 

GMT projekt, s.r.o. 
1. Urbanistické riešenie 

- urbanistické riešenie je prezentované osadením jedného objektu- monobloku so 65 bytmi 
l vysoká kumulácia bytov v jednom objekte a na jednom podlaží l 
-navrhovaných 6 nadzemných podlaží presahuje výšku okolitej zástavby, ktorá v okrajovej 
polohe sídliska klesá, čo je síce v súlade s podmienkami OVS, ale narúša to jestvujúcu 
urbanistickú štruktúru 
- umiestnenie parkovísk pozdÍž západnej fasády je nevhodné z hľadiska minimálnych odstupov 
od okien obytných miestností 
-vhodne je riešené parkovanie v dvoch úrovniach, osadenie tohto parkovania od bytového 
domu však má malý odstup 
- koncentrovaná zástavba bytov aj parkovacích miest vhodne umožňuje na pozemku vytvoriť 
väčšie plochy zelene 

2. Architektonické riešenie 
- bytový dom aj v architektonickom výraze preukazuje nevhodn ú koncentráciu ubytovacej 
kapacity 
-architektúra je monotónna a nudná, celkove objekt v danom prostredí pôsobí mohutne, 
žiada sa drobnejšie merítko zástavby 

3. Dispozično- technické riešenie 
-do bytového domu so 65 bytmi vedie iba jeden vstup so schodiskom a výťahom! 
- priestor pred výťahom je predimenzovaný 
- byty sú dispozične riešené dobre, väčšina bytov je orientovaných len na jednu fasádu, čo 
znemožňuje možnosť ich priečneho prevetrávania 
-zo schodiska musí byť priama úniková cesta, t.z. je potrebné dodržať protipožiarnu 
bezpečnosť stavby 
- na jednom podlaží je nevhodne sústredených až 11 bytov 
- byty na podlažiach sú prístupné z jednej chodby, bez priameho vetrania a osvetlenia, byty 
na prízemí sú znehodnotené koncentrovaným pohybom ku komunikačnému jadru 
- koncentrácia bytov neumožní vznik sociálne priaterskej komunity, podporí anonymitu, 
nezáujem o veci spoločné a napätie vo vzťahoch, t.z. celkovo nevhodné sociálne prostredie 
- modul7,0 m je pre parkovanie nedostatočný 



PRliOHA Č. 21j5-2. 

ČECH, stavebno-obchodná firma 
1. Urbanistické riešenie 

-urbanistická štruktúra vhodne zapadá do prostredia okolitej zástavby 
-jedna sa o okrajovú polohu sídliska, kde navrhovaná výška zástavby- 4 NP je primeraná 
prostrediu, vhodne merítkom zapadá do prostredia 
- drobnejšia štruktúra objektov vytvára prfjemnejšie prostredie na bývanie, celkový priestor 
územia člení na drobnejšie "súkromnejšie" dvory 
-vhodne sú umiestnené ihriská na okraji pozemku smerom k zeleni mimo kumulácie statickej 
dopravy 
-v 2.alternatíve s menším pozemkom sú malé odstupy medzi obytnými miestnosťami bytov 
a parkoviskami 

2. Architektonické riešenie 
-architektonické riešenie je nápadité, fasády sú kreatívne, rozohrané, nepôsobia nudne 

3. Dispozično -technické riešenie 
- byty sú riešené primerane sociálnemu bývaniu- úzky je však modul obývacej izby 
v krajných bytoch a denná časť prostredného bytu je poddimenzovaná 
- počet bytov v jednom bytovom dome- 12 je priaznivý pre vytvorenie spoločnej komunity 
-v bytovom dome lB sú predimenzované a bližšie nešpecifikované skladové priestory 
- konštrukčný systém -murovaný, je vhodne zvolený a jednoducho realizovateľný 

pre UNISTAV, s.r.o. Prešov 
STAVOPROJEKT s.r.o. Prešov 

1. Urbanistické riešenie 
- urbanistická štruktúra rešpektuje okolitú zástavbu, pôsobí však neukončene, žiada sa na 
pozemok doplniť tretí bytový dom (umožnilo by to zároveň znížiť počet podlaží v bytových 
domoch pri zachovaní počtu bytov, čím by sa dosiahla optimálnejšia výšková hladina 
objektov) 
-výška 6 NP presahuje výšku okolitej zástavby na okraji sídliska, kde výška budov klesá 
- nevhodná je poloha detského ihriska vo vzťahu k navrhovaným bytovým domom 
- nevhodná je poloha parkovísk a umiestnenia smetných kontajnerov vo vzťahu k obytným 
miestnostiam 

2. Architektonické riešenie 
- architektonické riešenie bytových domov je monotónne, bez väčšej invencie 

3. Dispozično- technické riešenie 
-v jednom vchode pavlačového bytového domu je situovaných 36 bytov, čo je vera na to, 
aby vzniklo zdravé sociálne prostredie a priateľská komunita, ktorá sa pozná a spolupracuje 
- dispozičné riešenie je vyhovujúce 
- pri otvorených pavlačiach chýba v bytoch zádverie 

Ing. arch. Jozef Bačlnský, v.r. 
Ing. arch. Rudolf Bicek, v.r. 
Ing. arch. Mária čutková, v.r. 
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P. č. 22 /Bod č. 5- Výpis z uznesenia č. 1912015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7 12015 zo dňa l. 7. 20151 

Al Mesto Prešov kupuje: 
- pozemky- parc. č. KNC 16741252, trvalé trávne porasty o výmere 951m2

, 

-parc. č. KNC 16741383, zastavané plochy a nádvoria o výmere ll m2
, 

v celosti v zapísané na LV č. 1542, k. ú. Prešov, lokalita UL K Okruhliaku a Pod Dubom, 
od podielových spoluvlastníkov: 
Anny Križalkovičovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 
Ing. Emy Šivecovej, Sabinovská 161, 080 Ol Prešov, v podiele 113, 
Františky Čekanovej Kuchárovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Margity Koščovej, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
Andreja Košča, Sabinovská 155, 080 Ol Prešov, v podiele 119, 
resp. ich právnych nástupcov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Majetkovoprávne usporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam pod miestnou komunikáciou, ktoré 
MsNV v Prešove v roku 1987 z časti odkúpil od pôvodných vlastníkov o výmere 536 m2

, avšak 
k zmene vlastníckeho práva v katastrálnom operáte nedošlo. Podieloví spoluvlastníci súhlasia 
s bezodplatným prevodom časti pozemku parc. č. KNC 16741252 o výmere 536 m2 do vlastníctva 
mesta Prešov za podmienky, že mesto Prešov odkúpi zvyšnú čast' pozemku parc. č. KNC 16741252 
o výmere 415m2

, ako aj pozemok parc. č. KNC 16741383 o výmere ll m2
, ktoré sa nachádzajú 

pod miestnou komunikáciou a pod stavbou vo vlastníctve mesta Prešov, za cenu stanovenú znaleckým 
posudkom. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 3. 6. 2014: 
01 prílohe). 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 6. 2014: 
VMČ č. 3 súhlasí s usporiadaním parciel pod miestnou komunikáciou na UL K Okruhliaku 
a prislúchajúcim k prevádzke Pod Dubom podľa zámerov mesta Prešov. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schválit' odkúpenie predmetných pozemkov za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania nehnuteľností pod miestnou komunikáciou, a to spôsobom ich odkúpenia v celosti, za 
cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá zohľadní skutočnosť, že MsNV v Prešove v roku 1987 
čast' pozemku parc. č. KNC 16741252 o výmere 536m2 už odkúpil. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča odkúpenie pozemkov. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 9112014 zo dňa 22. 7 .2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskom je 22 910,28 € (53,77 €1m2

)- za výmeru 426m2 (celková výmera 962m2 znížená o 536m2
). 

Jednotková cena pripadajúca na celkovú výmeru 962m2 je 23,82 €1m2
. 

Hl Prílohy: 
2211-3 Žiadosti zo dňa 4. 4. 2014 a 21. 5. 2014 
2212 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 3. 6. 2014 

F- MsÚISP-0111211 
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:PRÍlOHA ~ ... i2.. U-1 

Františka Čekanová Kuchárová, "' • -
Margita Kažimírová 
Andrej Košč, ~ 

1 ME.S1'0 PREŠOV Mestský úrad v Prešove 6 

Číslo spisu: 11'5, G L (_bQ Reglstr. znaeka: 
Znak a lehota 

Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná73 
Prešov 

Do~lo: - ~ -04- 2014 ulofenia: • 
JUDr. ldi BRUMERCiKOVÁ 

~--------~r---~~~~ 
PrO o hy: 

Evióenfné cfslo do§lel po§ty: 

Odpoveď 

Dole podpísaní Vás týmto žiadajÓ o uzatvorenie kúpno -predajnej zmluvy medzi Mestom 
Prešov a hore uvedenými vlastníkmi pozemkov na ulici Ku Okruhliaku, Pod Dubom. Jedná sa o parcely 
1674/252 a 1674/383. Parcela 1674/252 o výmere 951m2 z ktorej už bola dňa 20. 7. 1987 odpredaná 
časť o výmere 536 m2 Mestu Prešov -jedná sa o odpredaj zvyšnej časti pozemku o výmere 415 m2 
a na parcele č;1674/383 o výmere 11m2. Suma za m2 navrhovaná vlastníkmi a konzultovaná znalcom 
je 110 eur za m2. Je možná dohoda s vlastníkmi na cene za m2. Ďalej Vás žiadame o vrátenie dane, 
ktorú sme platili za parcelu 1674/252 o výmere 951 m2 pričom reálny stav, za ktorý sme mali platiť 
daň, bol od 20. 7. 1987 415m2. 

l' . 
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) 

•( 

\ 



Anna Krlžalkovičová. · n- · 

t•le~:lsf~ úr~c:i 
sekcia m::;it:tkov~ a ekonomická 
c~=-' r-r:~ :t~,,,.(~-..: ~-.. :5::.:1::...: rreš·:·\~ 

:)'._-..,·.·-
~. ,.,;. "" ... . -· ' . 

. - .__, ··~ ~-·"'~··~-·~~ 
- ·" - •• ..:~ -- ..!~ ....;;:<..'• """ •• --'- •• 

Mestský úrad 
sekcia majetková a ekonomická 
odd. mestského majetku Prešov 
Hlavná 73 

-----------------------u80~~~~rrešov -
MF.STO .PREŠOV Mestshi úrad v Prešove . JtiiJŕ'. BlUftF/l.CJ )Ut//ľ 

• Čfslo s~lsu: A !'"q.~:fE. Re!ll!;lr. znslka: 
Znak a lehota 

Došlo: - 2 t Aos~ 2014 uloženia: Prešove 20.5.2014 

Prílohy: 

. EvirtP.r.čné číslo došlej pošty: 

Vec: Žiadosť 

Dole podpísaná Anna Krlžalkovičová, b•,..- · · ~ahf- . , žiadam Vás týmto 
o odkúpenie pozemkov na ulici Ku Okruhliaku a Poa dubom v trhovej cene. Jedná sa 
o parcely číslo 1674/252 a 1674/381, ktorých som spoluvlastníčkou. 

Uvedené pozemky využíva mesto Prešov na verejné účely. 

Ďakujem Vám za vybavenie žiadosti. 

S pozdravom 

Anna Krlžalkovlčová 
Prešov 

--· 

•/ 
l 



Ing. Ema Šlvecová, O 

Vec: Žiadosť 

. " - ' . ~ 
•• , • ····~·- •'-•••a -·-·--·~··• 

Mestský úrad 
sekcia majetková a ekonomická .
odd. mestského majetku Prešov 
Hlavná 73 

080 o 1 Prešov _ 

lv . Jt; !Jr. 1312.U JfE/2. dl wvlr 

V Prešove 20.5.2014 

Dole podpísaná Ing. Ema Šivecová, t · • -- "· ' ·.1 Vás týmto 
·'"' . . . o odkúpenie pozemkov na ulici Ku Okruhliaku a Poel Clubom v trnovej cene. Jedná sa ~·:!J:~;-, k_r::i" r·c:: ( 6 parcely číslo 1674/252 a 1674/381, ktorých som spoluvlastníčkou. :,~.~: !-:tc:y~:)t ;:,·c.nl ~:~ci ... '\,·; ..... :~·~-~-. 

. .. . , Uvedené pozemky využíva mesto Prešov na verejné účely. -'·t::;:;:\·~' ~jo Vl2f"t=Jrte uc:~·}·. 

Ďakujem Vám za vybavenie žiadosti. 

S pozdravom 

l 
hl/l 

Ing. Ema Šivecová · 
·Prešov 

•. ik:' 

~ . ·.· . 
\.;.. · .. 

·{ 

l 



.. c ...•• _ ''~l~~fO~~:~-:J~,ls::r~-··,ií;~·:'·t"' · 
~" ~- ____ , __ ":t~:,;.~~;:,;';:-:-. :·~ .. ; - ,~,: .... ...,~-.:---,~--~~ 

··• -_Mestský úrad_ v Prešove_'t~;:~~:"' .,.,. •·;~~!~:-;~·::;,;;,;4(: · ,:". Mestský úrad. v Prešove. .r.:~Ul;,, 
. Sekci~ r~ajetk?vá ~ ~-~.?-~-?m!é~A~~,~:.;:_';:~t~':': Sekcia ~ajetková ~ ekc>nomi~~~· ··' ,,,,_., .. _""'·' 

f:·/2014 . 

Ockle!en1e mestskcfio rr:aJetl<u · · · Oddeleme mestskeho majetku 
JarLová. 24 Jarková 24 

-CGC ú~ F':-t:~tl',: . 080 01 Prešov 

., ·.. Váš list čfslo l zo dňa: . ·" ,., , 

i;·. ,_ . M/15962/2014 (:~ 06.2014. 
r' i 13.05.2014 

.. , __ 

,' . 

. -' ~· 

. Naše čfslo: 

8/8947/2014 
Ev.č.96036/2014 ··. 

Vybavuje /linka . 

Ing. arch. Vladimir Krištof 
!! 051/31 oo 230 
vladimir.krlstof@presov.sk 

Prešov: 

03.06.2014 

:. r;;: .. c,:~ .•. :::,c.;-rl, .Vec: Pozemky na ul. K.Okruhllaku a Pod dubom, miestna čast' Šidlovec, Prešov 
:v:);·a ,··,s ,, p:, ' : ;;. · -stanovisko k žiadosti o majetkovoprávne vysporiadan!e pozemkov. 

.. :-.•,.._, 

Dňa 16.05.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
· · :~ ' .. plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 

, o zaujatie stanoviska k .majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov parcelné čfslo. KNC 
1674/252, trvalý. trávnatý porast o výmere. 951 m2 

, KNC 1674/383, zastavaná plocha a 
:.' nádvorie o výmere ·11 m 2 na ul. K Okruhliaku a Pod dubom v k. ú. Prešov, miestna časť 

Šidlovec. Účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov je zosúladenie právneho 
a skutkového stavu veci. . 

,.,, 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta .mesta a územného plánovania, Sekcia 
.... " stavebného úradu a ·urbanistiky Mesta Prešov ako orgán 'územného plánovania v zmysle § 

, '- . 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb~ o územnom planovanf a stavebnom poriadku· v zneni 
neskoršlch predpisov; § 4 ·ods. 3, pfsm. dl zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriaden! 

- . v zneni neskoršlch predpisqv, dáva k predloženej žiadosti nasledovné star:"Jovisko .. 

_ _,_. "'.,, -.. 
~- .:..:. :.;.:-1 ~ ; ; l~.-.;' ; 

1. Podl'a .platného Uzemného plánu mesta Prešov sa predmetné pozemky nachádzajú 
z časti na ploche funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú plat! 
záväzný regulatfv RL 8.1 a z časti na ploche neareálovej občianskej vybavenosti, 
pre ktorú platr záväzný regúlatfv RL C.3. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu predmetných pozemkov. · 

S pozdravom MES'I'O Fi:REŠ~~ 
Mestský úrpó ·) 

SEKCIA STAVEBNEHO ÚRADU .\U~BM~~r'w -
080 01 Pre[ 

• l 

Ing. ~arián· Harčarlk 
riaditeľ 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiRy_ 

·~· . ·( 
rt 

·":·, . ľll ,· .~ ... · ':, 
Mestslcy Qrad v Pralove l Hlavn4 TJ l 080 01 Praiov 1 1 Tel.: +421(51 )31 00111 l Fax: +421 (51)77:!3665 l E-mail: masto.rednlca@jlres~v.s~.presov1sk 
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p [1tetc) cns:r:.n:.::;rt:. l Mests~~ .I).árodný výbor v Prešove :ttlto (tieto) neblluteľnost( -t1) kupuje do štätneho; socialis~·Hi :Y S 
~.;:·-~:· --+·,... tickéP,o vlastn!ctVa. · _,,:·r-~:-:;-_.,.::.~ ... H·,'~- . · r<·-~-~~ .. '2·::-· r.:.f~:.t!::i~::·.·~.'.!'!', 

.. ,..· .... : 

II. Il. 

,. ...................... ~··········· ............................................................ , ............................ -! .. ;. •• _. ........................................... ~ .... ! ••• :' .......................................... ; ........ . 

vo výške: ............................................ : ....................................................................... -.......................................................................... . 

za pozemok do. 3000 m2 po ............ : ...... : ..... ~ ................... ~-~-~-- K~sfm2 ........................... ?...!.~.~~ .. ~.: ......... KČs 
k . . . · · - 2 O 40 Kč l 2 . . : -za pozemo vo výmere ............. : ............ : ........................... m po , s m ., .................................................... Kčs , 

za dom .................................. ~ ......................... : ....................... , ........................................................................................ ~ ................ Kčs 

za ostatné stavebné ob}ekty ._ ·····-········· .................................. _ ................................................... : .................... ~ .. , ............. Ke: s 

za porasty ........................... : ..... :._ ................................................................................................................... - ...... ~ ................ Kčs 

S-p o l u· -· · · .- · · • ·. · · '~360.- KZ:s ;. "· • ~ • : ......... w. ........................ :·~···, •• ...t.~ ... ~:.-:-···--·· .............. ~~ ..................................................................................................................... .... 

s 1 o v o m :- ..... :~P..!J.~~l~.!-~.~!:1~.~9..~~-~-~9..~§1~.~::~~---............................................................................ Kčs 

Kupuj'(íai je pOvinn'ýizapÍ-1:1-tiť k11pnu· cenu··.predmetnej ( -ých) nehnuteľnosti ( -1) 
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nehnute1nost1. 
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VI. 
. . 

·~· ,. ::n , ; •;;;. :. Podľa. tejto· listiny vykonajú ~a zápisy zmien v evidencii nehnute1nostr v Stredisku geodézie 
.. ,, . ., .. ·. v Pre~ove-Solivare na základe návrhu kupuj'Q.ceho. 

"::::-c::-<w::; ,.\ : Táto zmluva ~.lm - nepodlieha registrácd.i na štátnom notárstve ani ·- a prevodnému .:; · 
. ;; :. '.·poplatku;. bola podpisaná pred štátnym orgánom a totožnosť podplsuj'ťlceho.( -ich) bola ove-

rená. 

Vyhotovuje sa v ......... f........................ exemplároch. 

V Prešove ....... ?..Q.~ ... .1.:!. ... ~~~1. ......................... . 

Ved11c1 flnančn~ho odboru 
Mestského národného výboru: 

V Prešove ........ ?9. .. ! ... :1..~ ... 1~1 ....................... .. 

Predávaj11cl: 
(meno, priezvisko, adresa, 
čl sl o občianskeho preukazu) 

,r: ~./· 
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c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 33/38 

P. č. 23 /Bod č. 16- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7/2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 9204/97, ostatná plocha o výmere cca 570 m2

, (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. M. slovenskej -za OD Jednota. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom vybudovania stomatologického pracoviska. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l 
písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 17. l. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s predajom časti mestského pozemku na Ul. M. slovenskej. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
2311-2 Žiadosť zo dňa 9. 10. 2014 s prílohou 
2312 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 17. l. 2015 
2313-2 _Kópia mapy z GIS 

F- MsÚISP-0111211 
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l MUDr. Bačo Marián,, 
l 
l 

črsto spisu: 

Dulla: - 9 ·10· 2014 

Prllohy: 

Eviden~né číslo dollej po!ty: 

Znak a lehota 
uloženia: 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. 

Mestský úrad Prešov 
Oddelenie mestského majetku 

JUDr. Katarína Juricová 
vedúca oddelenia mestského majetku 

Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Týmto Vás žiadam o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Prešov nachádzajúceho sa na parcele KN-C 
č. 9204/97, ktorá je zapísaná na Liste vlastníctva č. 6492 v Prešove, Katastrálne územie Prešov o výmere 918m 2

, 

za účelom vybudovania stomatologického pracoviska. Výmera požadovanej časti pozemku je 570 m2
• Spôsob 

rozdelenia parcely KN-C č. 9204/97 a celkový tvar novovzniknutej parcely je zrejmý z grafickej časti žiadosti. 

Za Vašu odpoveď a skoré jednanie Vám vopred ďakujem. 

Prílohy -Grafická časť: 
1. Celková situácia v M=1:700 
2. Detail v M=1:250 

S pozdravom 

MUDr. Bačo Marián 
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Mesto Prešov 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

r/i~ .. ú F rešov Msú Prešov 
SekcJ~·~ :f: .. :jet~:r ·.t :. > ·-- ~-:·~·~·(· ~-:\ < 

()r}d;;tc~~r- rn~::-~~·~- · ~ ·~ -n;!~·~. :.',-
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

M/15514/2014 B/2014/19558 Ing. arch. Štefanová, Ligus 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk Vec Váš list čfslo l zo dňa: Naše čfslo: VybavuJe 1 Imka Prešov: 

17.1.2015 

Prešov, ulica Matice slovenskej, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 9204/97 k.ú. Prešov 
o výmere cca 570 m2 za účelom výstavby stomatologického pracoviska, MUDr. Marián Bačo 
-stanovisko 

·.; ... Na základe Vašej žiadosti č. M/15514/2014 zo dňa 15.12.2014 a po jej prehodnotení zaujfma 
oddelenie hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

1 .. Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetný pozemok navrhovaný ako plocha občianskej 
vybavenosti. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znen! VZN mesta Prešov č. 11/2013, 
plat! pre danú plochu regulatrv RL C.3. 

2. Pozemok parc. č. KNC 9204/97 k.ú. Prešov je v súčasnej dobe zatrávnený, zo všetkých strán 
obkľúčený dopravnými komunikáciami: 

zo západu výjazdom z parkoviska pred OD Jednota 
zo severu prístupovou komunikáciou ku objektom občianskej vybavenosti v okol! -
Kaufland, _lekáreň Dr. Max, UNIKOTEX, pizzéria RED BOX, pohostinstvo Starý mlyn 
a lekársky objekt 
z východu dopravným vjazdom do 1. PP objektu OD Jednota 
z juhu účelovou komunikáciou využívanou ako otočka MHD ··(doteraz provizórna 
a plánovaná so zastávkou MHD). 

3. V zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. § 4 ods. 1: pri umiestňovanf stavby a jej začlenen l do 
územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne závazných právnych 

· ·predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu -
obce a ods. 2: umiestnen fm stavby a jej užfvanfm nesmie byť zaťažené okolie nad prfpustnú 
mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na pril'ahlých pozemných 
komunikáciách. Umiestnenie stavby musf zodpovedať urbanistickému. a architektonickému 
charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania. 

4. Vzhľadom na polohu predmetného pozemku v severozápadnom subcentre, jeho umiestnenie 
medzi dopravnými komunikáciami, na plánované umiestnenie otočky so zastávkou MHD 
v tomto priestore, k nedostatku pobytovej zelene, vytvárajúcej urbánny priestor a doplňajúcej 
objekty občianskej vybavenosti a vzhl'adom na ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 
532/2002 Z.z. nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č. KNC 9204/97 k.ú. Prešov 
žiadateľovi za účelom výstavby stomatologického objektu. 

Ing. Mar~n Harčarík 
riaditeľ Sek ·e stavebného 

úradu a rbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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P. č. 24 /Bod č. 17- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7 /2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 3945/35 o výmere 18 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Plzenská. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkového usporiadania pozemku pod drevenou 
garážou. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení adopÍňa zákon č.l3811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 2. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 4 nesúhlasí s odpredajom pozemku, nakoľko ide o nelegálnu stavbu. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

ll Prílohy: 
24/1 Žiadosť zo dňa 4. 12. 2014 
24/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12. 2014 
24/3 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 2. 4. 2015 
24/4 Kópia mapy z GIS 
24/5 L V č. 6492 

F- MsÚ/SP-01/1211 



PRÍLOHA Č; 2 4-/1 
~-'~_.o_··.·.·.'.·_·.®.• .. J MESTO PREŠOV 

-~ . - Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: Mgr. Branislav Bušovský 

Dátum narodenia l IČO: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 1 

e-mailová adresa: b· 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Týmto žiadam/žiadajú o 1!FeEI&j/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici:Plzenská 

Katastrálne územie: Prešov - mesto 

Číslo parcely: 3945/3,5 LV: 6492 
, v ..... • 

Ucel z1adost1: .................................................................................................... ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom zneni 
podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracova nim osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, oa účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prfpade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 30.11.2014 

Príloha: 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

--kópia geometrického-plánu-alebo-k-ópia katastrálnej mapy-
-· '"·-čestné·vyhlásenie·podl'a prflohy Čó ·ll-alebo prílohy ·č:l2 k SP =·51·· 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚ/SP-52/1/3 

········-·· .. "' 
podpis nav.qnovateľa 



ľR[OHA O • 2.4/2 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územnéhó plánovania 

Jarková 24 
· 080 01 Prešov 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/151459/2014 B/19348/2014 
Č.z.152000/2014 ev.č.154912/2014 

Vec 
Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta PrP-ŠO" 
garážou Mgr. Branislavovi Bušovskému , 
-stanovisko 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

18.12. 2014 

parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov pod 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky,Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schvá
lených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11. 2013, drevená garáž so sedlovou strechou parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov sa nachádza 
na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

2/ V súčasnosti jestvujúca drevená garáž bez súpisného čísla je umiestnená severozápadne od 
bytového domu parc. č. KN-C 3943 k. ú. Prešov v blízkosti dvoch garáží, jednej drevenej a druhej 
plechovej. Stavby týchto garáží nie sú pevné spojené so zemou a nie je k ním vytvorený dopravný 
prístup. V zmysle regulatívu RL 1.3.3 Regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových 
domov, zriaďovanie nových garážových areálov z radových boxových garáží na úkor vnútrobloko
vých nezastavaných priestorov a verejnej zelene je neprípustné. 

31 Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976· Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru n e o d p o r ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 3945/35 k. ú. Prešov, 
pod drevenou garážou na Plzenskej ulici v Prešove. 

Odporúčame vlastníkovi pozemku -Mestu Prešov zahájiť konanie o odstránení 3 garáží (1 
plechová, 2 drevené) v zmysle§ 88, ods.1. písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpi
sov a plochu pod garážami dať do pôvodného stavu, tj. vytvoriť opätovne plochu obytnej zelene. 

S pozdravom 

Ing. M~rián H a r č a r í k 
riakiitel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421(51 )7733665 l E-mail: mesto.radníca@presoy.sk l www.presov.sk 



Váš list čísl o/zo dňa 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie stavebného poriadku 
Hlavná 73 

08 OO l Prešov 

• 
Mestský úrad v Prešove 

PRíLOHA ~, 2.lt 13 

• 
Odbor správy mestského majetku 

• 

Naše číslo 

B 4224/2015- Kč/ 

Vybavuje/linka 

S.Kolačkovský 

• 

Mesto 
Dátum 
02.04.2015 

Čierne stavby- garáže, Plzenská 13, Prešov- odstúpenie. 

V prílohe listu Vám odstupujeme podnet vo veci 3 garáži na ul. Plzenskej 13, Prešov 
ako príslušnému vecne a mieste príslušnému orgánu, ako vlastníkovi pozemkov parc. č. KN C 
3945/34, 3945/35 a 3945/36, kat. územie Prešov, na ktorých sú stojáce uvedené objekty. 

Na základe odstúpeného podnetu vo uvedených objektov a z dôvodu preverenia skutkového 
stavu vykonal stavebný úrad miestné zisťovanie. 
Pri miestnom zisťovaní bolo zistené, že na pozemkoch parc. č. KN C 3945/34, 3945/35 
a 3945/36, kat. územie Prešov sú stojace tri objekty pravdepodobne na garážovanie 
motorových vozidiel, ktorých vlastníctvo nebolo zistené. V rámci obhliadky ďalej bolo 
zistené a zároveň konštatované, že uvedené objekty nie sú pevne spojené so zemou, resp. 
nevyžadovali si úpravu podkladu a nie sú pripojené na siete alebo zariadenia technického 
vybavenia územia. 

Na základe týchto skutočnosti stavebný úrad konštatuje, že sa v zmysle § 43 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 
zmien a doplnkov nejedná o stavby. 

S úctou 

Na vedomie: 

\ " ;;·.::. ') y 

L .· 

Ing. afch. Kristína Hakučová 
poJerená riadením odboru 

územného plánovania a stavebného úradu 

l. Peter Libera, Obráncov mieru 18, Prešov 
2. Mesto Prešov- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, odd., odd. SP 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

P~fLOHA ~v t tr} S" 
Strana: 

Dátum: 07.01.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 -čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" (celkom parciel ........ ~~~.!... .. ) 
PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf] 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

RISTIKA K ZÚO EL 

3945/035/0 18 Zastavaná plocha a nádvorie 99 

Výmera spolu: 18 

* * * Ostatné pa.r~el-y registra. "C" nevyiia.da.né * * * 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podl'a druhu pozemku 

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

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nf] 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE

RISTIKA 

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

Stavby 

SÚPISNÉ NA PAR CELE DRUH POPIS 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

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

l Mesto Prešov, Hlavná 73,08001 Prešov 
IČOIRČ: 327646 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Mária Magáčová 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarchy nevyžiadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PIUVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

Dátum aktualizácie: 30.11.2014 00:00:00 

7334 4431 

(celkom parciel ......... nt ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... P~ .... ) 
INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

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

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 35/38 

P. č. 25 /Bod č. 18- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.l7 /2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 3945/36 o výmere 18 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita UL Plzenská. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel' žiada o odkúpenie pozemku za účelom majetkového usporiadania pozemku pod plechovou 
garážou. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 
l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č.l38/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhl'adom k tomu, že všeobecná hodnota 
tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu MsZ. 

D/ Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 2. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 4 nesúhlasí s odpredajom pozemku nakol'ko sa jedná o nelegálnu stavbu. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 1. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja pozemku spôsobom priameho predaja. 

Hl Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

l/ Pn1ohy: 
25/1 Žiadosť zo dňa 27. 10. 2014 
25/2 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12. 2014 
25/3 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 2. 4. 2015 
25/4 Kópia mapy z GIS 
25/5 L V č. 6492 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Priščák Jaroslav, 

PRÚ..OHA Č. 2.5/1 

Mesto Prešov 
mestský úrad 

Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 

Jarkova 24 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa 27. 10. 2014 

VEC: Žiadost' o odkúpenie pozemku pod garážou. 

Priščák Jaro sla v, narodený ~ __ - rodné číslo · 
~- . . , _ _ _ _ . , týmto žiadam o odkúpenie plochy 
pozemku pod mojou garážou na Plzenskej ulici pri bloku č. 13 v Prešove. (Šírka 
garáže je 2,85 ma dÍžka 5,00 m). 

Dôvod: Pozemok pod garážou žiadam týmto o odkúpenie mesta Prešov. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem . 

. ·v· ...... ----
podpis žiadateľa 



Váš list číslo f zo dňa: 

Ml133575/2014 
č.z.138261/2014 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

· 080 01 Prešov 

Naše číslo: 

811870712014 
ev.č.151813/2014 

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

Vybavuje f linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

18.12. 2014 

Odpredaj pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. 
plechovou garážou žiadatel'ovi Jaroslavovi Priščákovi, 
-stanovisko 

č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov pod 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky,Oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schvá
lených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 
25. 11. 2013, plechová garáž so sedlovou strechou parc. č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov sa nachádza 
na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov. 

2/ V súčasnosti jestvujúca plechová garáž bez súpisného čísla je umiestnená severozápadne 
od bytového domu parc. č. KN-C 3943 k. ú. Prešov v blízkosti dvoch drevených garáží. Stavby týchto 
troch garáží nie sú pevné spojené so zemou a nie je k ním vytvorený dopravný prístup. V zmysle 
regulatívu RL 1.3.3 Regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových domov, 
zriaďovanie nových garážových areálov z radových boxových garáží na úkor vnútroblokových 
nezastavaných priestorov a verejnej zelene je neprípustné. 

31 Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru ne odpor ú č a odpredať pozemok parc. č. KN-C 3945/36 k. ú. Prešov, 
pod plechovou garážou na Plzenskej ulici v Prešove Jaroslavovi Priščákovi, bytom Plzenská č. 
27 v Prešove. 

Odporúčame vlastníkovi pozemku -Mestu Prešov zahájiť konanie o odstránení 3 garáží (1 
plechová. 2 drevené) v zmysle§ 88. ods.1, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpi
sov a plochu pod garážami dať do pôvodného stavu, tj. vytvoriť opätovne plochu obytnej zelene. 

S pozdravom I\;1;t]lľf§, 'JL"'~;· J.lli'JElE§;c@}'\V 
!\,~1e:f-;tsk) (!rsd 

SEKCJ!\ ~~Di,i f\ UfiBA\\iSTIKY 
( 080 O 1 Ple(;ov (i) 

Ing. Ma'fián H a r č a r í k 
riaditel' Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@pres;w.sk l www.presov.sk 



Váš list čísl o/zo dňa 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie stavebného poriadku 
Hlavná 73 

08 OO l Prešov 

• 
Mestský úrad v Prešove 

• 
Odbor správy mestského majetku 

• 

Naše číslo 

B 4224/2015- Kč/ 

Vybavuje/linka 

S.Kolačkovský 

• 

Mesto 
Dátum 
02.04.2015 

Čierne stavby- garáže, Plzenská 13, Prešov- odstúpenie. 

V prílohe listu Vám odstupujeme podnet vo veci 3 garáži na ul. Plzenskej 13, Prešov 
ako príslušnému vecne a mieste príslušnému orgánu, ako vlastníkovi pozemkov parc. č. KN C 
3945/34, 3945/35 a 3945/36, kat. územie Prešov, na ktorých sú stojáce uvedené objekty. 

Na základe odstúpeného podnetu vo uvedených objektov a z dôvodu preverenia skutkového 
stavu vykonal stavebný úrad miestné zisťovanie. 
Pri miestnom zisťovaní bolo zistené, že na pozemkoch parc. č. KN C 3945/34, 3945/35 
a 3945/36, kat. územie Prešov sú stojace tri objekty pravdepodobne na garážovanie 
motorových vozidiel, ktorých vlastníctvo nebolo zistené. V rámci obhliadky ďalej bolo 
zistené a zároveň konštatované, že uvedené objekty nie sú pevne spojené so zemou, resp. 
nevyžadovali si úpravu podkladu a nie sú pripojené na siete alebo zariadenia technického 
vybavenia územia. 

Na základe týchto skutočnosti stavebný úrad konštatuje, že sa v zmysle § 43 zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho 
zmien a doplnkov nejedná o stavby. 

S úctou 

Na vedomie: 

. ) :v 

Ing. al·cu. Kristína Hakučová 
pO\Ierená riadením odboru 

územného plánovania a stavebného úradu 

l. Peter Libera, Obráncov mieru 18, Prešov 
2. Mesto Prešov- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, odd., odd. SP 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

?RilO HA Č;. 2.5 }:5 
Strana: 

Dátum: 01.12.2014 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

3945/036/0 

VÝMERA 
v [rrf] 

18 

Výmera spolu: 18 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE
RISTIKA 

99 

* * * Ostatné par~el~ re~i.stra "C" Revyžiadané * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

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

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 
v (rrf 1 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE
RISTIKA 

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

Stavby 

SÚPISNÉ NA PAR CELE DRUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

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

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

ČASŤ C. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Mária Magáčová 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarcb.ľ nevyžiadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Zz. 

Dátum aktualizácie: 31.10.2014 00:00:00 

(celkom parciel ....... }~~L .. ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

7334 4431 

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

(celkom stavieb ......... .P~ .... ) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov .............. .\.. .. ) 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 36/38 

P. č. 26 /Bod č. 19- Výpis z uznesenia č. 19/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č.17/2015 zo dňa l. 7. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 9782/3, ostatná plocha o výmere cca 650 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Dúbravská. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku na účely prípustnej rekreácie pre športovú 
turistiku doplnenú o pešie chodníky a cyklistické cestičky s prístreškami, lavičkami a pod .. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým a mení a dopÍňa zákon č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, 
že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 27. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 2. 2015: 
VMČ č. 3 nesúhlasí s odpredajom časti pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja časti pozemku spôsobom priameho predaja. 

GICena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

H/Pn1ohy: 
2611-3 Žiadosť zo dňa 21. 2. 2014 s prílohami 
2612 Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 27. 3. 2014 
2613-2 Kópia mapy z GIS 

F- MsÚISP-0111211 



tHHJ MESTO PREŠO\' = Mestský úradY Prešoye, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

V ec : Žiadost' o kúpu pozemku. 

Žiadatel' : 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Jozef Kovaľák 
Dátum narodenia 

Adresa trvalého pobytu: 

Týmto žiadam o kúpu pozemku : 

Pozemok sa nachádza na ulici : Dúbravskej v Prešove 

Katastrálne územie: Prešov 

\'R.(LO\-lA Č . 2.(; /1-1 , 

\lesbk) úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická \ilsLJ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

Číslo parcely : 9782/3 ako ostatná plocha o výmere 650 m2
, vedená na LV č. 6492, 

Účel žiadosti : 

Ptíprava pozemku na spracovanie štúdie v zmysle Územného plánu mesta Prešov, na účely prípustnej 

rekreácie pre športovú turistiku doplnené o pešie chodníky a cyklistické cestičky s prístreškami, lavičkami 

a pod. Súčasťou tohto projektu navrhujem ako jediný možný prístup na tento pozemok z ul. Dúbravskej, 

avšak medzi jestvujúcou komunikáciou a mojim pozemkom je predmetný pozemok, ktorý je vo vlastníctve 

Mesta Prešov. Preto žiadam citlivo prehodnotiť moju žiadosť, ktorou by som zhodnotil mestský aj môj 

pozemok na účelný prospech a tvotilo by to jednotný celok. ďakujem za porozumenie a pochopenie. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 
platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove, dna 20.2.2014 

Príloha: 
kópia LV 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

- ----kópiu_geomet:FiGkéOO-plántt-alWo kópin__katastrálnej mapy 
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Úrad geod&zio, kartografie a k.atastra Slo11onskoí ropubliky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOST~ 
Vytvoronó cot katutrálny portflí Okres. Prosov 

Oboc PREŠOV Dáturn vyr1otovN1ia 20.02.2014 
Katastralne tJzenw• Pro!ov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15058 
CASt A. MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

10:09:09 

Parcelné éíslo 
1935 

Výmera v m2 Druh pozemku 
1912 Oma póda 
1800 Oma póda 

Sp(Jsob vyui. p. Umiest pozemku Prävny vzťah Druh ch.n. 

1 1 
1936 1 1 

Legenda 
Spósob vyufivama pozemku 

1 ·Pozemok vyu.tlvaný pre rastlmnú výtoiJiJ, na ktorom sa pesiUJIÍ obilniny, ol<opamny krmovmy, tecllflickťJ plodiny, 
zelemno a me poJ'nohospodarsJ<e plodmy alebo pozemok docasne nevyui/vBn'i pre rasllmnfi vyroou 

Umiostnont9 pozomku 

1 • Pozomok jo mmostnoný v zastavanom cizomi obCtJ 

CASt B. VLASTN/Cl A INt: OPRAVNENt: OSOBY 

Por. tislo Prlozvlsko, mono (nizov), rodné priezvisko, dátum n11rothlnls, rodnó tislo (ltO) • Spoluvlllstnlcky podlol 
mlosto trv•loho pobytu (t.ldlo) vl11stnllt11 

Účastník právneho Vll'ahu Vlastnlk 

1 KovaľA k Jozef r. Kovarák, Seve mé 34, Pretov, PSČ 080 01, SR 1 11 
Dltum narodenia :. 03.03.1965 

Titul nadobudnutia Z-2942110. Rozsudok Okr.súdu Pretov 38CI5812009, GP 2812009 

ČASfC: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bezzäpisu. 



MESTO PREŠOV fl. 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky .... .... 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania fR.\LOHA C. 

· Váš list číslo l zo dňa: 

M/3589/2014 
03.03.2014 

Vec 

· Naše číslo: 

B/5143/2014 
Ev.č.17415/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov: 

27.03.2014 

Pozemok parcelné číslo KNC 9782/3 - ul. Dúbravská_ v k. ú. Prešov 
- stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemku. 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. dl zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti 
nasledovné stanovisko. 

1. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov pozemok parcelné číslo KNC 9782/3 
o celkovej rozlohe 5084 m2

, evidovaný na LV č. 6492 v k. ú. Prešov, ulica Dúbravská 
sa nachádza na plochách funkčne určených ako plochy dopravy, plochy krajinnej 
zelene a plochy určené pre bývanie v rodinných domoch. 

2. Podl'a VZN č.11/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Prešov, pre pozemok parcelné číslo KNC 9782/3 v k. ú. Prešov, ulica Dúbravská 
platia regulatívy RL F, RL G.1, RL 8.1 a RL 1.1. 

3. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nesúhlasí 
s odpredajom časti pozemku parcelné číslo KNC 9782/3 o rozlohe 650 m2

, v k. ú. 
Prešov, ulica Dúbravská, v zmysle predloženej žiadosti pána Jozefa Koval'áka, trvale 
bytom na ulici Severná č. 34 v Prešove z dôvodu výhl'adového zámeru výstavby 
križovatky a rozšírenia ulice Sabinovská, vrátane chodníkov pre peších, podl'a 
platného Územného plánu mesta Prešov. 

S pozdravom 

Prílohy: O 
Na vedomie: 
Mesto Prešov, SSOaU, OHAMaUP- pre spis 

( 

l 

Ing. Mar~n Harčarík 
ria~itel' 

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@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Informačný systém katail'a nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.12.2014 (nie je na právne účely) 
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':;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 37/38 

P. č. 27 /Bod č. 12- Výpis z uznesenia č. 2212015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 9310/543, ostat. plocha, spolu o výmere cca 120m2 (presná výmera 
bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Vlastník polyfunkčného objektu požiadal o odkúpenie časti predmetného pozemku z dôvodu, že na 

tomto pozemku je umiestnená vodomerná šachta s hlavným uzáverom vody s vodomerom, ktorá slúži 
výlučne budove v jeho vlastníctve o výmere cca 36 m2

. Ďalej požiadal o odkúpenie dvoch 
vyznačených priestorov dotknutého pozemku o výmere cca 38 m2 a 46 m2

, ktoré ako uvádza 
v žiadosti, sú nevyhnutné pre zabezpečenie zásobovania polyfunkčného objektu. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur, a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 7. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

·" El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. 5. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s odpredajom pozemku okolo budovy vedľa Polyfunkčného objektu na Ul. 
Tomášikovej 8A. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia neodporúča zámer predaja spôsobom priameho predaja. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

Hl Prílohy: 
27/1-4 Žiadosť zo dňa 15. l. 2015 s prílohami 
27/2-2 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 7. 4. 2015 
27/3 Kópia mapy z GIS 
2714 LV č. 15570 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Mgr. Milan PETRÍK _ 
Y..T • • ' r.r-..r.- ,,__..., ,...."/'\ T:'1 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove j1 o 

Mestský úrad Prešov Čf11io spisu: l Rcglstr. zna~ka: 

Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

Dollo: 1 5 w01- 2015 

080 Ol Pre š o v 
Prílohy: ~~-
Evidenčné čfslo došlej pošty: ef-/Ct -

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku okolo budovy- z a s l a n i e 

Znak a lehota 
uloženia: 

/ 

,:/~J 

Žiadam o odkúpenie časti parcely CKN 9310/543 vedenej na L V 6492 na Ulici 
Tomášikovej v Prešove. 

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne: 

Uvedená parcela susedí s mojim Polyfunkčným objektom na Ulici Tomášikovej č. 8A 
v Prešove. V tomto objekte je viacero prevádzok, ktoré je potrebné denne zásobovať. 

Pri rekonštrukcii Polyfunkčného objektu v roku 2013 som z vlastných finančných 
prostriedkov na vedľajšom pozemku vybudoval parkovisko v počte 8 parkovacích miest 
a ostatné plochy, v celkovej hodnote 9.500.- €. 

Týchto mnou postavených 8 parkovacích miest som na základe Zmluvy o bezodplatnom 

prevode č./:?.!f..~f.'!..I{L .... ~.!..l: .... 2015, daroval mestu Prešov. 

Sú to verejné parkoviská slúžiace občanom, aby títo neblokovali majiteľov prevádzok pred 
Polyfunkčným objektom, ktorí potrebujú zásobovať svoje prevádzky. 

Parkovacie miesta však nestačia a cudzie vozidlá aj naďalej bránia zásobovaniu, čím denne 
znemožňujú riadnu prevádzku a zásobovanie Polyfunkčného objektu. 

Ďalším dôležitým zistením, ktoré som zistil až po odkúpení budovy od mesta Prešov pri 
vybavovaní potrebných náležitosti bola skutočnosť, že vedľa budovy na pozemku sa tiež 
nachádza vodovodná šachta, v ktorej je hlavný uzáver vody s vodomerom, a táto patrí 
k budove. 

Podľa vyjadrenia VVS Prešov je zo zákona vlastníkom vodovodnej šachty vlastník budovy, 
pre ktorú je vodovodná šachta vybudovaná a je povinný sa starať o jej prevádzku a údržbu. 

Preto Žiadam o ~dkúpenie len tých časti pozemku, ktoré sú v nevyhnutnej miere 
potrebné na zásobovanie a riadnu prevádzku a zásobovanie Polyfunkčného objektu. 

/viď kópiu z katastrálnej mapy, situačný náčrt afoto/ . 



PRtlOHA Č. 2.1-/ ·1-2. 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako sú: 

-Bezodplatný prevod parkovísk mestu Prešov v hodnote 9.500.- €, 
- Vodovodná šachta, patriaca k budove, ktorú mesto Prešov pri príprave kúpnej zmluvy 

opomenulo do zmluvy zahrnúť. 
-Ako aj tú skutočnosť, že parkovanie cudzích vozidiel bráni riadnemu prevádzkovaniu 

objektu, čím sú značne obmedzované moje vlastnícke práva. 

ž i ad am, 

aby moja žiadosť bola posudzovaná ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

A preto tento priestor, ktorý nevyhnutne potrebujem na riadne prevádzkovanie Polyfunkčného 
objektu mi bol odpredaný za symbolickú cenu, ktorej výška bude zohľadnená s prihliadnutím 
na moje investície, ktoré som na mesto Prešov bezodplatne previedol. 

Za kladné vybavenie vopred ďakujem 

V Prešove 15. l. 2015 

Mgr. Milafi' Pb t wtK 

Prílohy: l. LV č. 15570 
2. Kópia z katastrálnej mapy s vyznačenou situáciou+ foto 
3. Kópia kúpnej zmluvy vyhotovenej mestom Prešov, v ktorej nebola vodovodná 

šachta patriaca k budove. 
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Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 25. novembra 2014 11:28 

Obec: PREŠOV 
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9 ľRÍLOHA Č. 2. rrj2.-1 
Mesto Prešov 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/864/2015 B/20 15/3077 

Vec 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. arch. Katarína Štefanová 7.4.2015 
~ 051/3100230 
katarína.stofanova@presov.sk 

Prešov, Sídlisko 111., NS Centrum, Tomášikova ulica č. SA, odpredaj časti pozemku 
parc. č. KNC 9310/543 k.ú. Prešov, Mgr; Milan Petrík 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/864/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, 
platí pre danú plochu regulatív RL C. 3 Plochy neareálovej občianskej vybavenosti. 

V súčasnej dobe je využitie časti pozemku parc. č. KNC 9310/543 k.ú. Prešov 
nasledovné: 
- plocha označená v priloženom Grafickom náčrte v M 1 :300 ako "1" - trávnik s dvomi 

šachtami /vodomernou a kanalizačnou/ 
- plocha označená v priloženom Grafickom náčrte v M 1:300 ako "2" - zastavaná 

parkoviskom zo zámkovej dlažby pre 2 automobily, vybudovanom Mestom Prešov v rámci 
stavby NS Centrum - spevnené plochy 

- plocha označená v priloženom Grafickom. náčrte v M 1:300 ako "3" - zastavaná 3-mi 
parkovacími miestami parkoviska zo zámkovej dlažby pre 7 automobilov, vybudovanom 
Mestom Prešov v rámci stavby NS Centrum - spevnené plochy 

- medzi chodníkom a parkoviskom so 7 -mi parkovacími miestami sa nachádza pás trávnika 
šírky cca 1 m. 

S odpredajom časti pozemku parc. č. 9310/543 k.ú. Prešov, označenom v Grafickom 
ná črte ako "1 ", "2" a "3", za účelom vytvorenia priestoru pre zásobovanie objektu na 
pozemku parc. č. 9310/844 k.ú. Prešov, nesúhlasíme z dôvodu, že predmetné plochy sú 
verejne prístupné a parkoviská na nich vybudované mestom sú použitel'né pre prevádzky 
obchodných objektov v NS Centrum a ich návštevnikov, t.j. aj pre polyfunkčný objekt 
žiadatel'a, a tiež pre obyvatel'ov pril'ahlého bytového domu na Tomášikovej ulici č. 2 - 14. 
-J~~e:~~'lfSm~etmt~tm·"R!Wt~~ľll'ffoi~~~=MtJ 
súčasťou stavby prestavby kotolne na polyfunkčný objekt. Prestavbou kotolne sa zvýšil počet 
obchodných prevádzok v NS Centrum a s každou zmenou funkčného využitia objektu súvisí 
výstavba nového vypočítaného počtu parkovacích miest v zmysle STN 73 611 O a § 8 
vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Vzhl'adom k tomu, že disponibilný pozemok žiadatel'a pre 
polyfunkčný objekt je len pod objektom, potrebné parkovacie miesta realizoval na mestskom 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



PR(LOHA Č, 2 '1-/ 2-2. 

2. 

pozemku parc. č. 9310/543 k.ú. Prešov v počte 8 s tým, že budú vo vlastníctve mesta 
a využívané pre prevádzky v NS Centrum a obyvatel'ov bytového domu na Tomášikovej ulici 
č. 2- 14. 

MESTO PBE~OV 
Mestský úrad v Pres~v~ 

ODBOR ÚZEMtltHťlfLÁHOYAHIA ~ STA~EBHEHO UAA~U 
080 01 Pre~Qy ~ 

Ing. ath. Kristina Hakučová 
poveren ' riadením odboru územného 

pláno ania a stavebného úradu 
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Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEľ\·f!E. · Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 15570 

ČASŤ A: MAJETKOYA PODSTATA 

Parcely registra "C" 

PRÍLOHA č. 2.7-jlt 
Strana: l 

Dátum: 18.06.2015 

(celkom parciel ......... ...! .... ) 
PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf] 

DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS ČÍSLO 
EL 

L.M. 
RISTIKA K ZÚO 

93 l 0/844/0 158 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 158 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
16-Pozemok, na kt. je postavená nebyt. budova označ. sú p. čí s. 

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

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

Stavby 

7572 9310/844/0 22 polyfunkčný objekt 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Petrík Milan r. Petrík, Mgr., Tomášikova 8, Prešov, PSČ 080 O l, SR 
IČO/RČ: 19691018 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 5590/2012 
Z-2450/14- Zmena charakteru stavby-Kolaud.rozhodnutie č.B/3861/20 14-Čj 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

16 

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

,č~~~~'U~~ti~i~4t~;#·:t',, .. ··•· 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 00:00:00 

7334 5323 

(celkom stavieb .............. !....) 

INÝ 

ÚDAJ 

LV L.M. 

PARCELY 

15570 15570 

(celkom vlastníkov ............. .\.. .. ) 

Podiel 

I/l 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 38/38 

P. č. 28 /Bod č. 20- Výpis z uznesenia č. 22/2015 - stanovisko komisie MsZ v Prešove pre 
disponovanie s majetkom mesta č. 18/2015 zo dňa 19. 8. 2015/ 

Al Mesto Prešov ako povinný zriaďuje vecné bremeno práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. č. KNC 9310/530, ostatné plochy o výmere 2 137 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL 
Tomášikova, v prospech oprávneného: vlastníka nehnuteľností vedenľch na L V č. 16171, k. ú. 
Prešov, a to Cresco Hotels, s. r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, ICO: 47256117, in rem 
(s právom prevodu na tretiu osobu). 

B/ Predmet žiadosti a účel zriadenia vecného bremena: 
Žiadateľ požiadal o zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok špecifikovaný 
v bode N tohto materiálu za účelom zabezpečenia prístupu k stavbe: "Polyfunkčný objekt Cresco 
Prešov" na Ul. Tomášikovej, ktoré potrebuje dokladovať ako právo vstupu a prechodu cez predmetný 
pozemok v rámci procesu vydania stavebného povolenia pre plánovaný objekt. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 5. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb zo dňa 7. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok 
parc. č. 9310/530. 

F/ Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 19. 8. 2015: 
Komisia neodporúča zriadenie vecného bremena. 

GI Cena: 
Po schválení vecného bremena v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

HIPn1ohy: 
2811 Žiadost' zo dňa 24. 3. 2015 
28/2 Kópia mapy z GIS + situácia 
28/3 Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 5. 6. 2015 
28/4 Stanovisko ODŽPaKS zo dňa 7. 5. 2015 
28/5 LV č. 16171 

F- MsÚISP-01112/1 
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PRÍLOHA é. 25/1 

Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava 

VEC: 
Žiadosť o zriadenie vecného bremena 

Mesto Prešov 
Jarkova 26 
080 01 Prešov 

Košice, 24. marec 2015 

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o zriadenie vecného beremena spočívajúceho v práve 
vstupu a prechodu cez pozemok vo vlastníctve mesta Prešov, k.ú. Prešov, p.č. KN-C 9310/530, 
Ostatné plochy, ktorý je evidovaný na LV 6492. 

Vecné bremeno na uvedenom· pozemku žiadame zriadiť za účelom dokladovania práva vstupu a 
prechodu cez pozemok v rámci procesu vydania stavebného povolenia pre náš projekt "Polyfunkčný 
objekt CRESCO, Prešov". 

V prípade otázok alebo nejasností ma prosím kontaktujte na MT 0904 319 468, resp. emailovej adrese 
chovan@crescogroup.sk . 

Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujeme. 

S úctou, 

- \ 

lng.pyril Chovan 
pro[éktový manažér 

Prílohy Koordinačná situácia s vyznačením záujmovej plochy 
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" MESTO PRESOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo právne oddelenie 
080 Ol Prešov 

Váš list číslo l zo dňa 

M/5318/2015 
07.04.2015 

Naše číslo 

B/5922/20 15 
Vybavuje l linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
'!i?S 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov 

05.06.2015 

Vec Prešov, Tomášikova ulica a ulica Antona Prídavku, polyfunkčný objekt 
Cresco, zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť 
pozemku parc. č. KNC 9310/530 v k. ú. Prešov, LV č. 6492, Cresco Hotels, 
spol. s r.o., Bratislava 

stanovisko k zriadeniu vecného bremena 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/5318/20 15 a po jej prehodnotení zaujíma Oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako polyfunkčná plocha málopodlažné 
bývanie l občianska vybavenosť. 

V súčasnej dobe je pozemok parc. č. KNC 9310/530 v k. ú. Prešov, uvedený na LV č.: 6492 vo 
vlastníctve Mesta Prešov z časti spevnený a z v zatrávnenej časti opatrený náletovou zeleňou. Pozemok je 
verejne prístupný aje súčasťou areálu NS Centrum. Slúži ako prístupová komunikácia pre zásobovanie 
prevádzok NS Centrum. 

Nesúhlasíme so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu a ani akejkoľvek inej ťarchy 
na verejne prístupnom pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov. Nemáme námietky k tomu, aby žiadateľ (investor) 
predmetný pozemok používal ako prístupovú komunikáciu tak, ako ostatná časť verejnosti. 

S pozdravom 

MEs-ro l*ltEŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

O OBOR ÚZEMNÉHO PÚHOVAHIA A STAVEBN ŠlO ÚRADU 
080 01 Prešov ~;----

Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov l Tel.. +421(51)3100111 l Fax .. +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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PR\LOHA Č. 2.8/~ /_ 

Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
oddelenie dopravy a životného prostredia 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 

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

M/5318/2015 T- 6567/2015 

Vec 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

7.05.2015 

Žiadost' o zriadenie vecného bremena cez čast' pozemku KNC 9310/530 k.ú. Prešov na 
Toášikovej ulici k žiadosti spoločnosti Cresco Hotels, s.r.o.- odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon} v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k predmetnej požiadavke nasledovné stanovisko. 

Cestný správny orgán súhlasí so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu 
cez časť pozemku parc. č. KNC 9310/530 k. ú. Prešov v prospech vlastníka rozostavanej 
stavby vedenej na LV č. 16171 v k. ú. Prešov umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 
9310/908 a parc. č. KNC 9310/909 k.ú. Prešov. 

S pozdravom ~i:ESTO Plt.~SUV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR DOPRAVY, ÍIYOTME»O PROSTREDIA A KO~UHÁtNTW SLUľ!tS 
Oddelenie dopravy a žívotného prostre~ra 

080 01 Prešov ' @l 

Ing. MirQ~Iav Širgel 
poverený ri~dením odboru 

dopravy, živc:J.tného prostredia 
a l<omunál'nych služieb 

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



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KAT ASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 16171 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

O 9310/908/0 21 rozostavana stavba 
O 9310/909/0 21 ro zosta vana stavba 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Cresco Hotels,s.r.o., Poštová 3, Bratislava, PSČ 81 l 06, SR 
IČO/RČ: 43837964 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 6054/2014-pol.5865/14 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Vyhotovil: Ing. Martina Benčíková 

Dátum aktualizácie: 01.01.2015 00:00:00 

Dátum: 09.04.2015 

(celkom stavieb l 

INÝ LV L.M. 

ÚDAJ PARCELY 

6492 16171 
6492 16171 

(celkom vlastníkov ) . ) 

Podiel 

Ili 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Návrh na schválenie majetkových prevodov - Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov - 21. 9. 2015 

P.č Učel majetkového 
Predivajúci Kupujúci l Navrhovani cena 

Výmera v m 2 

prevodu l žiadate rom komisiou 

1. zruienie uznesenia č. 281/2012 zo dňa 31. 10.2012, bod 7- odkúoenie pozemkov l 
2. zmena uznesenia č. 44012013 zo dňa 23. 9. 2013, bod č. 8 - odkúoenie pozemkov na Ul. Jazdeckei od T. Facka a manž. 

3. zmena uznesenia č. 27/2015.zo dňa 26. 1. 2015- bod 31- zámer zámeny pozemku na Rút1<ach- F. Tobiá~ a manž. 

4. zmena uznesenia č. 116/2015 zo dňa 29. 6. 2015, bod 5- odkúpenie spoluvl. podielov Ul. $meralova 13-23 l 
5.A zruienie OVS, ktorá bola vvhlisená na základe uznesenia č. 7 412015 zo dňa 27. 4. 2015, bod 4 - zámer dlhodobého orenáimu nehnuternosti Nodárenská vež31- Ul. Metodova 

5.B zámer prenájmu (OVS) Mesto Preiov (Ul. Metodova) 

6. mesto predáva Mesto Preiov (Ul. 17. novembra) 

mesto predáva Mesto Prelov (Ul. $kuKétyho) 

8. mesto predáva Mesto Preiov (Ul. Tomá~ikova) 

9. mesto predáva Mesto Pralov (Ul. 17. novembra) 

10. zámer predaja (PP) Mesto Prelov (Ul. Varkovská) 

11. zámer predaja (PP) Mesto Pralov (K Okruhliaku) 

12. zámer preclaj_a_ (OVSl Mesto Prelov (Sigord) 

13. zámer predaja (OVS) Mesto Preiov (Ul. Jáno~ikova 36/A) 

14. zámer prenájmu (OVS) Mesto Pralov (Ul. Nábrežná 5) 

15. zámer prenájmu (OVS) Mesto Pretov (Ul. Čsl. armády 20/A) 

16. zámer preda·a (PHOZ) Mesto Pralov (Ul. A Pr1davka) 

17. zámer záme")' (PHOZl Mesto Prelov (Solivarská, Koäická) 

18. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. MUkačevská) 

19. zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Pretov (Ul. Sibirska) 

20. nadobudnutie lech. zhodn. RESPO SK. s.r.o. 

21. uzatvorenie NZ a ZOBKZ Mesto Pralov (Ul. Bajkalská) 

22. mesto kupu" e Anna Križalkovičova a spol. 

23. zámer !>redaja (PPJ. Mesto Praiov (Ul. M. slovenskej) 

24. zámer predaja (PP) Mesto Prelov (Ul. Plzenská) 

25. zámer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. Plzenská) 

26. zámer predaja (PP) Mesto Pralov (Ul. Dúbravská) 

27. zámer predaja (PP) Mesto Prelov (Ul. T omá~ikova) 

28. zriadenie VB Mesto Pralov (Ul. T omáiikova) 

SPOLU ---- ----

* OVS - obchodná verejná súťaž 
* PP - priamy predaj 
* NZ - nájomná zmluva 
* ZOBKZ - zmluva o budúcej kúpnej zmluve 

Tobistav, s. r. o. 

Eulália Jusková 

SINES GROUP, s. r. o. 

Pavol Krempaský 

Cresco Hotels, s. r. o. 

Ján Komár !Ul. Petrovianskal 

ESTELLE, M. Re~ovskÝ 

FirDENT, s. r. o. 

Mesto Pralov (Ul. Exnárova) 

Ing. Viliam Čech 
Mesto Pralov (Ul. K Okruhliaku) 

Cresco Hotels, s.r.o. 

* PHOZ - návrh na schválenie prlpadu hodného osobitného zreteľa 
* ZP - znalecký posudok 

534 + stavba+ tech.zar. 

57flm2 57flm2 
1 

81,21 €1m2 
18 

72,17€/m2 
110 

56,40€/m2 56,4€/m2 
10 

ZP cca 140 

ZP cca 300 

stavba+ 696 

stavba 

stavba +2135 

stavba + 3593 

247 597,00€ 3426 

1670/ stavbu + 853 

1 €/rok 1 €/rok cca252 

34.484 €1m2/rok 40€lm2/rok 50 

115212,72€ 

odpolúi!a 

22910,28 € (ZP) neodiiOfÚi!a 962 

neod!IOfÚi!a cca570 

neocloorúta 18 

neodporúta 18 

neodporúi!a cca650 

~ta cca 120 

neodporúi!a 2137 
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Mesto kupujE Mesto predäva 

v€ v€ 

57,00 

1460,00 

7938,70 

564,00 

lP 
lP 

247 597,00 

dopi. 1 886,79 

252,00 

2000,00 

115 212,72 

115 212,72 261755,49 

Buzgóová 

Lichvárová 

Lichvärová 

JUDr. Andrejková 

JUDr. Končar 

JUDr. Končar 

KIČUrová 
1Kičurová 
Lichvárová 

Magáčová 

Buzgóová 

Mgr. Hnatová 

l ng. Šarišský 
l ng. Šarišský 
l ng. Dolhá 

l 

l 

l 

l 

ng. Dolhá 

Lichvárová 

Buzgóová 

Lichvárová 

l 

l 

IJ 

ng. Benčíková 

PhDr. Sírotňáková 

UDr. Andrejková 

IJ 
l 

UDr. Brumerčíková 

íchvárová 

i~ 
l~ 
Magáčová 

Magáčová 

,~ 

l 
l 

Mgr. Hnatová 

íchvárová 

íchvárová 
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