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Mesto Prešov 

dňa:23.9.2015 

Ná vrh na schválenie 
, 

· MAJETKOVYCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 14. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:23.9.2015 

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

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

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

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

majetkové prevody schváliť. 

F- MsÚ/SP-0112111 Strana 111 

Vydanie: 

číslo: /2015 

číslo: /2015 



1;;;1 Návrh na schválenie 
, Vydanie: 

MAJETKOVYCH PREVODOV 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majetkové 
prevody: 

zmena uznesenia 
kúpa 
zámer predaja spôsobom priameho predaja 
zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

F- MsÚ/SP-01123/1 Strana 111 



9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. l (Lichvárová) 

Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 55112014 zo dňa 16. 6. 2014 
v časti schvaľuje 
bod4 

Vydanie: 

Strana 
1/27 

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J.A. Reimana Prešov, a to pozemku 
parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 646 m2

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 9112013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1256/1, zastavané plochy a nádvoria a KNE 129114, 
zastavané plochy a nádvoria, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Sládkovičova, na dobu 30 rokov yre 
SR- Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 
00610577- správca majetku štátu 
- za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 
a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie s obojstrannými 

chodníkmi pre prístup peších a obnovu vysokej sprievodnej zelene umiestnenej vo 
výsadbových misách v rámci plochy chodníkov, 

b) nájomca zabezpečí prevádzkovanie prenajatej časti Sládkovičovej ulice tak, aby boli 
vytvorené podmienky pre jej riadne užívanie pacientmi a verejnost'ou 

sa mení na 

Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzt'ahu nehnutel'nosti, a to: 
časti novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
l 416 m2

, ktorý sa vytvára odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1256/1, zastavané plochy a 
nádvoria a KNE 129114, zastavané plochy a nádvoria (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Sládkovičova vo vlastníctve mesta Prešov · 
za 
-pozemok parc. č. KNC 5063112, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 290m2

, 

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

- stavbu súp.č. 13650, postavenú na parcele č. KNC 5063/13, 
(celkom o výmere 2599 m2

), všetko na L V č. 1962, k. ú. Prešov, lokalita UL Reimanova, vo 
vlastníctve SR- Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 
Prešov, IČO: 00610577- správca majetku štátu 
- bez finančného vyrovnania. 

Dôvod: Po schválení uznesenia bola mestu Prešov zaslaná FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 080 Ol 
Prešov nová žiadosť s návrhom na nasledujúcu zámenu predmetných nehnuteľností. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



IS! Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 2127 

Materiál k zámene: 

Al Mesto Pre~ov má zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzťahu 
nehnuteľnosti, a to: 
- časti novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 969812, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
cca l 416m2

, vytvorený odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 125611, zastavané plochy a nádvoria 
a KNE 1291/4, zastavané plochy a nádvoria (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Sládkovičova vo vlastníctve mesta Prešov 
za 
- pozemok parc. č. KNC 5063/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 290m2

, 

-pozemok parc. č. KNC 9863/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39m2
, 

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

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

BI Predmet a účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ chce zameniť nehnuteľností na Ul. Reimanovej, ktoré sú zastavané stavbou zdravotného 
strediska, ktorého vlastníkom je Mesto Prešov a príjazdovými komunikáciami k predmetnému objektu 
za mestské pozemky v lokalite Ul. Sládkovičovej. Na časti týchto pozemkov má vybudované 
parkovacie miesta pre klientov nemocnice a časť vnútroblokovej komunikácie (na základe nájomnej 
zmluvy č. 2112012 zo dňa 21. 12. 2012). Na ďalšej časti mieni dobudovať infraštruktúru svojho areálu, 
v rámci ktorej plánuje vystavať na predmetnej nehnuteľnosti na vlastné náklady vstupný a výstupný 
terminál tak, aby zabezpečoval plnohodnotný obojstranný prejazd do areálu FNsP J. A. Reimana 
Prešov zo Sládkovičovej ulice. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa ll. 6. 2015 a 7. 9. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí so zámenou nehnuteľností. 

El Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o., zo dňa 17. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer zámeny nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9 ods. 9 písm. c) 
zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu záujmu mesta 
Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzt'ahu nehnutel'ností. 

GI Cena: 
Bez finančného vyrovnania. 

Hl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Dopracovať o aktuálny skutkový a právny stav. Po dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. 
(Materiál je dopracovaný o aktuálny skutkový a právny stav.) 

F- MsÚISP-0111211 



Návrh 1::;1 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

1/ Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 28. 5. 2013 
Žiadosť zo dňa 27. l. 2015 
Stanovisko OÚP aS Ú zo dňa ll. 6. 2015 
Doplňujúce stanovisko OÚP aS Ú zo dňa 7. 9. 2015 s prílohou 
Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. s prílohou 
GP č. 91/2013 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 

Vydanie: 

Strana 
3/27 

Zámer zámeny nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzt'ahu nehnuteľnosti, a to: 
- časti novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

cca 1416 m2
, ktorý sa vytvára odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1256/1, zastavané plochy a 

nádvoria a KNE 129114, zastavané plochy a nádvoria (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), 
LV č. 6492, k ú. Prešov, lokalita Ul. Sládkovičova vo vlastníctve Mesta Prešov 
za 
-pozemok parc. č. KNC 5063/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 290m2

, 

-pozemok parc. č. KNC 9863/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39m2
, 

-stavbu súp.č. 13650, postavenú na parcele č. KNC 5063/13, 
(celkom o výmere 2599 m2

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

F- MsÚ/SP-01/1211 
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Váš list značky/zo dňa 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

J. A. REIMANA PREŠOV Ci) (il 
--, .smt ~--

Naša značka 
1Jp -141/2013 

Titl. 
Mesto Prešov 
JUDr. Pavel Hagyari - primátor 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje V Prešove dňa 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 28.05.2013 

Vec: Žiadost' o prenájom nehnutel'ností 

Mesto Prešov je o.i. vlastníkom pozemku registra E s parc. č. 1256/1 o výmere 367 
m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemku registra E s parc. č. 1291/4 
o výmere 1.501 m2

, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcich sa v 
katastrálnom území Prešov, okres Prešov, obec Prešov vedené Správou katastra Prešov na LV 
č. 6492 (ďalej len "nehnuteľnosti"). 

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú na Sládkovičovej ulici a slúžia ako prístupová 
komunikácia do areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len 
"FNsP Prešov") a k niektorým jej oddeleniam, ktorých vstup sa nachádza na menovanej ulici. 
Zároveň z uvedenej ulice vedie prístupová komunikácia aj k novovybudovanému 
Intemistickému monobloku nachádzajúcemu sa taktiež v areáli FNsP Prešov. Práve 
v súvislosti s výstavbou Intemistického monobloku FNsP Prešov plánuje dobudovať 

komplexnú infraštruktúru svojho areálu v rámci ktorej hlavným cieľom FNsP Prešov je 
reagovať na stúpajúci dopyt tak pacientov ako aj širokej verejnosti po nových parkovacích 
miestach v jej areáli ako aj v jeho blízkosti, nakoľko nedostatok parkovacích miest, ktoré má 
t.č. FNsP Prešov ako koncový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v Prešovskom 
samosprávnom kraji k dispozícii, je alarmujúci a mnohokrát medializovaný. 

V tejto súvislosti FNsP Prešov dodáva, že v rámci dobudovania infraštruktúry areálu 
FNsP Prešov zároveň plánuje vybudovať ďalší vstup do svojho areálu, ktorý by mal byt' 
situovaný práve na Sládkovičovej ulici tak, aby zabezpečoval vchod do všetkých oddelení 
nachádzajúcich sa na Sládkovičovej ulici. Na skvalitnenie parkovacích služieb FNsP Prešov 
.u. . . .L i ' l. l' . , ..... , . 'l i . í l ~~~sr~7t: -·IZIII.I&-llJII1JlJ?JJ!tJIJftJf~Qif,l3lttl.JUfJ.Ílkl.l-llJtt&.D$11PIJ flJDJi l i _S Z. § l. P l l · 

miesta. 

Práve z vyššie uvedených dôvodov si Vás touto cestou FNsP Prešov dovoľuje 

požiadať o zahájenie negociačného procesu, vyústením ktorého by bolo uzatvorenie zmluvy 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14,081 81 PreSov, tel.: +421·51·7011111, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fnspprcsov.sk. www.fnsppresov.sk, IČO: 00610577, IČ DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 70028009118180 
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UL -~ 



' .. 

o nájme nehnuteľností, a to v rozsahu vyznačenom Geometrickým plánom č. 91/2013 zo dňa 
16.04.2013, vyhotoveným obchodnou spoločnosťou GEOPLAN Prešov, s.r.o., so sídlom 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, IČO: 36 485 985, úradne overeným Správou katastra Prešov 
dňa 18.04.2013 pod č. Gl-526/2013, ktorého fotokópiu Vám FNsP Prešov zasiela v prílohe 
tohto listu. 

Čo sa týka predbežných podmienok samotnej nájomnej zmluvy, FNsP Prešov by 
z vyššie uvedených dôvodov a najmä s apelom na všeobecne zlú finančnú situáciu v rezorte 
zdravotníctva ako aj v samotnef FNsP Prešov, ocenila možnosť dlhodobého prenájmu 
nehnuteľností, a to napr. na 30 rokov za symbolické nájomné l Eur ročne. FNsP Prešov svoje 
predbežné podmienky odôvodňuje skutočnosťou, že samotná komunikácia umiestnená na 
nehnuteľnostiach slúži najmä pacientom FNsP Prešov ako občanom Mesta Prešov a okolitých 
miest a obcí v Prešovskom samosprávnom kraji a Mesto Prešov ich t.č. nevyužíva ako ani 
v minulosti nikdy nevyužívalo pre svoju činnosť. Z hľadiska zabezpečenia vzájomnej 
vyváženosti právneho vzťahu založeného nájomnou zmluvou podľa uvedených podmienok 
FNsP Prešov dodáva, že počas trvania nájomnej zmluvy sa o predmetné prenajaté 
nehnuteľnosti bude starať a zabezpečovať potrebnú údržbu celej komunikácie tak, aby bolo 
zabezpečené jej riadne užívanie. 

FNsP Prešov verí, že uzatvorením nájomnej zmluvy a zrealizovaním vyššie uvedených 
cieľov FNsP Prešov dôjde k skvalitneniu služieb, ktoré súvisia so základným poslaním FNsP 
Prešov ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň si Vás týmto FNsP Prešov 
dovoľuje požiadať o stanovisko k tejto žiadosti v čo najkratšom možnom čase. 

S_ úctou 

Prílohy: 

FNsP :t=A. Reimana Prešov m 

ľv1UDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
riaditeľ 

fik Geometrického plánu č. 91/2013 
Fakultná nemoum.:a s fHJliKi"n,-..,"_ 

J. A. Reimana Prešov 
ríaditel'stvo 

-í-

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421-51-7011111, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fnsppresov.sk, www.fnsppresov.sk, IČO: 006\0577, IČ DPH: SK 2021281559, Bankové spojenie: 70028009118180 
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Váš list značky/zo dňa 
M/8939/2013 

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

J.A. REIMANA PREŠOV @<!l 

Naša značka 
--?q;~ 14112015 

Titl. 
Mesto Prešov 
Ing. Andrea Turčanová - primátorka 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje Prešov dňa 
JUDr. Tomáš Goga, MBA 27.01.2015 

Vec: Žiadost' o pokračovanie v súčinnosti 

Vážená pani primátorka, 

v prvom rade mi, ako riaditeľovi Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 
(ďalej len "FNsP Prešov"), dovoľte, aby som Vám čo najsrdečnejšie zablahoželal k Vášmu 

zvoleniu do funkcie primátorky mesta Prešov. Želám Vám vo Vašej práci veľa úspechov, 
správnych krokov a spokojných občanov. FNsP Prešov úspešne spolupracuje s mestom 
Prešov už od -svojho vzniku v roku 1935. Vážim si doterajšiu spoluprácu s predstaviteľmi 
mesta, ktorá bola vždy úspešná a prospešná pre obe strany. 

Zároveň si dovoľujem vysloviť presvedčenie, že spolupráca medzi FNsP Prešov a 
mestom pod Vašim vedením bude prínosom tak pre obyvateľov mesta Prešov a ako aj 
pre pacientov prešovskej nemocnice. 

Vzhľadom na vyššie uvedené a v nadväznosti na doterajšiu komunikáciu medzi 
Mestom Prešov a Fakultnou nemocnicou s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len 
,,FNsP Prešov") vo veci žiadosti zo dňa 28.05.2013 zn. 130-141/2013, ktorou FNsP Prešov 
požiadala o dlhodobý prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Prešov nachádzajúcich 
sa na Sládkovičovej ulici v Prešove, tvoriace komunikáciu k areálu FNsP Prešov si Vás 
týmto FNsP Prešov, vzhľadom na skutočnosť, že do dnešného dňa neobdržala oficiálne 

stanovisko Mesta Prešov k predmetnej žiadosti, dovoľuje požiadať o pokračovanie 

v spolupráci a opätovne zasiela nasledovnú žiadosť: 

. f"4···~.,, ..... Y0 ~~~~i~~~~J?~~~~~~.~j~si~h.~x~~4~~JI~~~J>,t;~f?~,~~K~ .. ,i~~:"~·· 
· pre!lajat~ si od Mesta Prešov nehnuteľnosti za účelom dobudovania dopravnej -

infraštruktúry areálu FNsP Prešov vzhľadom na dokončenie Internistického monobloku a 
vybudovanie d'alšieho vstupu do svojho areálu, ktorý by mal byť situQvaný práve na 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14,081 81 Prešov, tel.: +421-51-7011111, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fusppresov.sk, www.fusppresov.sk, IČO: 00610577, IČ DPH: SK2021281559, 
Bankové spojenie: !BAN: SK80 8180 0000 0070 0028 0091, BIC: SPSRSKBA 
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·, .Slád1covičovej ulici tak, aby zabezpečoval plnohodnotný obojstranný prejazd do areálu FNsP .. 

Prešov zo Sládkovičovej ulice. - - · 

Ako spôsob užívania .predmetných nehnuteľností zo strany FNsP Prešov, tá vo svojej 

. žiadosti navrhla užívanie formou dlhodobého prenájmu nehnuteľností. V súčasnom období z 

· hľadiska dlhodobého vyriešenia danej sitUácie, navrhuje iný spôsob, a to zámenu

pozemkov- nehnuteľností yO.vlästructve Mesta Prešov špecifikovaných v pôvodnej žiadosti 

:za nehnuteľnosti vó vlastníctve· štátu v správe FNsP Prešov, a to konkrétne pozemky 

v správe FNsP Prešov nachádzajúce sa pli zdravotníckom stredisku v areáli bývalej 

vojenskej nemocnice na Reimanovej ulici, a to: 

Pozemok registra C č. 5063/12 o výmere 2.290 m2 druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria; 

Pozemok registra C č. 5063/13 o výmere 39 m2 druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria; 

Stavba so súp. č. 13650 postavená na parcele č. 5063/13 

Na základe Vyššie uvedených skutočností tak FNsP Prešov žiada mesto Prešov 

o zaujatie stanoviska k vyššie uvedenej zámene. 

S úctou 

Príloha: Geometrický plán č. 9112013 
kópia katastrálnej mapy 

FaKultná nemocnica s po.liklinikou 
- J. A. Reimana Presov 

riadite/'stvo 
-4-

FNsP J.A. Reimana Prešov 
MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 

riaditeľ 

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, tel.: +421-51-7011111, fax.: +421-51-7722247 
e-mail: nemocnica@fusppresov.sk, www.fusppresov.sk, IČO: 00610577, IČ DPH: SK 2021281559, 
Bankové spojenie: IBAN: SK80 8180 0000 0070 0028 0091, BIC: SPSRSKBA 
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Váš list číslo l zo dňa 
M/8939/2015/Lchvárová/ 
Č.z.88551/2015 

. . 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

· 080 01 Prešov 

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

Naše číslo 

B/7302/2015 
ev.č.95948/2015 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
'f!ľ 051/3100273 

Prešov 

11.6.2015 

Zár'X~Ra nehnutel'nosti pozemkov parc. č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov s výmerou 367 m2
, pozemku 

parc. č. KN-E 1291/4 k. ú. Prešov s výmerou 1279 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov, Sládkovičova 
ulica v Prešove za nehnutel'nosti pozemky parc. č. KN-C 5063/12, KN-C 5063/13 k. ú. Prešov v areáli 
bývalej vojenskej nemocnice , Raymanova ulica, Prešov žiadateľovi FNsP J. A. Reimana, Prešov za 
účelom vybudovania ďalšieho vstupu do areálu FNsP J. A. Reimana a k parkovacím miestam pre 
potreby pacientov a verejnosti 
-stanovisko 

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

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5:2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11.2013 
pozemky parc. č. KN-E 1256/1, KN-E 1291/4 k. ú. Prešov a pozemky parc. č. KN-C 5063/12, KN-C 
5063/13 k. ú. Prešov sa nachádzajú na ploche funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti, na 
území Centrálnej mestskej zóny Prešov. · 

2/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov tvorí plocha novovybudovaného parkoviska 
a pozemok parc. č. KN-E 1291/4 k. ú. Prešov plocha miestnej prístupovej komunikácie s obojstrannými 
chodníkmi a sprievodnou uličnou zeleňou, ktorú je nutné komplexne obnoviť. 

Pozemok parc. č. KN-C 5063/12 k. ú. Prešov, jeho južnú časť tvorí plocha neudržiavanej nízkej 
zelene, východnú časť tvorí spevnená plocha vymedzená pre parkovanie vozidiel, severnú časť tvorí 
prístupová komunikácia, ktorá je v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave a plocha vysokej zelene. Na 
pozemku parc. č. KN-C 5063/13 k. ú. Prešov sa nachádza prízemný objekt - sklad, garáž, ktorý je 
neudržiavaný, v nevyhovujúcom stavebnotechnickom stave. 

3/ Mesto Prešov- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení 
zámeru n e od p o r ú č a. zameniť pozemky parc. č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov s výmerou 367 m2

-

plochu parkoviska a pozemok parc. č. KN-E 129114 k.ú. Prešov s výmerou 1279 m2 
- plochu 

prístupovej komunikácie s obojstrannými chodníkmi na Sládkovičovej ulici v Prešove, ktoré sú vo 
vlastníctve Mesta Prešov, za pozemky parc. č. KN-C 5063/12, KN-C 5063/13 k. ú. Prešov v areáli 
bývalej vojenske! nemocnice vo vlastrHctve Slovenskej republiky, v správe FNsP J. A. Reimana. Tieto 
pozemky môže FNsP J. A. Reimana ·užívať s akýmkol'vek prevádzkoVÝm režimom pre pacientov 
a verejnosť. 

Odporúčame 

S pozdravon1 

riešiť dlhodobý prenájom. 

MES'f'O PDESOV 

':'':~'~;~~~B:~E:1f~l·~jp~::~A:V~~tH::~1~~~/ ' 

080 01 Prešov / · 
Ing. arch. Mát; .. čutk'ó~á 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

. , 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavné 731060 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Váš list číslo l zo dňa 

M/8939/2015/Lichvárová/ 
Č.z.88551/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

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

Naše číslo 

B/7302/20 15-1 
ev .č. 95948/2015 

080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

lng.arch. Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

07.09.2015 

Zámena nehnutel'nosti pozemkov parc. č. KN-E 1256/1 k. ú. Prešov s výmerou 367 m2
, pozemku 

parc. č. KN-E 1291/4 k. ú. Prešov s výmerou 1279 m2 vo vlastníctve Mesta Prešov, Sládkovičova 
ulica v Prešove za nehnutel'nosti pozemky parc. č. KN-C 5063/12, KN-C 5063/13 k. ú. Prešov 
v areáli bývalej vojenskej nemocnice , Raymanova ulica, Prešov žiadateľovi FNsP J. A. Reimana, 
Prešov za účelom vybudovania ďalšieho vstupu do areálu FNsP J. A. Reimana a k parkovacím 
miestam pre potreby pacientov a verejnosti 
-doplnenie s ta n o v i s k o 

Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k stanovisku 
daného listom č. B/7302/2015 zo dňa 11.6.2015 toto doplňujúce stanovisko: 

V prípade riešenia zámeny pozemkov o d p o r ú č a m e zámenu riešiť tak, aby pozemky parc. 
č. KN-C 4878, KN-C 4881/3 k. ú. Prešov boli prístupné v celej ich šírke z miestnej komunikácie vo 
vlastníctve Mesta Prešov. 

S pozdravom 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

Príloha: 1x výrez územia ortofotomapy určeného na zámenu v M 1 : 1000 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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ESOV REALs.r.o. 

Váš list: 
M/8939/2013 

Naša značka: 
22112015 

Vec: Stanovisko k zámene nehnutel'ností 

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

OR vedeny na OS v Ptešove, oddiel Sm. vložka č. 213'17/P 

Mestský úrad 
Odd. mestského majetku 
p. Lichvárová 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: V Prešove dňa 

Mgr. M. Nadzonová 17.04.2015 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 15.3.2015, nám doručenej 27.4.2015, vo veci zámeny 
nehnuteľností na ul. Sládkovičovej za nehnuteľnosti v areáli bývalej vojenskej nemocnice na 
ul. Reimanovej, Vám podávame nasledovné stanovisko: 
Správca Prešov Real, s.r.o., nemá námietky k uvedenej zámene, avšak z hľadiska budúceho 

navrhujeme doriešiť súčinnosť so zbytkom parcely č. KNC 5063/1, ktorý priamo súvisí 
s užívaním a údržbou nehnuteľnosti (viď príloha). 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Pettr Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav .b~ 
konateľ 

- ···-- .• ~ -··~-"" ". ~ •«'• ··(, ......... ,, ....... 

Bankové spojenie: 

··-' 

UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú.: 1019764005/1111 
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N dôležité ulice a cesty 
!kJ dôležité ulice a c~sty 
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Geometrlckŕ plán je podkladom na právne úkony, )<:ed' údaje doterajšieho s!IMl výkazu výmer sú zhodoé s údajmi ·platných výpisov z katastra néhnuteľnostl. 

Vyhotoviteľ. · · . . Kraj p š ký Okres p š Obec p š 
:-. . . reovs reov _. reov 

-~--G 8?LAN -. ..1 · .l E · l ~at. . p • Cislo 91/2013 ~apový PREŠOV4-4/14 
. ." . uze.m.Ie res ov plánu list č. 

GEOPLAN Presov, s.r.o. 
Ko!dtanlfnova t a, cs it Ol J'REŠOV 

IČO• 36485985, u':DPFb SK2Dl0015393 GEO:METRICKÝ PLÁN na určeriie vlastnfckycb vzt'nhov 
k pozemkU KN-C ·parc. č. 9698/2 

Vyhotovil Autorizačne overil 

1
Meco: · 
_ Ľubo~ír Skirka 

Dňa: 1Meno: 
1~,~-20l3co~~'''~·- Ing. Ľúdmót Bakoň 

Dňa: 
16:4.2013 

Nov~ hi~cé boli v pmpde ozna7en .. é _ • N~~ptôs(~ a_:preSn~-~Ď~-~-~~povcdá predpisom 
obrubníkom, kovovými rurkann · C 1 .:{. ""-? r. ':~:.:.' \\ 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. ~--·~ľ~~l·\ ·:Y '\\ \ . 

511927 1 'J-1_[=4 J o) ,.~.i' ). __..-
\-· .... -...,.~ ~ !~;.··f !' l ---

Sťlradnicebodovozuaeenýchčfslamiaostatnémeraeské \ / ~:f.; ,!::6,// _::.\'-'.._.....- ......._, 
-..... ... r~ 'ôl·. "-')rl ' ' 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii :pečla_tk~\:.Phdpis \ 

Úradne overil 
Meno: Ing .. Andrej Tarasovič 

•. n. ''' ?n'1? l Člslo: ·; _,_,! -1 pňa:!c U'+ <-u J G:/-::J-::."c t--1 -· • 

Úr<~;dne overené podľa §9 zákona 1'ffi. SR \1.215/1995 
Z.z. o geodézii aJ<artógrafii .• 

i P/'~'i!fr é-

Pé~atKli' ... "f'Odpis 

... ;;. 
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P. č. 2 (Ing. Benčíková) 

Al Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25. 6. 2013 
K návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 
v časti schvaľuje 
bod2 
Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia 
a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb, na dobu 20 rokov pre Záujmové združenie žien 
MyMamy, Okružná 32, 080 Ol Prešov, IČO: 37787683, nasledovne: 

stavby súp. č. 5392, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ na Ul. 
Jánošíkovej č. 70 v Prešove), 

- pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 419 m2
, 

vytvoreného GP č. 85/2013 vyhotovený dňa ll. 4. 2013 GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, overeným dňa 2. 5. 2013 Správou katastra v Prešove, 
odčlenením od pozemku parc. č. KNC 1632, zast. plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- priľahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, záhrada o výmere 217 m2
, vytvorených GP č. 85/2013 

vyhotoveným dňa ll. 4. 2013 GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
overeným dňa 2. 5. 2013 Správou katastra v Prešove, odčlenením od pozemkov parc. č. KNC 
1632 a parc. č. KNC 1633, LV č. 6492, k. ú. Prešov 

- za cenu l ,OO €/rok s týmito podmienkami: 
a) vynaloženie investícií do predmetu nájmu nájomcom v rozsahu minimálne 100 000 €, bez nároku 

na refundáciu zo strany prenajímateľa, 
b) uvedenie zariadenia sociálnych služieb do prevádzky najneskôr do 2 rokov od uzatvorenia 

zmluvy, 
c) zabezpečenie prevádzkyschopnosti predmetu nájmu, vrátane vykonávania všetkých opráv je 

povinnosťou nájomcu, a to na vlastné náklady 

sa mení na 

Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia 
a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb, na dobu 20 rokov pre Záujmové združenie žien 
MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol Prešov, IČO: 37787683, nasledovne: 

stavby súp. č. 5392, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej MŠ na Ul. 
Jánošíkovej č. 70 v Prešove), 

- pozemku pod stavbou parc. č. KNC 1632/3, zast. plocha a nádvorie o výmere 419 m2
, 

vytvoreného GP č. 85/2013 vyhotovený dňa ll. 4. 2013 GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, overeným dňa 2. 5. 2013 Správou katastra v Prešove, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1632, zast. plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- priľahlých pozemkov parc. č. KNC 1632/2, záhrada o výmere 217 m2
, vytvorených GP 

č. 85/2013 vyhotoveným dňa ll. 4. 2013 GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 Ol 
Prešov, overeným dňa 2. 5. 2013 Správou katastra v Prešove, odčlenením z pozemkov parc. 
č. KNC 1632 a parc. č. KNC 1633, LV č. 6492, k. ú. Prešov 

- za cenu l ,OO €/rok s týmito podmienkami: 
a) vynaloženie investícií do predmetu nájmu nájomcom v rozsahu minimálne 100 000 €, bez nároku 

na refundáciu zo strany prenajímateľa, 
b) uvedenie zariadenia sociálnych služieb do prevádzky najneskôr do 30. 9. 2015, 
c) zabezpečenie prevádzkyschopnosti predmetu nájmu, vrátane vykonávania všetkých opráv je 

povinnosťou nájomcu, a to na vlastné náklady, 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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d) skončenie nájmu je uplynutím doby nájmu bez možnosti výpovede ktorejkol'vek zo 
zmluvných strán. 

Dôvod: 
Záujmové združenie žien MYMAMY žiada o zmenu uznesenia z dôvodu, že po schválení dlhodobého 
prenájmu bola jednak predložená MsÚ petícia ,,PET- 20-2014 obyvatel'ov mesta Prešov a obyvatel'ov 
mestských častí Šidlovec a Dúbrava za zrušenie uznesenia MsZ v Prešove č. 40012013 zo dňa 
25. 6. 2013, ktorým sa schválil dlhodobý prenájom objektu bývalého školského zariadenia MŠ na ulici 
Jánošíkova 5392170 pre Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 Ol Prešov proti 
azylovému domu "Bezpečný ženský dom MYMAMY" a za schválenie zámeru vybudovať 

multifunkčný areál mestom Prešov tak, aby mohol slúžiť nielen všetkým obyvateľom mestských častí 
Šidlovec a Dúbrava, ale aj obyvatel'om priľahlých mestských častítt, ktorú bolo potrebné prešetrit' a za 
účelom prešetrenia a vysvetlenia sa konali stretnutia s občanmi, preto práce boli pozastavené. 
Zároveň k posunu termínu došlo pri vydávaní stavebného povolenia, kde bolo v konaní doručené 
odvolanie, čo malo za následok posun časového harmonogramu stavebných prác a taktiež pri realizácii 
stavebných prác na predmete prenájmu došlo k nepredvídateľným okolnostiam (prietrž mračien), čím sa 
niektoré práce museli vykonat' ešte raz. 
Zároveň na základe žiadosti o zmenu ustanovení v nájomnej zmluve týkajúcej sa Čl. V. Skončenie 
nájmu, predkladáme aj návrh na doplnenie uznesenia MsZ v Prešove č. 400/2013 vzhľadom na 
skutočnost', že rozhodovanie o nájomnej zmluve spadá do kompetencie MsZ, je nutné každú zmenu 
týkajúcu sa podstatnej náležitosti predmetnej nájomnej zmluvy predložit' na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov. OSMM navrhuje ponechat' možnosti ukončenia nájomnej zmluvy tak, ako 
sú uvedené v nájomnej zmluve. 

BI Prílohy: 
List zo dňa 18. 6. 2015 
Zmluva o nájme nehnuteľností 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Mesto Prešov 
Ing. Andrea Turčanová 
primátor ka 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

V Prešove, 18.6.2015 

___ . Yec: Žiadost' o Dodatok k Zmluve o nájme nehnutel'ností č. 3301 

" . PREŠOV REAL, s.r:o·: V' zastúpení Mesta Prešov, na základe Uznesenia č. 400/2013 zo dňa 
· 25,6.2013-'uzavrelo zmluvu o úájnie .nehnuteľností č. 3301 dňa 27.6.2013. V čl. IV - Povinnosti 
zmluvných strán, bod 4.2. písm. c) zaväzuje nájomcu, ZZŽ Mymamy, uviest' zariadenie sociálnych 
služieb do prevádzky najneskôr do 2 rokov od uzatvorenia tejto zmluvy. 

· Z dôvodu rôznych obštrukcií a prieťahov, ktoré nespôsobil a nezavinil nájomca, sa nájomca 
dostal oproti pôvodnému časovému harmonogramu do omeškania so začiatkom rekonštrukčných prác. 

; · Z uvedeného dôvodu nájomca nie je schopný svoj záväzok zakotvený v čl. IV, bod 4.2 písm. c) 
·· · zmluvy, aj napriek enormnému úsiliu, v termíne do 27.6.2015 splniť. Predpokladaný termín ukončenia 

rekonštrukčných prác je stanovený na 3. 7.2015, pričom kolaudácia je plánovaná v mesiaci Júl- august 

2015. 

-· :) i:::- . . ' 

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného objektu je plánované na 6.9.2015. 
Z uvedeného dôvodu Vás ako prenajímateľa žiadame o uzatvorenie dodatku k predmetnej zmluve, 
ktorým .by sa predmetný článok IV, bod 4.2. písm. c) zmluvy zmenil nasledovne: Uviest' zariadenie 
sociálnych služieb do prevádzky najneskôr do 30.9.2015. 

Nakoľko nájomca vynaloží do predmetu nájmu investície v rozsahu min. 450 tisíc eur žiada, aby 
dodatkom k predmetnej zmluve bol prepracovaný aj čl. V Skončenie nájmu, a to v bodoch dávajúcich 
zmluvným stranám možnosť skončiť nájpmný vzťah výpoveďou. Navrhujeme predmetné zjednanie, 
t.j. body 5.2. a 5.4. vypustiť a bod 5.1. upraviť nasledovne: Nájom je dohodnutý na dobu 20 rokov 
v zmysle čl. II Účel a doba nájmu, bod 2.1. tejto zmluvy. 
Ide o obsahové zosúladenie týchto dvoch článkov a minimalizovanie rizika porušenia zmluvných 
podmienok medzi ZZŽ MyMamy a donorom l NFM a ÚV SR, ktorý poskytol nenávratný finančný 
príspevok na Rekonštrukciu a vybavenie Bezpečného ženského domu My Mamy. 

Zapísaný v registri MV SR, 
Č.spisu:VVS/1-900/90-16311 
zo dňa 30.1.2000 
IČO: 37787683 

Banka: UniCredit Banka, a.s. 
č. účtu: 6624407017/1111 

Kontakty: +421517712233 
+421911444991 

E-mail: poradkyne@mymamy.sk 
web adresa: www.mymamy.sk 
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netnef zmluvy r~ež1eflavrhuj~níe;:nked'že1e\hcčl~, Iž{'predmetnej zmluvy' je len nedopatrením uvedené, že 
písané na lilélinutéfúbsti,úktBré"sá prepmetorri'1l1ájmu sú zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov, aby sav dodatku 
ic?.n:'r n:1 LVoprávrlô'číslóLV,'11akoľko predmet nájmu je zapísaný na LV č.14110, k.ú. Prešov. 

S pozdravom 

~\I::.i.;\:•:·(·(:. r._, 

,- ______ ,. ______ ------·,---.: ----

.i-L·L 

Záujmové zdru~ž n~e 2Jen 
MY MY, P .. Box 152 

~u· á 32, OB 01 Prešov 
pryv:' 87 683 D : 2021630963 

Mgr. A lónia Sejková 
Štatut' na zástupkyňa 

ZZŽMyMamy 

Na vedomie: Ing. Marta Dolhá, poverená vedením Oddelenia mestského majetku 
Mgr. Peter Bobko, konatel' REAL PREŠOV, s.r.o. 

Zapísaný v registri MV SR, 
Č .spisu: VVSII -900/90-16311 
zo dňa 30.1.2000 
IČO: 37787683 

Banka: UniCredit Banka, a.s. 
č. účtu: 6624407017/1111 

Kontructy: +421517712233 
+42191144499Í 

E-mail: poradkyne@.mymamy.sk 
web adresa: www.mvmamv.sk 
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'~. ro .. ~,f;,\ u:•: ' ;(j ;· ' priestorov PREŠOV REAL, s.r.o .• Slovenská 40,080 oi Pr~šov l' . 

'' ' j ,_'' 

Nájomca 

lČ'O: 31722814 . 
Bankové spojenie: Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s. 

Číslo účtu: 6619911059/J 100 
Konatelhi: Mgr. Peter Bobko, Ing. Juraj Hudač 

: Záujmové združenie žien MYMAMY 
Okmžná32 · 

'"'''"'=~~.;, .... •z-~'-~""' -~ ·:-.--,-_.,, ,.,,._, ·.0&0·•0--l:~fl'lci{l\i==-=-='"·-·=~·-~··-- .... ·-=====•·=~=•·~·-•••~r·•·•-=~-' '~"•=~" .. -~,~~=•="-Y-~=-=~ 
lČO: 37787683 
Bankové spojenie : · 
Štatutárny zástupca: Mgr. Apolónia Sejková 

Zmluva o n~jme nehnuteľností č. 3301 schválená MsZ zo d1'1a 25.06.2013 na základ<: 
uznesenia č ........ .. 

Článok l. 
I'redmct zmluvy 

.l iv1esto Prešov je výlučným vlastníkom predmetu nájmu: 
~ sta"'by súp. č. 5392, umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 1632/3 ( objekt bývalej 
MŠ na UL Jánošíkovej č. 70 v Prešove), k. ú. Prešov, zapísaná na LV č. 6492, 
-pozemok pod staVpou parc. č. KN-C 163213 o výmere 419m2

, drub: z.ast plocha 
a nádvorie. vytvorený GP č. 85/2013 vyhotoveným dňa 11.04.2013 GEOPLAN 
Prešov, s. r. o., l(onštantúlo_va 3. 080 OJJ>_rešoY,_overeným ch1a 02.0520U _Sprkv:ou 
katastra . v Prešove~ -odčlenením z pozetnku -parc .. č. KN~c 163,2, z!ľst.- plocha 
a nádvorie. L V č. 6492, k. ú. Prešov 
- pril'ahlý pozemok parc. č. KN-C 163212 o výmere 783 m~, druh: zastav. plocha 
a nádvorie. V)1voren)• GP č. 185/2013 vyhotoveným dňa 11.04.2013 GEOPLAN 
Prešov. s. r. o., Konštantínova 3, 080 O l Prešov. o,iereným dňa 02.05.2013 Spnivou 
katastru v Prešove. odčlenením z pozemku parc. č. KN-C 1632. zast. plocha 
a nádvorie, L V č. 6492, k. ú. Prešov 
- pf'il'ahl~, pozemok parc. č. KN-C 1633/2 o výrncre 217 m2

• druh: záhrada. 
vytvoren)· GP č. 85/2013 vyhotoven)'m dóa l 1.04.2013 GEOPLAN Prešo\, s.r.o .. 
Konštantinova 3, 080 Ol Prešov, overeným dúa 02.05.2013 Správou katastra 
v Prešove. odčlenením z pozemku parc. č. KN-C 1633. zasL plocha a nádvorie, LV č. 
6492. k. ú. Prešov 

1.:::. Prenajímateľ je oprávnen)· prenajímať majetok vo vlastní~.:tve me:;to Prešov na základe 
mandátnej zmluvy zo dňa 01.08.2010. 

F tvhÚ'SP-01.'12/1 
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Č'lánok n . 
... , Účeln doba nájmu 

2.1 .. Niúomca prebtlrá predmet w1luvy do ni~rnu ako prípad hodný osobitného zretefa 
z dôvodu zriadenia~ prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb na dobu 20 rokov. 

' ·') Táto zmluva nadobúda platnost' dt\om podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnos( 

:u. 

dňom nasledujúcim po dni jej zvere:inenia. 

Článok III. 
,. Nájomné 

Nájomné bolo stanovené dohodou ako nájomné hodné osobitného zreteľa vo verejnom 
záujme vo výške 1.00 f rocne. splatné v:My k 30.6. bežného kalendárneho roka. 
Nájomca sa zaväzt~ie platif nt\]omné v dohodnutej v)rške na vyššie uveden) účet 
prenajímat;:ľa. variabiln)· symhol: 33011. 

Článok IV. 
Povinnosti zmluvu):ch strán 

4.1. Nájomca je oboznámený so stavom predmetu nújmu a\ takomto stave ho preberó do 

nájnm. 
4.2. Nájo~ca sa zaväzuje : ~\} :V;yf1al,~ž.it';irl~&'tf~l~d~.·~tef;Ul).~tuh~j'n1u· ~; :t'Q2:Efi)i'l;t.•mini~álne,;L~DOD it bt:fznárť)~ti! 

n~~~t\1~mn~~l~,~9~~~~n~·~~(~tí1i't·fi:~l;é~i~~; .... · f 
b) 7.<:1hez.pečit' prevúdzkyschopnost' predmetu nájmu. vrátane vykon~1vania \ šctk:· ch 

,
1

",\ .. opráv na vlastné .~l.~k}~d)c ... ···.· .. 
:.:· c) ':}rv~i~sf ;·~~tij~lt~stimälnvdf•' ~}ťržteb do /prevádz~-y 'mdneskôt: do. .2 t;nkov od 

~.).'\-,:" -,_,.\-:';.:·:;:··"'", - , .. · . -.·. ,. , ·. . . ""' 
·.~~tv}1teui:a·t~j~Q, ~lu~tf 

d) preukázat' prenajímatero\'i použitie tinunčn)'ch prostriedkov v zmysle bodu a) toht0 

článku na základe písomnej v)'ZVY prenajímateľa. Pred z.acatím prác ná)omca 
píson1nc požiada prenajím.tera o súhlas s vykonaním investícií, písomn~ súhlas na 
realizáciu ínvcstu:ií uveden)·ch v bode 4.2. písm. a) tohto článku udeľuje prim~llor. 

cl vynaloú~nic ftnančn}·ch prostriedko\ v zmysle ustanovenia bodu -L2. písmenu aJ 
tohto člúnku preukázal' pren;Jjímatcl'ovi v?dy najneskôr do 3 l. decembra heind1•1 

kalendúrneho roka. 
-L':\. Prenaiímatcr je oprávnený požadovat' prístup k predmetu najmu z.a účelom kontr•Jiy. 
4.4. Nájomca je oprávnen)· da( predmet nájmu do podnájmu trt:~é.i usubc kn :; pÍ<;fll11!l~m 

súhlasom prenajímateľa. 
4.5. N~\iomca je p(l\Ínn)· vytvorit' podmi..:nky, aby na predmete nájmu ncvz.nikla škoda 

a ab) nedošlo k i.'bnvcniu majetku prcnt\iímatel'a. zúrnvei1 zodpovedú z.a príp<:~dnéhu 
podnújomcu. 

4J1. t'Jctovné r1dpisy technického zhodnntcnia fínam:twaného nájomcom odpisuje počas 
doby nájmu nú,iomca. Pn ukončení nájmu :>a technické t.hndnoknic :-:táva majetkn~ll 
prenajímateľa. 

4. 7. Na dod~1vku energií u služieb súvisiacich s u:t.ínmím nebywv:vch prieston)\ ' /.11l)·~dc 
tejto zmluvy. uzavrie nájomca vo vlastnom mene samostatn~· zmluvn) \Zt'all 
s dudúvatcl'm.í energ:ii a slu7ieb a na základe toho sa zaviizuje uhrádzať poplatk; :r.a 



Článok v. 
Skončenie m\jmu 

5.1: NÄiom je· dojednanf ·na dobu 20 rokov v zmysle čl. JL bod 2.1. tejto zmluvy 
_s výpovednou lehotou l rok. 

5.:t . \l)•i)ovC'ď musí mať pís{1mnú podobu a v)•ptwedná lehota začína prv)·m dňom v mesiaci 
. nasledujúcom po doručení výpovede. 

. .· 5 . .3. ' Zn1ll.m1é'strany mÔžu ukončiť nájornn)· vzťah~ na základe vzájomnej dohody. 
~--·w--~~=~·"·=-~- ~--,;;A=--~Zmluvné.strany mô7~tzmt1.1Y.l-LQ,.O:ft.hm~~~'..'(ll2~~ia(ai_ bc!· udania dôvodu. 

"- ·- -·--~- ..• T --~=~-~".;.~~:M!::.!'-":č-"'"••..,;._--..,-=>:-r.<,-:;--:'!"·<e-,·~·7~ -",.".ry~_s:;l.~-..,...r-t=:rs:t~.,-~.:::. 

~.. ' ' .. ~ ' ' -:. 

Článok Vl. 
Záverečné ustanovenia 

6.1, ·.)á to · zmluva · je povinne · zverejť'lovanou zmluvou a jej účinnosť nastane dú om 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle prenajímateľa. 

11.2. . Práva.~~ po\ in ností zmluvn)·ch strán touto zmluvou v)·slovne neupravené, sa ri aJ ia 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustatný·ch právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

6.]. Zmlúvn bola vypracm·aná v 4 rovnopisoch s platnosťou originalu. z ktor)rcb ch a 
prevezme prenajímateľ a dva nájomca. 

6.4. Z_mluvne strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne p~)mzume1i. čo du nbs;1hu 
''i' -'rozsahu, tieto. vvjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svo_111111 

vlastnoručn)·mi podpismi na tejto zmluve. 

ll ,, ov:, J" !J /L) V Pg:šovc. dib: tf 1 · _ 

Za pn~najímatd'a 

-'l 

c::?. 
ľvlt,r. Juraj lludúé 

!'v1sU/SP-O l: 12 l 

Za nájomcu: 

. l 

Mgr. .1\pollmia St~jková 
štatutárn)· zástupca 

., 



1;;;1 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 3 (JUDr. Končar) 
Komisia l. 7. 2015- bod č. 6 (stiahnutý z rokovania komisie) 

Al Mesto Prešov kupuje: . 
pozemky -parc. č. KNC 1010, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 086 m2

, 

-parc. č. KNC 1011, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935m2
, 

-parc. č. KNC 1012, zastavané plochy a nádvoria o výmere 589m2
, 

-parc. č. KNC 101311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811m2
, 

-parc. č. KNC 1014, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l 852m2 

a 
stavbu- (kaštieľ) so súp. č. 2492, umiestnenú na pozemku parc. č. KNC 1010, 
všetko zapísané na L V č. 750, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. S lanská 

Vydanie: 

Strana 
6127 

od spoločnosti OLYMPIA MM, s.r.o., Svätoplukova 4, 080 Ol Prešov, IČO: 36477796. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ ponúka mestu Prešov kaštieľ v Nižnej Šebastovej za účelom jeho využívania ako 
reprezentačného mestského zámku na kultúrne a rekreačné účely, spolu s priľahlou záhradou, ktorá 
je vo vlastníctve mesta Prešov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vzhľadom na to, že stavba špecifikovaná v bode Al tohto materiálu je národnou kultúrnou 
pamiatkou, mesto Prešov v prípade schválenia kúpy predmetných nehnuteľností uzavrie na tieto 
nehnuteľnosti kúpnu zmluvu až za predpokladu, že si predkupné právo v zmysle osobitného zákona 
neuplatní štát v zastúpení Ministerstvom kultúry SR. 

Dl Stanovisko odboru strategického rozvoja zo dňa 5. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 20. 3. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s ponukou na odkúpenie nehnuteľností- kaštieľ v Nižnej Šebastovej. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 495 567 €. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 21. 3. 2015 
LV č. 750 
Kópia z kat. mapy 
Kópia mapy z GIS 
Fotodokumentácia 
Stanovisko OSR zo dňa 5. 3. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemkov: 

-parc. č. KNC JOJO, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2086 m2
, 

-parc. č. KNC 1011, zastavané plochy a nádvoria o výmere 935m2
, 

-parc. č. KNC l 012, zastavané plochy a nádvoria o výmere 589m2
, 

-parc. č. KNC l O 13/ l, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811 m2
, 

-parc. č. KNC l O 14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 185 2 m2 

F- MsÚISP-0111211 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 7/27 

a 
stavby- (kaštieľ) so súp. č. 2492, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC JOJO, všetko zapísané na LV 
č. 750, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita.Ul. Slanská 
od spoločnosti OLYMPIA MM, s. r. o., Svätoplukova 4, 080 Ol Prešov, IČO: 36477796 

- za cenu 495 567 €. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



OLYMPIA MM, s.r.o. 

MESTO PREŠOV Mestský úrad V Prešove 

Doilo: 2 1 -03- 2014 

PrOohy: 

Evldanfin6 Nslo do§lej po!ty: 

Vec: 

Znak a leholb 
ulofenia: 

Svätoplukova 4 
080 01 Prešov 

Spoločnosť zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka č. 13305/P 

Mesto Prešov 
.JUDr. Pavel Hagyari 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

V Prešove 21.03. 2014 

Znížcn~i ponuka na odkúpenie kašticl'a v Nižnej Šcbastovcj č. 18 

Spoločnosť Olympia MM, s. r. o., ktorá je vlastníkom kaštieľa v Nižnej Šebastovcj, ponúb 
na odpredaj všetky predmetné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 750 v k. ú. Nižná Šcbastovú. 

Pozemky: 

pc. l O 10- 2086 m2
, 

pc. 1011- 935m2
, 

pc. l 012- 589m2
, 

pc. l013/1-81lm2
, 

pc. 1014- 1852 m2 

------------------------------
Spolu 6273 m\ a taktiež stavbu so súpisným číslom 2492 na parcele č. l O 10- kaštieľ. 

Všetky predmetné nehnuteľnosti zapísané na LV č. 750 som ochotn)' odpn.:daľ :1.:t ccwt 
pozemkov o celkovej výmere 6273 m2

, trhová cena predmetných pozemkov je v tejto lokalit'.: 
79 Eur/m", čo je po prepočte 495 567 Eur. 

Naša spoločnosť je ochotná sa dohodnúť na prípadnom splátkovom kalendári H i<u kúpneJ 
cene si nebude účtovať DPH. 

Prílohou listu je kópia LV č. 750. 

S pozdravom 

E-mail: olympiamm@orangemail.sk 

Jozef Podscdlý 

konateľ ;r::..:·~~'" 

~~;;~T.~·IIlt, •-•f1 

Tel.: 0905 327 787 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Nižná Šebastová 

Dátum vyhotovenia 20.01.2014 

Čas vyhotovenia: 18:51:59 
----------------------------~------

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 750 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiesi. pozemku 

1010 2086 Zastavané plochy a 16 
nádvoria 

1011 935 Zastavané plochy a 17 
nádvoria 

1012 589 Zastavané plochy a 17 
nádvoria 

1013/ 811 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

1014 1852 Zastavané plochy a 18 
nádvoria 

Legenda. 
Spôsob využívania pozemku: 

18 - Pozemok, na ktorom je dvor 
17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 
16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 

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

1 

Právny vzťah Druh ch.n. 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 

2492 1010 
Legenda. 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 

Druh chránenej nehnutel'nosti: 

20 Kaštiel' 

201 - Nehnutel'ná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) 

Kód umiestnenia stavby 
1 -Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASt B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

201 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky p(>dic'l 
miesto trvalého pobytu (sídlo} vlastníka 

Účastník právneho vzťahu Vlastník 

1 OLYMPIA MM, s.r.o., Svatoplukova 4, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

'l l 1 

Titul nadobudnutia Z 2250107-Uznesenie OS Prešov č.23Er 8545100-138, Ex 933100 o príklepe pri dražbe, Z 
2781/07-Žiadosť o zápis GP 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho poriálu '17 .01.2(1'14 
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l z 2 

Autorské práva 

• Adresy: (c) Mesto Prešov 
• Ulice: (c) Mesto Prešov 
• Zosuvné územia: (c) Mesto Prešov 
• Polohopis: (c) Mesto Prešov 
• Ortofotomapa: (c) Eurosense s.r.o., www.eurosense.sk 
• ISKN: Vektorová katastrálna mapa (VKM) (c)Úrad geodézie 

kartografie a katastra SR. Mapa má informatívny charakter, 
neslúži na právne účely. Aktuálnosť VKM 01/2014. 

• územné členenie: (c) ÚGKK a Mesto Prešov 
• Územný plán: (c) Mesto Prešov 

Legenda 

http://webgis.presov.sk/ 

GEO s.r.o. 2014 (Prešov) a neslúži na právne úkony. 

ll. 4. 2014 10:16 
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kaštieľ sč. 2492 na KN 1010, Prešov ul. Slánska 
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Prístavby k kaštiel'u -sklady administratívna budova k. u. Nižná Šebastová 
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1:;1 MESTOPREŠOV 

Vá§ list člslo l zo dňa: 

1'3f&v/~lň 
,!!. Lf ·l . 28/~---

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie riadenia projektov 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Nalie čfslo: Vybavuje /linka Preliov: 

č. spisu 787/2015 Mgr. Jana Vargová/104 05.03.2015 
č. záznamu 15712/2015 

Ponuka na odkúpenie nehnuteľností 
-odpoveď na žiadosť 

Dobrý deň, 

Na základe Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k možnosti odkúpenia nehnuteľnosti, 
Vám Oddelenie riadenia projektov dáva nasledujúce stanovisko: 

Oddelenie riadenia projektov neeviduje žiadnu žiadosť, ani podnet pre projektový 
zámer v pripravovaných strategických dokumentoch mesta Prešov, na základe ktorých by sa 
mesto Prešov mohlo uchádzať pre danú lokalitu o nenávratný finančný príspevok. 

S pozdravom 

:rtiESTO PRE~OV 
Mestský úrad v Prešove 

r•neoR STRATEGICKÉHO ROZVOJA 
ORO 01 Prešov [TI 

/lbg. Jl"dua Vrtel'ová 
poverená riadením 
Odboru strategického rozvoja MsÚ 

Mestský úrad v Preliove 1 Hlavná 731080 01 Preliov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 



GJ Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 4 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemky- parc. č. KNC 149114, orná pôda o výmere 368 m2

, lokalita Ul. Kvetná, 
-parc. č. KNC 14911404, orná pôda o výmere 241m2

, lokalita Ul. Ružová, 
spolu o výmere 609m2

, LV č. 1293, k. ú. Prešov, 
od Mgr. Márie Karaffovej, Sibírska 18, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Dodatočné majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 24. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 31. 8. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 

Vydanie: 

Strana 
8/27 

OSMM odporúča schválit' odkúpenie predmetných pozemkov za účelom majetkovoprávneho 
usporiadania nehnuteľností pod miestnou komunikáciou. 

F/ Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 5. 5. 2014 
Stanovisko OÚP aS Ú zo dňa 24. 8. 2015 
Kópia z kat. mapy 
LV č. 1293 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemkov: 
- parc. č. KNC 149114, orná pôda o výmere 368 m2

, lokalita Ul. Kvetná, 
-parc. č. KNC 14911404, orná pôda o výmere 241m2

, lokalita Ul. Ružová, 
spolu o výmere 609m2

, LV č. 1293, k. ú. Prešov, 
od Mgr. Márie Kara/fovej, Sibírska 18, 080 Ol Prešov 

- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚ/SP-0111211 



-Mestský úrad v Prešovesekcia majetková a ekonomická 

oddelenie mestského majetku 

Hlavná73 

080 Ol Prešov 

Váš list č./zo dňa 

M/5632/2014 / 01.04.2014 

Vybavuje 

Ing. J. Adam 

Vec: Ponuka na odkúpenie pozemkov- odpoveď 

Prešov: 

01.05.2014 

Podpísaná Mgr. MáriaKaraffová, nar. 20.11.1963, bytom Sibírska 18, Prešov som 

obdržala Vašu odpoveď na moju žiadosť o majetko - právne vysporiadanie pozemkov 

v mojom vlastníctve, parc.č. KNE 1491/4 a 1491/404 v k. ú. Prešov o celkovej výmere 609 

m2, ktoré sa nachádzajú pod mestskými komunikáciami na konci ulíc Kvetnej a Ružovej 

v Prešove, v ktorej ma žiadate o cenový návrh na odpredaj uvedených pozemkov. 

Na Vašu žiadosť odpovedám nasledovne: 

Mám záujem o výmenu týchto dvoch pozemkov pod mestskými komunikáciami na ulici 

Kvetná a Ružová v celkovej výmere 609 m2 za jeden pozemok vcelku v rovnakej celkovej 

výmere a kvalite, najlepšie v tejto lokalite, alebo v jej blízkosti, napr.Šidlovec. 

Preto by som Vás v tejto súvislosti chcela úctivo požiadať o Vašu ponuku pozemkov, ktoré sú 

vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré by boli vhodné na túto výmenu. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

S pozdravom j, , 
} . . 

Mgr. ·Mária Karaffová 
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MESTO PREŠOV 
d.:~~~h;; !!~·~du Odbor územného plánovania a stavebného úradu -~V~)~-
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Váš list čislo l zo dňa Naše čislo 

M/5632/2015 B/20 15/11258 

Vec 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje l linka Prešov 

Ing. arch. Katarfna Štefanová 24.8.2015 
'2' 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov, Nová Dúbrava, Kvetná a Ružová ulica, odkúpenie pozemkov parc. č. KNE 
1491/4 a 1491/404 k.ú. Prešov, Mgr. Mária Karaffová 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/5632/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako obytná plocha 
rodinných domov. 

V súčasnej dobe sa na západnej časti pozemku parc. č. KNE 1491/4 k. ú. Prešov 
v dlžke cca 10m nachádza teleso časti miestnej komunikácie Kvetnej ulice (cesta, chodníky 
a sprievodná zeleň), na východnej časti tohto pozemku sa nachádza pol'ná spevnená cesta 
vedúca ku plochám záhradkárskych osád situovaným východne a severne od tohto 
pozemku. Na pozemku parc. č. KNE 1491/404 k.ú. Prešov sa nachádza teleso časti 
komunikácie Ružovej ulice. Predmetné komunikácie sú verejné pre prístup do obytnej časti 
mesta Prešov Nová Dúbrava a do záhradkárskych osád, ktoré sú situované východne 
a severne od týchto komunikácií. 

Nemáme námietky k odkúpeniu pozemkov parc. č. KNE 1491/4 a 1491/404 k.ú. 
Prešov do vlastníctva Mesta Prešov, ktoré sú zastavané telesom komunikácie Kvetnej 
a Ružovej ulice a ktoré sú využívané aj ako prístup do záhradkárskych osád. 

/ .-

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru OP a SO 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

•. l 

\,~ ' -·~ ~ ~ ,_,...; VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1293 -. . 

ČASt A: MAJETKOVA PODSTATA 
'ľ:' ' 

,. ' PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 

Parcelné číslo Pôvodné k.ú. Počet č. UO U miest Výmera vm2 Druh pozemku 
pozemku 

1491/ 4 368 Orná pôda o 
14911104 42 Orná pôda o 
1491/204 16 Orná pôda o 
14911304 28 Orná pôda o 
14911404 241 Orná pôda o 

Legenda: 
Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom územi obce 

ČASt 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Karafová Mária r. Lešková, Mgr., Sibírska 18, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 20.11.1963 

Titul nadobudnutia Z-1955/12 -Osvedčenie o ded 260/67/2011 

CASt C: tARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

PKV 1067 pre parcely reg. E KN 1491/4 1491/104 1491/2041491/304 1491/404 3199/2 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 l 1 

1 
1 
1 
1 
1 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 07.09.2015 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 9127 

P. č. 5 (Lichvárová) 
Komisia l. 7. 2015 -bod č. 15 (stiahnutý z rokovania komisie) 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 9204152, ostatná plocha o výmere cca 30m2 (presná výmera bude 
známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita, UL Mukačevská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom umiestnenia obchodnej prevádzky 

rýchleho občerstvenia a predaja mrazených výrobkov. Na dotknutom mieste je v súčasnosti 
umiestnený stánok na predaj novín a časopisov, ktorý je v zlom technickom stave a nie je 
prevádzkovaný už cca dva roky. Z uvedeného dôvodu oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
odporúča jeho odstránenie. Nájomná zmluva na predmetný stánok medzi Mestom Prešov a jeho 
vlastníčkou skončila dňom 30. 6. 2015. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l 
písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 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 odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 12. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. 5. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s odpredajom časti mestského pozemku parc. č. KNC 9204152 o výmere cca 
30m2

. 

F/ Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadost' zo dňa 7. 4. 2015 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 12. 5. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204152, ostatná plocha o výmere cca 30m2 

(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita, Ul. Mukačevská, 
spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 
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Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku 
Majetkovo- právne oddelenie 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o kúpu pozemku 

Vybavuje: Ing. Emil Šoltýs, t.č.: 0915 858 033 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: Stanislav Lech 

Dátum narodenia l IČO: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 

Číslo telefónneho kontaktu žiadate!'?: · 

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* 

Pozemok sa nachádza na ulici: Mukačevská 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parcely: 9204/52 

Účel žiadosti: Žiadam o kúpu časti mestského pozemku. Kataster Prešov, číslo parcely 9204/5-t, číslo 

LV 6492, druh ostatné plochy, umiestnenie intravilán o výmere 30 m2
, za účelom umiestnenia 

obchodnej prevádzky rýchleho občerstvenia a predaja mrazených výrobkov. 

Súčasný stav: Na predmetom pozemku je situovaná trafika, prostredníctvom nájomnej zmluvy 

s mestom, ktorej vlastníkom je Mária Eštočinová- MAREŠ, IČO 37054929, miesto podnikania 

Šmeralova 21, Prešov. Zmluva o nájme pozemku pod stánkom č. 26s/2010. Nájomca má záujem 

o ukončenie zmluvy uplynutím času, na ktorý bola dojednaná. Koniec nájomnej zmluvy je 30.6.2015. 

Mám ziuje.m u kúpu ptedmefíiéfio stánku, ktorý stojf na mestskom pozemku a zároveň záujem 

o kúpu mestského pozemku o rozlohe 30m2
, ako bolo vyššie uvedené. 



Váš list číslo l zo dňa 

MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Naše číslo 

MsÚ Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka Prešov 

M/5799/2015 B/2015/6469 Ing. arch. Katarfna štofanová 12.5.2015 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Vec vec 
Prešov, Sídlisko 111., Mukačevská ulica, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 9204/52 
k.ú. Prešov pre umiestnenie rýchleho občerstvenia, Stanislav Lech 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/5799/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako obytná plocha bytových 
domov. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, platí 
pre danú plochu regulatív RL 8.5 Plochy určené pre bývanie v bytových domoch. 

V súčasnej dobe sa na časti pozemku parc. č. KNC 9204/52 k. ú. Prešov nachádza 
stánok na predaj novín a časopisov. Predajný stánok nie je prevádzkovaný cca dva roky a je 
v zlom stavebno-technickom stave, preto odporúčame jeho odstránenie. 

Zámer umiestnenia obchodnej prevádzky rýchleho občerstvenia a predaja mrazených 
výrobkov je navrhovaný v lokalite pred nákupným centrom Astória na Mukačevskej ulici. 
V objekte Astória sa v súčasnej dobe nachádzajú prevádzky občerstvovacích, kaviarenských 
a stravovacích zariadení - Hostinec Astória, Kaviareň Joma Game Club, Reštaurácia Al 
Dente, Pub- Night Bar a v príprave na otvorenie predajňa potravín Milk-Agro. 

Vzhl'adom k tomu nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č. KNC 9204/52 
k.ú. Prešov o výmere cca 30 m2 za účelom umiestnenia obchodnej prevádzky rýchleho 

. - _ ... _ ..... _:_ - ... ----·'·-...... ··'·--~-·~-·. ~:-.-1-.&.-1'-· .: 



1;;;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10/27 

P. č. 6 (Buzgóová) 
Komisia l. 7. 2015- bod č. 20 (stiahnutý z rokovania komisie) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNE 20671105, orná pôda o výmere cca 30 m1

, 

-pozemku parc. č. KNE 20671306, orná pôda o výmere cca 16 m1
, 

- pozemku parc. č. KNE 32271007, orná pôda o výmere cca 4 m1 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jánošíkova. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel' požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom scelenia pozemku, nakol'ko oplotenie 
rodinného domu presahuje do uvedených parciel a má záujem o vysporiadanie skutkového stavu. 

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. 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhl'adom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 17. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

FI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 28. l. 2015 s prílohami 
Stanovisko OÚP aS Ú zo dňa 17. 3. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNE 20671105, orná pôda o výmere cca 30m2

, 

-parc. č. KNE 20671306, orná pôda o výmere cca 16 m2
, 

-parc. č. KNE 32271007, orná pôda o výmere cca 4m2 

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

F- MsÚISP-0111211 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

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

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

)~j- --0 /c;'-
Meno, priezvisko l obchodn)' názov: ...... 1.~;;.. ........... ':-'!. .. ~ .. ť:!. ............... ~.~--~~.'!.. ......................................... .. 
Dátum narodenia l IČO: .. /_ 

·-~·-·········································································~·······_·················· 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .. : ................................................. , ........................ __ _ 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: r ..................... r ........ ". .... .. 
e-1nailová adresa: .1 ............ --:: ••.•••• v.Y,,':;::t..~ .• ~ •• ,.c~.:: .. ; . .-........... -•••••••••. 

(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 nachádz:y;a t~cio ..... :J.S:b..l?.iiJ.:?..~.~/················································································· 
Katastrálne úze1nie: ..... ~.-J.QJI. ......................................................................................................................... . 

Číslo parcely: ...... r};.9..q,.f./.0.g.f. .. '/ ... 0..P..0.o/..f..e{!.1 ..... ~.~.-? . .ľ./.ť. ..................................................... . 
Účel žiadosti o 1 • .St:?ť.Ú..Il.ie. .. .p.rf:d:?..T..k4.ť..:::.J?.:~r.>..!z. ··rt;·ť.<?.."fg..r;:g~···'il..'A0..§?.!:~ .. :.&. . 
.. M.Yť.~(fJ.....p..t~!.ť.. ( .. ::.rr;~'.':!.<?.:.</..'?..il.i.C .. .. :!.~l:. .. 'l.!!.!:.fl.(?. .. ~::~:.~'::.'i. ................................ . 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobn~·ch údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Jllnom znení 
podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

y v c2ľ /.1.(.7/f V Presove dna ........ : ........... .. """"-:""""""""------- ... 
p~~~r·ho/a'tel'a 

Príloha: 

- -k6pia listu llastuíctva na po:?:em6k 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

čestné vybláseUi& ~adl'a pi ílohy č. ll alebo prílob.y €. 12 k SP..- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 



Váš :ist :is io zo d'la: 

M/ 1648/20 15 

MestskÝ úrad Prešov 
Odbor územného plá~wvania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarkov á 24, 080 O l Prešov 

:-<aše číslo: 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

';:;.rešov· 

8/2662/20 15 Jng.arch. Ligus, kl.211 17.3.2015 

VEC: Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. 
Prešov, Jánošíkova ul. 104 -stanovisko 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Prešove, 
vykonávajúce funkciu mesta Prešov ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16, 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta Prešov č. 
5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, dáva k predloženej žiadosti toto 
stanovisko: 

dotknuté časti pozemkov parc.č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. Prešov sú 
súčasťou oploteného pozemku rodinného domu na Jánošíkovej ul. č. 104. Z hl'adiska 
územného plánu sa nachádzajú na ploche určenej na bývanie v rodinných domoch. 
Na ich ploche nie je umiestnená ani plánovaná žiadna verejnoprospešná stavba 

na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči odpredaju časti pozemkov 
parc.č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. Prešov, ktoré sú súčasťou oploteného 
pozemku rodinného domu na Jánošíkovej ul. č. 104. 

S pozdravom 



Mapa 

13.04.2015 09:44:21 Janka Hnatová 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.12.2014 (nie je na právne účely) 
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CZ' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 11127 

P. č. 7 (Buzgóová) 
Komisia 27. 5. 2015- bod č. 18 
Komisia (výjazdová) 10. 8. 2015 -bod č. l 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 1213196, záhrada o výmere 51m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Tatranská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku za účelom scelenia pozemkov, nakoľko predmetná 
časť pozemku susedí s pozemkami v jeho vlastníctve. 

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
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. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, 
že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 14. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 2. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom časti pozemku. 

FI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 12. 6. 2014 s prílohami 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 14. 7. 2014 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 1213/96, záhrada o výmere 51 m2

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

F- MsÚISP-0111211 



ooo l\1FSTO PREŠOV 
IB1IBl:l!i 
,_.. l\lest~k} ÚnHI' Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Mestsk> úrad v Prešove 
sekcia ma_jetko\·á a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majc::tku 
Jarkova ~-~ 

080 O l Prešov 

Meno, priezvisko/obchodn)· názov: ........ Jjíj~~~ ... S~?-.~-::\~.\S:-.... ~.~$~~·: .... ~~~.\.\ ...... .. 
Dátum narodenia l IČO: ......... _ .?... .. ~ ............... . 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti· . 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ........... r- .......... : ............. ~ ...... ;-.... •• 
l 

e-mailová adresa: .................. J .. . 
........... 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetk)'ch navrhovatel'ov ako aj ich 

vzájomn) vzťah- napr. súrodenci, pl>dielovi spolU\ lastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 
. l 

Pozemok sa n~chádza na ulici : ................ :\ .. f.J.?!.J.'::\~~ .................................................................... . 
Katastrálne úzerr1ie: .......... -~S-~~9~ ..................................................................................................... . 
éislo raccely ···········;-~·~~~~·':]·~···()iq:::;ro·;:;········;;;;;········:·q·qr··:··:·····;.;q·~caz;·· 
u~~ ~~~rk,·······šo~···· ··vrc;,·;"'·:!io·~········.r;o;.~;;;ľO;:, .... .,{-::;~.-:Y··1rr(j(j7i(fi,.]. .. (?1 ............................................................................................ J .......................... J ............................... /.: ...... 3 .. _ % 
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 ,. tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzanctej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade 

preukázaného poi'Ušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove diía .. .J_~\:. "-~ ... 2..., ~" · 

Príloha: 

kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia poLemh.u 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrúlnej mapy 

* ( nehodiacc sa preškrtnite) 

···········.--c,····················· 
podpis navrhovatel'a 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 11.06.2014 
Katastrálne územie~ Prešov _____ _Š:as vyhotove~_i_a~ ______ j4:38:48 

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Ust mapy Druh ch.n. 

1213/96 
Legenda: 

51 Záhrady 

Spôsob využívania pozemku: 

4 1 4313 

4 -Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, 
ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a inépol'nohospodárske plodiny-

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

LIST VLASTNÍCTVA č. 6492 

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

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 

IČO: 

-----------·--------

Spoluvlastnícky podiel 

1 l 1 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 06.06.2014 
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VÝMER VY KAZ 
;" ~ 

Doterajší st a v Zmeny Nový stav 
--- --

Číslo . l 

l l""~'" PK Výmera k od 
Č is lo výmera Vlastník, 

parcely Druh 
parrele m2 parcely m2 vložky Diel parcely nájomca -držiteľ 

l l l čislo či s lo !XJZemku 
(adresa) 

LV PK KN ha m2 l ha nľ 

STA v PO ~~:.. Kl..r: 
1H,JT. <'~f. ,. 

2".s-• /Zl% ,,, .Z40 .;J:A .sr. .· /.z/%;, .z t)f) ~.f".l'-'.1 J>#rr.<..,.:;.! ,-
~dll 

z•s-~ v.v%. 1.1!1 2..~~A.. '2/%/z ;f.9,;1 2.."'1~..1(. ...()., TCA:A7.t/ ;, r:li' z 
"~~z ~2n!J~: .),f Z:.AJF. /Z-':1/.!J" .J4 z~ .t.r. .!J t> n:::-< o~ :u;-

7c4r iho~..7.J '1J"1 "~ _,... /7oaJ.7.J 70.J (J~ • ./">. ..!)orc:.,e_,J .r;"-
.r'.ro,- TP/'T.t r"' ,f;1R;· •• 

/"tdCj~:J .fB b_Ll ,_,.._ 
.4 /;'RU:J.FLK_. 

.}?(),U., ; ;fU Jr .s,.oen . .v: l? z/~ 
_"J 

' 

podkladom ,na prime úkony, kecf udaje. dotera,jiieho $1aYU výkazu výmer SÚ Zhodné S údajmi platnýdl vypisov Z katastra nehnutefnos!i 

Vyhotov•ter Okres ... 
r~.c..rov 

Obec Kat. 
územie 

GES - N[/'1'C;-k sr. 
s "v 4 n s ,l( "l t:' b' 

Čisto .:J l 2 ~S .2 d :J . / Mapovy 
plánu - / 6"' /..:J.r list č. 

/ , 1 Zúnam podrobne ho 
1'- :J/ :>/,; ?' -:J//.j merania (meračsky náčrt) č. ?-(J.t, 7 

l 1. 

" ?RCJ"OY GEOMETRICKY PLAN na 11 41 .o E' t: .r ,• .. o .r "-~ ./G ('. 

C'-./-,/'.f .. O /!-OO H..:; 

Zameral Vyhotovil 

Dňa: Dna: 

Meno: - Meno: 
/V 1::..-n C/k Nf::."Y"Ci"K 

No\lé hranice boli v prírode označené 

f'"L.. o ror7 

Súradnice bMovoznačenýchčislami a ostalné mera!::sl<lt l 
údaje sú uložené vo deobecnej dokumentKii 

Geodézia t. 6.49·1994 · 

Dňa: 

Potvrdil Overil 
Meno: 

!Meno: Ol'la: 
l?.ji./"J"l.F /4'~. cn:-ur;-'lo.i l Cislo: 

/ó'. 7. /.9~$" 
Overené podfa § 8 zákona é .. 46/1971 Zb. 

,e·• "' 

Pečiatka a· podpis 



Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

1;;;1 MESTOPREŠOV 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Msú Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická / 
Oddelenie mestského majetku 

Váš list číslo l zo dňa: · Naše čfslo: Vybavuje l linka Prešov: 

M/9755/2014 B/2014/10420 Ing. arch. Katarína Štefanová 14.7.2014 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Vec 
Prešov, Nová Dúbrava, Tatranská ulicat odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1213/96 k.ú. 
Prešov, Martin Krajňák 
- stanovisko 

Na základe Vašej ži.adosti č. M/9755/2014 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
hlavného architekta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

Podľa ÚPN mesta Prešov· je predmetná· lokalita •navfhovaná ako obytná plocha 
rodinných domov. Pre danú lokalitu platí regulatív RL 8.1 VZN mesta Prešov č .. 5/2013 
v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013. 

Pozemok parc. č., KNC 1213/96 k.ú. Prešov sa·n~chádza medzipóze~kaniLparc. č. 
1213/207 a 1400/43 k.ú. Prešov vo vlastníctve žiadaťel'a a ti.eto pozemk)' s~ využívané ako 
záhrada k rodinnému domu na pozemku parc. č: 1213/9 k.ú.}Prešov. · . . ' 

J 

Nemáme námietky k odpredaju pozemku parc. č. KNC 1213/96 k.ú. Prešov· 
žiadatel'ovi. Súčasne odporúčame odpredať pozemky parc. č. KNC 1213/93, 94, ·gs 

. a 1213/97,;109 k.ú. Prešov, ktoré tvoria súvislý pás šírky cca 3,7 m situovaný medzi. 
pozemkami v súkromnom vlastníctve a ku ktorým nie je priamy prístup z verejnej 
komí.JI"!ikácie, Predmetné pozemky sú vyu·žívané a prihradené k jednotlivým pozemkom 
prislúchajúcim k rodinným domom na Tatranskej ulici. 

[JtJES'J''(i) PllESOV. 
Mestský úrad 

SEKW STAVE8N~tl0 ÚR.AOU A URBANISTIKY 
08fY:::Ô 1fPrešov @ 

Ing. Marián Ha~arík 
riaditel' Sekcie stavebného 

úradu a urbanistiky 

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 
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CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 8 (Lichvárová) 
Komisia 27. 5. 2015- bod č. 17 
Komisia (výjazdová) 10. 8. 2015 -bod č. 17 

Strana 
12/27 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 9593/75, zastavaná plocha o výmere 40m2

, vytvoreného GP č. 47/2014 
zo dňa 21. 3. 2014, vyhotoveného Progres CAD Engineering, s. r. o., Masarykova 16, 
080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9593/66, zastavaná plocha, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita UL Tehelná. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Výstavba spevnenej komunikácie k jestvujúcej prevádzke: Mesto Prešov - Elektrická stanica Prešov 
I. V súčasnosti žiadateľ prevádza rekonštrukciu predmetnej elektrickej stanice, a preto plánuje 
vytvoriť z provizórnej komunikácie spevnenú. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 13. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb zo dňa 19. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 7. 5. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s odpredajom mestského pozemku parc. č. KNC 9593/75 o výmere cca 40 m2 

s podmienkou, že nebude obmedzený prístup ku garážam. 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná žiadateľom: 
2 290 €, t. j. 57,25 €1m2 v zmysle znaleckého posudku č. 14112014 vypracovaného Ing. Pavlom 
Maťufkom, Ružová 17, 080 Ol Prešov zo dňa 16. 7. 2014. 

WPrflohy: 
Žiadosť zo dňa 24. 3. 2015 
GP č. 47/2014 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 13. 5. 2015 
Stanovisko ODŽPaKS zo dňa 19. 5. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9593, zastavaná plocha o výmere 40m2

, vytvoreného GP č. 47/2014 
zo dňa 21. 3. 2014, vyhotoveného Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 080 OJ Prešov, 
odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9593/66, zastavaná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tehelná, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku zadaného mestom Prešov. 

F- MsÚISP-01112/1 
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Mesto Prešov - Mestský Cnad 
Odbor mestského majetku 
Hlavná 73 

;)55 - 51 G 2-+GfJ.:or;zagh_ \'!adirnií@ vs ds si-': 

: ·r.::c,Stce/24. !J2 .2·:; í:, 
080 68 Prešov 

. Ver;: Mesto Prešov - Elektrická stanica Prešov i- prístupová 
cesta - žiadosť o odkúpenie časti pozemku 

Vážené dámy, váženf páni, 

Týmto by si Vás,spoiočnosf Východoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len 
-·_ ."VSD, .a.s.") dovolila_ požiadať o uzatvorenie Kúpnej zmluvy na novovytvorený 
- pozemok parc. č. KNcC 9593/75 zastavané plochy a nádvoria o V'}mere 40 m2 
. (ďalej len "kupovaný -pozemok"), ktorý vznikol z pozemku parc. č. KN-C 
. 9593/66 vo výlučnorň vlastníctve Mesta Prešov v katastrj nehnutel'nostf 

evidovaných v katastrálnom území Prešov na liste vlastníctva č. 6492 . 
.. c.Pozemok pÉuc .. č._ kf·.J-C 9593/75 bol vytvorený geometrickým plánom č. 
-~- 47/2014 spoločnosti Progres CAD Engineering s.r.o. Prešov (Príloha č. 1 ) . 

. Na kupovanom_ pozernku sa momentálne nachádza prov1zorna prístupová 

. komunikácia pre· prístup do elektrickej stanice Prešov l. na. Tehelnej ulici ( 
Príloha č. 2 ). NakOi'ko prebieha rekonštrukcia celej elektrickej stanice, VSD, 

. a.s. plánuje vybudova{ prístup vo forme spevnenej komunikácie. Pre získanie 
-stavebného povoleQia je však potrebné preukázať stavebnému úradu vzťah k 

-_-pozemku a z tohto dôvodu by VSD, a.s. chcela získať predmetný pozemok do 
svojho vlastníctva. · 

Na kupovaný pozemok bol vyhotovený znalecký posudok č. 141i 2014 znalca 
Ing. Pavla Maťufku na stanovenie všeobecnej hodnoty ( Príloha č.3), ktorý 
Vám zasielame v prílohe. 

Pri vyhotovení návrhu zmluvy použite prosím nasledujúce Identifikačné údaje 
spoločnosti VSD, a.s.: 

Obchodné meno 
So sídlom 
Zastúpený 

IČO .. 
iC Ui-'H 
DIČ 
Bankové spojenie 

: Východoslovenská distribučná, a.s. 
: Mlynská 31, 042 91 Košice 
: ing. Jaroslav Hrušč, riaditel' divízie Sieťový obchod 
: Mgr. Miriam Lévayová, vedúca odboru 

Manažment vlastníckych vzťahov 
36 599 361 
SK2022082997 
2022082997 

: Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 

Zápis v registri: Obchodný register Okresného SLídu Košice !, Oddiel: Sa, 
Vložka čfslo: 1411/V. 

Rw~="í.Rrlll P 
r- !!=;'-' "~-VV1 

V},chodos lo\' En sk á 
distribučná. a.s. 

Mlynská 3l 
042 91 Kosice 
Slovenská republika 

T +421 55 610-2151 
F +421 55 610-2975 
E info@;vsds.sk 
I www.vsds.sk 

Bankové spojenie 

pob. zahraničnE) banky 
č. u: 200B·18000l/8l30 

Spoločnost jE zapisona 
v t')b(hodnt::·rT"I r~?gi::~~j 

OKresného SLIOU f..0SiC!.? t 
oddiel Sa. vl·otka 1411/\". 

!CO: 36 599 361 
DIČ: 2022022997 

;; IC DPH: SK20220E2997 
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!; Uvíta'i by sme, ak by sfe nám návrh_zmluvy zaslali v elektronickej forme, čo by 
značne zjednodušilo a urýchlilo našu komunikáciu: 

- o·"_, V::: :Prípade ~potrepy:;~toplnenia dokiadov- alebo akýchkoľvek nejasností nás, 
prosím kontaktujte na tel. čísle uvedenÔm v hlavičke listu, resp. na mobilnom 
tel. čísie 0905 632 469. . 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 

Prílohy : podľa textu 

S pozdravom 

Mgr. Miriam Lévayová 
vedúca odboru 

..• .. -::._·:::-::--:.:!:~-.,.."- ··-.. 

Manažment vlastníckych vzťahov 

Kópia : VSD - úsek Sieťový obchod - MVV 

- 0\Atr=r~P()IIP 

Ing. Vladimír'Országh 
špecialista odboru 
Manažment vlastníckych vzťahov 
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číslo l;Jýmero Druh 
parcely pozemku 

' l - ". 
t liU 111- KUU 

Vlast nik 
užívate! · 
(adresa l 

.. 
9593/66 161 zost.pl. doterojsi . . 

.. 

9593/74 

9593175 40 

-- · ---- ·- · ·zos - :;;, -.,- --- -·-- 208 

" 
zost.pL 

22 

doterojsi 

zost.pl. Vychodoslovenskó 

22 di st ribuénd, a.s. 

Kosice 

jco ~~Legendo:kód _-spôsobu využívania pozemku:- -22c(:.Pozemo_~_f)O :ktorom je postovenó in~iniersko stavba - cestná, miestno a účelovo 
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Geurneiricky pión je pocikiodurn no pravne ukony, keá úcioje_ Čioierojsieilo siovu vykow výmer sú zhodné s údajmi pioinycil výpisov z koi osi ro nehnuieinosii 

Vyhotovíte! Kŕ oj Okres Obec 

Progres Pn!.~nvsky Presov Prešov 
CAD Engineer ing s.r.o 

Kat. 
... . -·--

ČÍSlO Mapov)' 
Masarykova 16 Prešov 47/2014 Prešov 5· 3/34 

územie plónu list č 

Prešov tP tP oddelenie polemk.ov por c.č. 9553/i' 4, 9593175 

Jé O: 316 72655 GEOMETRICKY PLAN na 

\ľyhulvvil A:.;t Oí!ZGČí"le .... , ... -:! úcadne _____ n 

REPÁŇ'OVÁ 
VYVI 11 VVt;;! 1J 

l"'!. VIera Meno: 

Dňo: l Meno: Dňo: l Meno: Dňo: 

O 9. APR z~w:·:~-~~4::;:~JJjptf 2!.03.2014 Ing. Jozef Klučior 31.03.2014 Ing.1rt Kluéior , -~ ~- .-._:· . r ... · .t\· 
Nové hr oni ce boli v prírode označené Nóležitosfomi o presnoslou. zodr/o~/? predpisom 

- l ·-~ - - . .·. . .. 
Úradne overené pÓdia ~~~ zoR oM NR ·sR L 215/!~95 

klincom l ' ,] ' ' 

. . > j! /; f Z.z. o geodézii o kprtogrofii! ľ:-i ~:: ] \ 
Zóznom podrobného meronio {meroCsk.Y náčrt) č. /r /\ !,~:'9 _ J 

12305 .. [ ~~u i 
! ./i) i . / 

Súradnice bodov oznočenjch čislomi o ostolne meračské Pečiatka o D9rJ/ _ údoje sú uložené vo vseobecnej dol<.umentócii · ~- 'Peč.iotko a: podpi;_// -
··-·· ........... 

' 
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B výlučné vlastníctvo 
:til podielové spoluvlastnfctvo 

111 výlučné vlastníctvo 
:ffl podielové spoluvlastníctvo 

N parcely C 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
1ft§ dôležité ul ice a cesty 
6Q7 vý2namné ulice a námestia 
tk'! ulice a cesty 
.''.'Iné komunikácie a chodnfky 

l['-,1if~d·::n 1.:1:1r'n 
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MESTO, PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu. 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Mf5798f2015 812015/6470 Ing. arch. Katarína Štofanová 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

13.5.2015 

;::~~:;:'Cc' Vec~~-š·l·i~~~sl~-~-o-d~a-. . _Naše číslo • Vybavuje/linka Prešov 

;if<,n ô Prešov, Sídlisko 111., Tehelná ulica, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 9593/66 k. ú. 
Prešov /GP novovytvorený pozemok 9593/75 k.ú. Prešov/ za účelom opravy 
prístupovej komunikácie, VSD, a.s. · 

---------·--·.:-·s'L:a no v i s ko ··· ·- -- · -·- · ·· ----·· 

,:: ~:::- ·::vi~.i:::-; Na základe Vašej žiadosti č. M/5798/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

".. .... ' - .:. : • • ~ - («• ; ; .;. ... ; • 

C-i.lid. l-... '~·-·:..:.,;;_~;-;. ...... .. .. • • 

Freš ;'.- i; E.·~· ~- Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha priemyselná, 
·.; ?\ ~ ._výrobná a skladovacia. V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 

11/2013, platí pre danú plochu regulatív RL 0.1 Plochy pre priemyselnú výrobu a sklady. 

... 
... / .. V súčasl}ej dobe je západná časť pozemku parc. č. KNC 9593/66 k.ú. Prešov /GP 

: :1.- '. : . novovytvorený pozemok č. 9593/75/ zastavaná asfaltovou komunik.áciou sprístupňujúcou 
:. ~;•::-\''' ~-: areál VSD, a.s., na Tehelnej. Južne pred vstupným objektom vrátnice sa na časti pozemku 

parc. č. 9593/66 k:ú. Prešov nachádzajú betónové panely, po ktorých vedie peší prístup cez 
objekt vrátnice do areálu VSD, a. s. 

Nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č. KNC 9593/66 k.ú. Prešov /GP 
novovytvorený pozemok č. 9593/75 k.ú Prešov/ spoločnosti VSD, a.s., pretože ten je vo 
vlastníctve Mesta Prešov, je verejne prístupný a slúži ako miestna komunikácia /dopravná 
a pešia/ pre prístup do areálu VSD, a.s., na Tehelnej ulici. 

K zámeru plánovanej opravy jestvujúcej asfaltovej komunikácie /situovanej na 
pozemkoch parc. č. 9593/67 a 9593/66 k.ú. Prešov/ a prestavby spevnenej plochy pre peší 
prístup do areálu VSD, a.s., pred objektom vrátnice na Tehelnej ulici nemáme námietky. Ku 
konkrétnej projektovej dokumentácii zaujme oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
stanovisko po jej predložení za účelom posúdenia. 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

OO SOR ÚZEMN tH O PLÁHOYANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 

080 01 Prešov ~ 

Ing. arch. Mária utková 
vedúca odboru · emného plánovania 
a stavebnéh radu, 
hlavný architekt mesta 

· ~ ·•----' u•~"n" 7'>. 1 Mo 01 Prešov 1 Tel.: •421(51)31001111 Fox.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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l/ 7 9 MESTO PREŠOV 

Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
oddelenie dopravy a životného prostredia 

, .------.r--.r 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/5798/2015 T- 6574/2015 

Vec 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Prešov: 

19.05.2015 

Žiadost' o stanovisko k majetkovému prevodu - odpredajú pozemku parc. č. KN-C 
9593/75 k. ú. Prešov na Tehelnej ulici v Prešove v prospech žiadatel'a 
Východos~ovenská distribučná a.s. Košice - odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových komunikácií podľa §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k predmetnej požiadavke nasledovné stanovisko. 

Cestný správny orgán nesúhlasí s odpredajom pozemku parc. č. KN-C 9593/75 k. ú. Prešov 
na Tehelnej ulici v Prešove v prospech žiadatel'a Východoslovenská distribučná a.s. Košice 
z toho dôvodu, že pozemok je vo vlastníctve mesta Prešov a slúži ako verejne prístupná 
miestna komunikácia pre dopravný a peší prístup do areálu VSD a.s. na Tehelnej ulici. 
K zámeru plánovanej opravy jestvujúcej asfaltovej komunikácie a prestavby spevnenej 
plochy pre peší prístup do predmetného areálu pred objektom vrátnice nemáme námietky. 

S pozdravom 
MIUJTO Pbti86~ 

Mestpký ~rad v Pre&ove 
oo•a~ DDPRAVY, tlvarwEHo PIIDSTREDIAA KvultAmcll atu!IEB 

Oddelenie dClPI1\'Y allvoln6h prostredia 
080 01 Pre4o (ID 

lng\l'roslav Širgel 
povere ' riadením odboru 

dopravy, ivotného prostredia 
a kom nálnych služieb 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presgv.sk l www.presov.sk 



';;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 13127 

P. č. 9 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 748, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 m2 

, LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, lokalita UL Arm. gen. Svobodu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby menšieho rodinného domu. 

Cl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 18. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s odpredajom mestského pozemku za účelom výstavby menšieho rodinného domu 
z dôvodu zabezpečenia plošnej rezervy pre dané územie tvoriace prístup na spodnú časť UL 
Okrajovej a Kraskovej 

El 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. 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. 

FI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 20. ll. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 18. 12. 2014 
Kópiu z kat. mapy 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 748, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134m2

, LV 
č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



· Jozef Maury,-~ 
·~ . ',." '-·"" 

l, 080 05 Prešov · 

.,·.·;·~ ~·· .. ' ·""' 

Číslo spisu: Registr. značka: 

.·.i·.:: :··· 
Došlô: '' ,. 

Znak a lehota 
2 f : 11-~ ·2014 ·, uloženia: Sekcia majetková a ekonomická 

Prnohy: Oddelenie mestského majetku 

080 01, Prešov 

20.11.2014 

Vec: Predaj mestského pozemku 

Jozef Maury, l, 080 05 Prešov ,mám záujem o predaj mestského 
pozemku stojaceho na ulici Armádneho Generála Svobodu. LV 2065 parcelné 

číslo 748 evidované na katastrálnej mape C- Solivar. Za účelom vystavby 
menšieho rodinného domu . 

... za skorú odpovec:ľvopred ďakujem-

S pozdravom 



Váš list číslo l zo dňa: 

M/179472014 
24.11.2014 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

Naše číslo: 

B/18875/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov: 

18. 12.2014 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 748 k.ú. Solivar, ul. Arm. gen. Svobodu a Kraskova ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie 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 v zásade námietky k 
odpredaju uvedeného pozemku. 

Samotný uvedený pozemok svojou polohou a vel'kosťou však nie je vhodný pre výstavbu 
rodinného domu z hl'adiska splnenia požiadaviek vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu, STN 73 4301 Budovy na bývanie a STN 73 611 O 
Projektovanie miestnych komunikácií - Zmena 1, aj podmienok regulatívu RL 8.1 pre plochy určené 
pre bývanie v rodinných domoch platného územného plánu mesta Prešov. 

Vhodné podmienky pre výstavbu rodinného domu je možné dosiahnuť zlúčením uvedeného 
pozemku so susednými pozemkami parc. č. 746, 747 a 749 k.ú. Solivar, ktoré sú v súkromnom 
vlastníctve a v súčasnosti sú prístupné cez predmetný pozemok vo vlastníctve mesta. Prípadným 
predajom pozemku musí byť zachovaná prístupnosť týchto pozemkov, obzvlášť vnútorného 
pozemku parc. č. 749 k.ú. Solivar. 

S pozdravom 

!ng. M~rián Harčarík 
l 

!riaditel' ·, 
Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421 (51)3100111 1 Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov-;;·~ 1 www.presov.sk 
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Návrh 8 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 10 (JUDr. Končar) 
Komisia 21. 5. 2014- bod č. 4 
Komisia (výjazdová) ll. 6. 2014 -bod č. 4 

Vydanie: 

Strana 
14127 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 435311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 688m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Moyzesova do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov, t. j. každý 
v podiele 114. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia požiadali o kúpu časti dotknutého pozemku pod dvoma drevenými garážami za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania po tom, čo boli mestom Prešov vyzvaní na ich odstránenie ako 
tzv. neoprávnených stavieb umiestnených na mestskom pozemku. Následne v zmysle stanoviska 
komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014 boli vlastníci bytov vyzvaní na 
odkúpenie celého pozemku do podielového spoluvlastníctva. Žiadatelia (vlastníci bytov v okolitých 
bytových domoch) požiadali o kúpu pozemku do podielového spoluvlastníctva, t.j. každý v podiele 
1/4. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 20. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 3. 3. 2014: 
VMČ č. 4 súhlasí s odpredajom predmetného pozemku. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 6. 2014: 
Vyzvať vlastníkov bytov v okolitých bytových domoch na odkúpenie celého pozemku do 
podielového spoluvlastníctva. (Odpoveď je uvedená v bode BI tohto materiálu.) 

GI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude v~racovaný znalecký posudok. 
Navrhovaná cena žiadateľmi: 20 €1m . 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 5. 2. 2014 
Doplnenie žiadosti zo dňa 9. 9. 2014 
Kópia z kat. mapy 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 20. 3. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 435311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 688m2

, LV 
č. 6492, k ú. Prešov, lokalita Ul. Moyzesovo do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov, 
t.j. každý v podiele 1/4, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



1\'lgr. Janka Zastkovľ • ·· 
· Ing. Anton Kollár,! 

l 

---------------:~.----:--:,------------------J·--~----~ 

~- ' . ~ '_. . : 

VEC 

Mestsk)' úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 Ol Prešov 

V Prešove di'la 05.02.2014 

Vypratanie nehnutel'nosti- garáže ul. Moyzesova č. lO, Prešov- žiadosť 

Mesto Prešov nás ako obyvateľov bytového domu nachádzajúceho sa na ul. Moyzesovej č. 10 
:._v Prešove vyzvalo vyvesením "Oznamu Mesta Prešov" zo dňa 15.01.2014 na vypratanie pozemku 

parcely č. KNC 4353/1 o výmere 688 m2
, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v kat. území 

·· Prešov Zapísaného na liste vlastníctva č. 6496 na vypratanie predmetnej nehnuteľnosti z dôvodu, že sú 
.ona pozemku umiestnené garáže. Z vyššie uvedeného oznámenia Mesta Prešov vyplýva, že vlastníkom 
predmetnej nehmiteľnosti je Mesto.Prešov. · 

Aj napriek tomu, že Mesto Prešov ako vlastník predmetnej nehnuteľnosti v)'zvu na vypratanie 
nehnutel'nosti nedoŕučilo doporučenou poštou ani jednému z vlastníkov garáži a pred vyvesením 
vyššie uvedeného " Oznamu Mesta Prešov " zo dií.a 15.01.2014 sa ani len nepokúsila o osobné 

. prerokovanie pi:edmetnefprávnej veci, predkladáme toto svoje písomné vyjádrenie: 

Dovoľujeme si uviesť, že ako vlastníkom garáži nám v minulosti, po obhliadke nehnuteľností 
zamestnancami mestského úradu, Mesto Prešov doručilo platobné výmery, na základe ktorých viac 
ako 20 rokov sme uhrádzali Mestu Prešov dňa z nehnuteľnosti, pričom uvedené garáže nie sú 
vybudované na pd1nom základe. .. 

Na základe ·vyššie uvedeného predkladáme Mestu Prešov žiadost' o odkúpenie časti 
pozemkov nachádzajúcich sa pod garážami do nášho vlastníctva a uvádzame, že po nadobudnutí 
vlastníckeho práva k predmetn)'m pozemkom budeme Mestu Prešov uhrádzat' daň 

·· z·nehnuteľností. Sme ochotní s Mestom Pl·ešóv uzatvoriť aj zmluvu o nájme predmetných častí 
pozemkov. 

V prípade, že Mesto Prešov ako vlastník nehnuteľnosti nesúhlasí s nasnn návrhom na 
odkúpenie resp. prenájom časti pozemkov pod garážami, dovoľujeme si požiadať o predÍženie lehoty 
na vypratanie pozemku - parcely č. KNC 43 53/1 v kat. území Prešov na Moyzesovej ul. č. l O do 30. 
júna 2014, vzhľadom ku skutočnosti, že v zimnom období nie sme schopní zabezpečiť vypratanie 
nehnuteľnosti v termíne do 28. 02. 2013 ( pravdepodobne malo byť uvedené do 28.02.2014 ) 
uvedenom v Ozname Mesta Prešov zo dt1a 15 .O 1.2014. 

Zárovei1 si dovoľujeme oznámiť, že ako obyvatelia obytného domu na Moyzesovej ulici č. l O 
v Prešove sa o predmetný pozemok riadne staráme a už niekoľko rokov ho udržiavame v čistote, 
kosíme ho, hrabeme a odstra!'íujeme lístie, v zimnom období zabezpečujeme upratovanie a čistenie od 
snehu a to všetko na vlastné náklady bez akéhokoľvek finančného prispenia Mesta Prešov ako jeho 
vlastníka . 

. Dávajúc vám uvedené na vedomie v očakávaní kladnej odpovede ostávame 

s úctou 
Mgr. Janka Zastková 
Ing. Anton Kollár 
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-, .•..... ~, ~ :'.; . Mestský úrad 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
080 01 Prešov 

Prešov: 9.9.2014 

· VEC : Odkúpenie pozemku parc. č.KNC 4353/1, zastavané plochy a nádvoria 
·o výmere 688m2 LV č. 6492 K.u. Prešov, Moyzesova ul. -stanovisko 

·-ustom č; M/201.3/19018 č.z.112903/2014 zo dňa 25.7.2014 nás žiadate o stanovisko k 
·· odkúpeniu pozemku parc. č.KNC 4353/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 m2 
.LV -č. 6492 K·u .. Prešov, Moyzesova ul. do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov 
t.j. každý v podiele%. 

Vlastníci bytov Vás žiadajú o stanovenie primeranej ceny horeuvedeného pozemku na . 
základe znaleckého posudku a týchto skutočností: 

1.) Predmetná parcela je členená ria predzáhradku a okapový chodník spolu v šírke cca 3 
· m okolo domu- ťažko· využitel'ná. Ďalej pokračuje prístupový chodník k domu a nádvórie. 
Danú parcelu nie je možné považovať za stavebný pozemok . 

. 2,) Ostatnícobyvatelia bytových domov v meste Prešqv užívajú mestské pozemky ako prí
stupové chodníky, dvory a nádvoria bezplatne. 
3.) Vzhl'adom nato, že vlastníci bytov ·sú v prevažnej miere dôchodcovia doporučujeme 
stanoviť cenu pozemku do 20 €/m2

. 

Zároveň Vám oznamujeme, že obyvatelia obytného domu na Moyzesovej ulici č.1 O sa· 
riadne starajú o pozemok viac ako 50 rokov. Udržiavajú ho v čistote - upratovanie snehu, 
kosenie, hrabanie lístia vrátane vonkajšieho chodníka v dÍžke cca 50 m. 

S pozdravom 

1 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor Ózemného plánovania a stavebného i:iradu · 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Ms~:~cský úrad Prešov 
oc:::;crsprávy majetku mesta 
t["l-:riotl~~v0~r,r8v""e 0~,:!eL2~:~ 

Váš list číslo l zo dňa: 

arkoltá"2zt--·-~---~---------~--"""':"~-~ 

080 01 Prešov 
. ' . 

t'IP'~~Biitlti+ä+&fi#i•Rrt&IA':*Mit 

Naše číslo: 

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

Vybavuje /linka Prešov: 

M/19018/2013/JUDr.Končar/ B/4402/2015 lng.arch. Jacová 20.03.2015 
Č.z. 18851/2015 ev.č.21604/2015 ~ 051/3100273 

VEC 
Odpredaj pozemku vo vlastníctve mesta Prešov parc. č. KN-C 4353/1 k. ú. Prešov s výmerou 688 m2 

· -·- - -· ·· "-" ~ ··- žiadatel'om Mgr.· Janke' Zastkovej, Ing. Antonovi Kollárovi, Ing. arch. Pavlovi Šiltoví a Ing. Marte 
Demekovej, bytom Moyzesova č. 10 v Prešove 
- s t a n o v i s k o k zámeru 

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

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013, 
pozemok parc. č. KN-C 4353/1 k.ú.Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha 
rodinných a malopodlažných bytových domov v lokalite Táborisko. 

21 Pozemok parc. č. KN-C 4353/1 k. ú. Prešov plní funkciu nástupnej, rozptylovej plochy a plochy obytnej 
zelene bytového domu Moyzesova č. 1 O v Prešove a je oplotený. 

3/ V súčasnosti pozemok parc. č. KN-C 4353/1 k.ú. Prešov je zatrávnený. Na pozemku sa nachádzajú 3 
vzrástle stromy a sú tam umiestnené 2 plechové a 1 drevená stavba ( 2 garáže a 1 sklad). 

41 Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania 
a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších 
predpisov po prehodnotení zámeru o d p o r ú č a odpredať pozemok vo vlastníctve mesta Prešov parc. č. 
KN-C 4353/1 k. ú. Prešov s výmerou 688 m2 vlastníkom bytového domu Moyzesova č. 10 v Prešove Mgr. 
Janke Zastkovej, Ing. Antonovi Kollárovi, Ing. arch. Pavlovi Šilloví a Ing. Marte Demekovej, 

S pozdravom 

MESTO PBJtšoV 
Mestský úrad v Preš?v~ 

ODBOR úZEMKÉHOfll.ÁfjOVANIA A STAVEBHEHO U RADU 
080 01 Prešov ~ 

Ing. arth. Kristína'Hakučová 
poverená riadením 

odboru územného plánovania 
a stavebného úradu 

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 



1:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 15127 

P. č. ll (Adam) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 349513, zastavaná plocha o výmere 21m2

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 4276551 - 12115 zo dňa 26. 5. 2015, vyhotoveným Milan Botko- GEODET, Šafárikova 7, 080 Ol 
Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3495, ostatná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Tarasa Ševčenka. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ ako investor prístavby a nadstavby bytov v bytovom dome na Ulici Tarasa Ševčenka 26, 28 
a 30, ktorý je aj zároveň vlastníkom novopostavených bytov, požiadal o odkúpenie uvedeného 
pozemku, ktorý je v zmysle stavebného povolenia č. Bl844912014- Mk využitý na výstavbu schodiska 
a výťahu k novým bytom v nadstavbe. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode AJ tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu dňa 3. 7. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 6. 7. 2015: 
VMČ súhlasí. 

FI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 8. 6. 2015 
Geometrický plán č. 14276551- 12115 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 3. 7. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 349513, zastavaná plocha o výmere 21 m2

, ktorý bol vytvorený 
GP č. 14276551 - 12115 zo dňa 26. 5. 2015, vyhotoveným Milan Botko - GEODET, Šafárikova 7, 
080 OJ Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3495, ostatná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ulica Tarasa Ševčenka, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



Meno, priezvisko/obchodný názov: MIKOSPOL, s.r.o. 
Dátum narodenia l IČO: 46 338 721 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Budovatel'ská 12533/45 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: 

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 pred~j/kúpu pozemku* 
.F ~---

Pozemok sa nachádza na ulici : Tarasa Ševčenka 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parcely: 3495 

Účel žiadosti: Prístavba k bytovému domu, v ktorej je schodisko a výt'ah k nadstaveným bytom 
v nadstavbe bytového domu na ul. Tarasa Ševčenka 26,28,30 v Prešove. Stavebné povolenie č. 
B/8449/2014- Mk zo dňa 3.7.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19.8.2014. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v plnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas 

udelený. . t-fJK.osp 
' · s Or 

Udovatefslt;i 7 ": • s.r.o. 
~ 08oot PR. l~JJ,-.s 

V Prešove dňa 8.6.2015 .................................... iUJS"-''·IC 0,..ESov 
•· SQc;>:, ... 

podpis žiadatel'a · ·· · < • 

Pnloha: 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie rnniestnenia pozemku 

··· 1mf>nfgeCJítrarrefttm~~am!fnmffSr·> 
čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 
F- MsÚ/SP-52/1/4 



VÝKAZ VÝMER 
DoterajSI stav Zmeny Nový stav 

Ci sla 
Vymera Druh k od Vlast nik 

~ Parcely Diel parcele m' parcely m' Císlo Vymera Druh už ivot el pozemku parcely pozemku !adresa! čl s lo člslo 
LV PK KN ho m' ho m' kód 

Stav právny je totožný s registrom c KN 

6492 3495 766 ost.pl. 3495/1 745 ost.pl. Ooterojší 

37 

3495/3 21 zost.pl. Uikospol s r.o. 
18 Budovateľská 45 

Prešov 

Spolu: 766 ... 766 

Legenda :kód spôsobu využivonalpozemku 18- pozemok,na ktorom je dvor 

37 - pozemok, na k torom su skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krov im, alebo kamením a iné 

Zväčšenina 

3493 

-e-
3495/1 

-j.ffi-

Geometricky pión je podkladom no právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu vykozu vymer sú zhodné s udojmi platných výpisov z katastro nehnutelnosti 

Vyhotovil el Kraj 

Kat. 
územie 

Prešovský 

Pre sov 

Okres 

číslo 
plánu 

Milan Botko - GEODET 
~afárikova 7 

Prešov 
IČO 14 276 551 GEOMETRICKÝ 

Vyhotovil 

fiffi>T,.< . ._ 
l.li!on Botka 

Nové hranice ball v prlrode označené 
múrom 

Záznam podrobného merania !meračský náčrt J č. 
12752 

strmce bodov označených člsiOlli o osi ol né meračské 
údaje sil uložené vo všeroecnej doktJROOiócii 

Autorizačne overil 

-:;) 
' '-'(·uzlť 

Prešov 

14276551 - 12/15 

Obec 

Mapov ý 
list č . 

PreSov 

Prešov 5-4/42 

PLÁN na 
oddelenie pozemku porc.č.3495/3 

úradne overfl 
I.Ceno: 

Ing. Andrej TARASOVIČ 



MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo.:.právne oddelenie 

Váš list čislo l zo dňa Naše číslo Vybavuje l linka Prešov 

M/9388/2015 
lng.Adam 

Vec 

B/1 0121/2015 
č.z. 107501/2015 

Ing. Palková 
051/3100275 

3.7.2015 

Odpredaj časti mestského pozemku parc. č. KN-C 3495 o výmere 21 m2 na Ulici Tarasa 
Ševčenka 26, 28, 30 v Prešove 
- stanovisko 

Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona č. 

50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnej žiadosti toto stanovisko: 

l. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 zo dňa 6.5.2013 a uzn. č. 

468/2013 zo dňa 25.11.2013 sa pozemok parc. č. KN-C 3495 vo vlastníctve mesta Prešov 
nachádza na ploche funkčne určenej ako obytná plocha bytových domov, pre ktorú platí 
regulatív RL B.6 Plochy určené pre bývanie v bytových domoch v centrálnej mestskej zóne. 

2. Podľa údajov z digitálnej technickej mapy mesta Prešov sa na pozemku vyčlenenom pre 
umiestnenie schodiska a výťahu k nadstavbe bytového domu na ulici Tarasa Ševčenka 26, 28, 
30 nenachádzajú žiadne vedenia. 

3. K odpredaju časti mestského pozemku parc. č. KN-C 3495 o výmere 21 m2 podľa 
doloženého geometrického plánu, na ktorom bude umiestnené schodisko a výťah v zmysle 
vydaného stavebného povolenia nemáme námietky. 

l'tiJES"..'O PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

Ing. arch. Mána Cutková 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 
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.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



• výlučné vlastnfctvo 
:ttj podielové spoluvlastn fctvo 

N parcely c 
/'j vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
/}()dôležité ulice a cesty 
~významné ulice a námestia 
ifi!J ulice a cesty 

-iné komunikácie a chodníky 



1:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 16127 

P. č. 12 (Ing. Šarišský) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 167124, ostatné plochy o výmere 622m2

, LV č. 338, k. ú. Valkov, 
lokalita obec Bžany, okr. Stropkov, 
hnutel'ných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke 
a bunka mobilná). 

BI Účel majetkového prevodu: 
Na základe uznesenia č. 9312012 predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s., ktorým 
bolo schválené vyradenie RZ Domaša - Valkov z Nájomnej zmluvy hmotného majetku, došlo 
k vyňatiu majetku špecifikovaného v bode AJ tohto materiálu z nájmu TSmP, a. s. a jeho odovzdaniu 
mestu Prešov. 
Z dôvodu nedostatku finančných a personálnych zdrojov na zabezpečenie starostlivosti 
o predmetný pozemok a hnuteľné veci, ako aj z dôvodu veľkej vzdialenosti od mesta Prešov sa 
pre Mesto Prešov nejaví ako efektívne si tento majetok ponechať vo vlastníctve. 

Cl Stanovisko sekcie vnútornej správy a verejnoprospešných činností zo dňa 27. ll. 2012: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko odboru vnútornej správy zo dňa 22. 7. 2015: 
(V prílohe). 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer predaja majetku uvedeného v bode AJ tohto materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom 
obchodnej verejnej súťaže. 

FI Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

GI Prflohy: 
Stanovisko odboru vnútornej správy zo dňa 22. 7. 2015 
Stanovisko sekcie vnútornej správy a verejnoprospešných činností zo dňa 27. ll. 2012 
Zoznam hnuteľných vecí 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja: 
- pozemku parc. č. KNC 167!24, ostatné plochy o výmere 622m2

, LV č. 338, k. ú. Valkov, lokalita obec 
Bžany, okr. Stropkov, 
- hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok k bunke a bunka 
mobilná), 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe. 

F- MsÚISP-0111211 



Váš list číslo l za dňa: 

M/2015/1 0285 
č.z.: 110906/2015 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 

oddelenie hospodárskej prevádzky 
Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Ing. Šarišský 

Naše číslo: 

V./2015/11138 

Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Dzubajová 
051/3100112 

Prešov: 

22 07 2015 

Žiadosť o stanovisko k odpredaju - o d p o v e ď 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.07.2015 Vám zasielame nasledujúcu odpoveď: 
Odbor vnútornej správy, oddelenie hospodárskej prevádzky po prešetrení všetkých 

dostupných informáciách konštatuje, že pozemok parc. č. KNC 167/24 ostatné plochy 
o výmere 622 m2, LV č. 3387, k. ú. Valkov, lokalita rekreačná oblasť Domaša, 
ako aj hnutel'né veci nachádzajúce sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok 
k bunke a bunka mobilná) nikdy nepatrili pod správcovstvo oddelenia hospodárskej 
prevádzky na Mestskom úrade v Prešove. · 

Z tohto dôvodu oddelenie hospodárskej prevádzky k problému odpredaja nemôže 
zaujať relevantné stanovisko. 

S pozdravom 
MESTO PREi~OV 

M~stský ~rad v f.reAqve 
ODB.QR VNUTORNEJ SPRAVY 

Odd~\~nl~ nospodárskej prevádzky 
geo o 1 ~roto v ·2· 

~ ,/" 
~l:/, 'l( dt lf) 

Ing. Eduard Vokál 
vedúci odboru vnútornej správy 

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



Dolhá Marta Ing. 

Od: 
Odoslané: 

Dzubajová Daniela Ing. [daniela.dzubajova@presov.sk] 
27. listopadu 2012 15:46 

Komu: Dolhá Marta Ing. 
Kópia: miroslav.hudak@presov.sk;Handzo Maroš JUDr., LL.B.;Vavreková 

Milena;katarina.juricova@presov.sk 
Predmet: RE: Unimobunka Domasa 

Pozdravujem Vás pani Dolhá, 
na základe Vášho e-mailu Vám zasielam stanovisko OIS k predmetnej veci: 

Do roku 2008 vlasnilo mesto Prešov podobné unimobunky v rekreačnej oblasti Domaša-Valkov, ktoré z rôznych pre 
mesto nevýhodných podmienok nakoniec ponúklo na odpredaj, čo sa aj v roku 2008 uskutočnilo. Nakol'ko po zistení 
skutočností týkajúcich sa unimobuniek po vrátení od Tsm aj tieto navrhujeme ponúknuť na odpredaj. 
Ako sme zistili (napr. jedna z unimobuniek je v dezolátnom stave) ich oprava, údržba, daňové poplatky by si vyžiadali 
nemalé finančné náklady, s ktorými sme nerátali ani v navrhovanom rozpočte mesta na rok 2013. Jednou z príčin je 
aj vzdialenosť rekreačnej oblasti od Prešova a s tým spojené ďalšie náklady pri preberaní a odovzdaní unimobuniek 
od záujemcov-užívatel'ov a naopak zamestnancom mestského úradu, resp. zodpovednou osobou. 

S pozdravom 
Dzubajová 

From: 
Se nt: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Dolhá Marta Ing. [mailto:marta.dolha@presov.sk] 
Monday, November 26, 2012 9:04AM 
daniela.dzubajova@presov.sk 
Juricová Katarína JUDr. 
Unimobunka Domasa 

Dobry den prajem ~ ~ 

Mesto Presov je vlastníkom pozemku a na nom postavenych unimobuniek v rekreacnej oblasti 
Domasa Valkov. Toto rekreacne zariadenie doposial mali v najme TsmP. Predstavenstvo a. s. 
rozhodlo o vrateni unimobuniek Mestu. 
Prosime Vas o stanovisko~ ci Mesto ma zaujem vyuzivat tieto zariadenia na rekreacne pobyty 
zamestnancov~ pripadne na ine ucely. 
Unimobunky su v realatívne dobrom stave, bola na nich vykonavana pravidelna udrzba. 

Dakujem za odpoved. 

S pozdravom 

Marta Dolhá 
Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
ese e1 Prešov 
Tel. 051/3100229 

1 



LvH:;:>t:sKy uraa v J:'rešove 

Inv. č. D. zar. 

Názov majetku 

Pracovisko: TsmP-Ml.ýetok na podnikanie 

Mll31 01.11.2009 

Zoznam majetku so stavom pohybov 
Platná mena EUR 

Účt. odpisy (30) 

Obst. cena Zaradenie(26) Tech. zhod. (27) Zníž. ceny (28) Odpisy od 01.09.2013 do lost. cena účt. 
Tech. zhod.mimo ROS 30.09.2013 Rozdiel 

2 619.96 2 619.96 0.00 0.00 2 536.10 83.86 

Bunka rekr. Valkov 0.00 4.37 0.00 

Strana: l 
Dátum: 18.10.2013 

i1ii3o·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·aTi"T2oo9-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·s99.-ä2-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-s99..oi·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·a~o-a-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-a:oa-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·s·99:o2-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-a~·oa·-·-·-·-·-·- 

Prístrešok k bunke- Valkov 0.00 0.00 0.00 
-J\1!"7i~i·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·aTiT2oo9-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·3sis6-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-is(·s6·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·a~<iä-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·o·.aa-·-·-·-·-·-·-·-·-·-"3·44:64-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-7~2i·-·-·-·-·-·-· 

Bunka mobil. Valkov 

Spolu za pracovisko: TsmP-Majetok na 
podnikanie 

Spolu: 

Vyhotovil: Vyhotovil: Ing. Marta Dolhá 

Telefón: 
Poznámka: Poznámka: 

3 570.84 

3 570.84 

0.00 

3 570.84 0.00 

3 570.84 0.00 

0.00 

0.00 

0.59 

3 479.76 

4.96 

3 479.76 

4.96 

0.00 

91.08 

0.00 

91.08 

0.00 

/:4ŕ 



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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚ'Í'AŽ 

na odpredaj: 

pozemku parc. č. KNC 167/24, ostatné plochy o výmere 622 m2
, LV č. 338, k. ú. 

Valkov, lokalita Bžany, okr. Stropkov, 
hnuteľných vecí nachádzajúcich sa na tomto pozemku (bunka rekreačná, prístrešok 
k bunke a bunka mobilná), 

s týmito podmienkami: 

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

l. predmetom návrhu zmluvy bude vyššie identifikovaná nehnuteľnosť a hnuteľné vecí; 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétnu nehnuteľnosť a hnuteľné vecí; 
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 l 700 € 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 dľía 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo d!l.a 
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 dl1och 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 Domaša- 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 
dúa 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 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 17127 

P. č. 13 (Ing. Benčíková) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania vzdelávania detí a mládeže v oblasti cudzieho jazyka, 
a to nebytových priestorov o výmere 99,38 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte na Ul. 
Požiarnickej so súp. č. 3967, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom vytvorenia učebných priestorov 
jazykovej školy, na dobu 5 rokov pre RNDr. Barboru Harizal, PhD, A. Sládkoviča 7, 082 21 
Vel'ký Šariš, IČO: 45867976. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zmenu doby nájmu predmetných nebytových priestorov, ktoré užíva na základe 
Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2199, a to z doby určitej (l rok), ktorá uplynie 31. 12. 2015, 
na dobu najmenej 5 rokov z dôvodu investovania (výmena podláh, žalúzie) do predmetných 
nebytových priestorov. 
Na základe súčasnej platnej legislatívy na území mesta Prešov uzatvorenie zmluvy o nájme s 
požadovanou dobou nájmu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa l. 6. 2015: 
VMČ č. 4 nemá námietky, ale o výške a podmienkach nájmu rozhoduje správca, t. j. PREŠOV 
REAL, s. r. o. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 20. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona 
č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu poskytovania 
vzdelávania detí a mládeže v oblasti cudzieho jazyka. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 8,30 €1m21rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 17. 5. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 20. S. 2015 
Kópia nájomnej zmluvy č. 2199 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete l' a z dôvodu poskytovania 
vzdelávania detí a mládeže v oblasti cudzieho jazyka, a to nebytových priestorov o výmere 99,38 m2

, 

nachádzajúcich sa na l NP v objekte na Ul. Požiarnickej so súp. č. 3967, LV č. 6492, k ú. Prešov za 
účelom vytvorenia učebných priestorov jazykovej školy, na dobu 5 rokov pre RNDr. Barboru Harizal, 
PhD, A. Sládkoviča 7, 082 21 Vel' ký Šariš, 45867976 

- za cenu 8,30 €1m2 /rok bez nároku na refundáciu nákladov + úhrada za služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov. 

F- MsÚISP-0111211 



RNDr. Barbora Harizal, PhD., A. Sládkoviča 7, Vel'ký Šariš, 082 21, 
Jazyková škola Helen Do ron English, Požiarnická 17, Prešov 

... · IČ0~45~()~9!7~wD Č: 1074615564 tel.: 0918 567 563 
...... ' . . ..,, . ·. . . :.:'_,_, __ j 
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Mesto Prešov 
Správa nebytových priestorov 
Hlavná 73, 080 68 Prešov 
zastúpené správcom nebytových 
priestorov Prešov REAL, s.r.o. 

Vec: Žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

Podpísaná Barbora Harizal Vás týmto žiadam o odsúhlasenie dlhodobého prenájmu 

nájomných priestorov pre jazykovú školu Helen Doron Early English s výučbou anglického 

jazyka pre deti a mládež. Nájomné priestory na ulici Požiarnickej 17 (prízemie, miestnosti č. 

5,6,7,8) využívam od 1.1.2015. Priestory mi boli schválené na dobu l roka, ale vzhľadom 

k tomu, že ich oprava, prispôsobenie a zariadenie si vyžadovalo nemalé finančné prostriedky 

a ďalšie fungovanie jazykovej školy je v budúcnosti nevyhnutné (školu aktuálne navštevuje 

vyše .60 deti), žiadam Vás o prenájom v dÍžke-' V blízkej budúcnosti 

plánujem ďalšiu renováciu priestorov (pokládka podláh vo zvyšných miestnostiach, tematické 

maľovky v miestnostiach, renovácia chodby) ako aj využívanie ďalších miestností, ktoré sú 

na rovnakom poschodí zatiaľ nevyužité a nie sú v nájme. 

Doposiaľ som v uvedených priestoroch investovala nasledovné finančné prostriedky: 

- Laminátové podlahy v miestnosti č. 6 -
- Vel'kometrážne koberce na mieru v miestnostiach č. 7, 8 
- Vertikálne žalúzie v miestnostiach č. 6, 7 
- Reklamné nálepky na okná v miestnostiach č. 5, 6, 7, 8 
- Tematická mal' ov ka v miestnosti č. 6 

SPOLU 

450€ 
550€ 
200€ 
300€ 
100€ 
1600€ 

Preto Vás prosím o záruku ďalšieho využívania priestorov v podobe schválenia dlhodobého 

prenájmu aspoň na dobu nasledujúcich 5 rokov. 

V prípade záujmu Vás rada obomámim s využívanými priestormi, jazykovou školou aj 

špeciálnou metodikou Helen Doron Early English aj osobne. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

S pozdravom, RNDr. Barbora Harizal, PhD. 

V Prešove, 17.5.2015 
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Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64t · 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 28477!P .. 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
20.5.2015 

Vec: Žiadost' o stanovisko k dlhodobému nájmu 

RNDr. Barbora Harizal PhD., bytom na Sládkovičovej 7, 082 21 Vel'ký Šariš
žiadosť zo dňa 17.5.2015 o dlhodobý nájom. 

RNDr. Barbora Harizal užíva nebytové priestory na Požiarnickej č. 17 na I. 
nadzemnom podlaží o výmere 99,38 m1

, za účelom učebných priestorov jazykovej školy, 
na základe udeleného súhlasu primátora č. M/16902/2014 zo dňa 6.11.2014. 
Nájomná zmluva č. 2199 bola uzatvorená na dobu určitú l rok, a to do 31.12.2015 s výškou 
nájmu 8,30 €/m1/rok, t.j. 824,88 € za rok. 

Nájomca vo svojom liste žiada o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy na ďalšie 
obdobie- aspoň na 5 rokov, z dôvodov uvedených v liste. 

Správca nemá výhrady voči dlhodobému prenájmu, resp. predÍženiu naJomnej 
zmluvy na obdobie min. 5 rokov, aj vzhl'adom na fakt že nájomca uhrádza nájom 
a zálohy za energie a služby načas a do majetku mesta investuje nemalé finanJné 
prostriedky. l ··· ~ ·---~ .~:J 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

~-:~ ~ c,·; \1 f·; r! ~:J' á ~·O I\ 
. _ ~ Pr~::,;;v_ ·1• _. 

Mgr. Pete:Jfobko 
konateľ 

( ' 
Ing. Jaroslav Jr~ 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú.: 1019764005/1111 
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v zr:l'ni riétouzä\Jŕ{;tá -=·vzrnYsle zákotia-~'čtq IÚ9o: '-:Zb·:;·, v znení neskoršíCh predpisov med~i tý~ito zmluvnými 

stranami: 

l. J\:iESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
L, · zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 

Slovenská 40, 080 O l Prešov l 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679, 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
·Bankové -Špojenie: U ni Credit Bank Slovakia 

' "-" - .• • v 

'·': .: . .:_"_.::~.· Císlo účtu: SK83 1111 0000 0066 19911059 

a.s., pobočka Prešov· · 
VS 2199 l KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2. RNDr. Barbora Harizal, PhD. 
'l·'·"· ··Miesto podnikania: 082 21 Veľký Šariš, A. Sládkoviča 807/7 

Registrácia: Obvodný úrad Prešov 
sp. č.: OŽP-Z/2010/09107-2 reg.č. 750-36876 
Obchodné meno: RNDr. Barbora Harizal,PhD. 
IČO: 45867976 DIČ: 1074615564 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
Číslo účtu: 2925844060/11 OO 

ako nájomca 
Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

Il Prenajímatel' na základe súhlasu primátora mesta Prešov, č. M/16902/2014 zo dňa 
06.11.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č. 
súpisné 3967, k. ú. Prešov. 

21 Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Požiarnická 17 
31 Prenajíma sa časť objektu: I.NP 
41 Nebytové priestory o výmere: 99.38 m2 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom: 
učebné priestory jazykovej školy. 
21 Nájomca sa zaväzuje užívat' prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 

·,~ 
l 
\ 



.c,.:r OJ ,01.2(}15 :CJ uz:.nvRra s:~ na dobu ~..;en u · lL' 
1/ Nájomný vzťah nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015 a uzatvára sa na dobu určitú -na 

~rr:nw dobtlil;roka,,t.j. d9;)l~J~.~.QJ?.~ pisJJTmL'L 
Zb. v znc2A Ppč.aS,, 49by(,;JJ.ájql_uJ\lflÔ~U: zmh,tvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 

, :<.. i~~_yýpoye_q'g:u ť rl,(>;ypdqy, ~yéd~PÝfh v Zák:·J ~ 6/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 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: 

" 1/- V zmysle "Smerni9~\jJ}::ÍIP:átora mesta Prešov SP - 22, ktorou sa určujú pravidlá pre 
-.J prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov do nájmu" bolo dohodnuté ročné 

nájomné za užívanie nebytových priestorov vo výške 824,88 EUR podľa výpočtového listu. 
2/ Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 

písomného oznámenia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti. 

3/ Prenajímateľ má právo jednostranne upraviť výšku nájomného o priemer inflačného 

koeficientu a priemernej nominálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR za príslušný 
kalendárny rok. Takto upravené nájomné je nájomca povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom mu bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list). 

roka. 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

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

Prvá úhrada je splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
dl1a 05.01.2015, 05.02.2015, 05.03.2015 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške- 68.74 EUR. 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 

výzvu na úhradu (telefonickú či písomnú) vo výške 1,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

21 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 
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TECHNICKY, ~TA V. NEBYT 
.~~ ~ ' ' :;c·--~~~,~~~--~~-~)-~-~ 

ry_::YJ~-~~;e:L~~i:slw~~J~~tä < pie~~i~~Hh~~§v~np~iest~ry, v.st~y~~ 1 .existujúcom. ku dňu ··po.qpísan~~ ... zmluvy 
n~.v m.~ . .~.o.cl{á]ffi~\. 'pre. h'la.·suJ.e,·.-ž .. e·s.tav neJ:wt. ovy.' c.h.pr .. ie. storov mUje'.znáirif·a·s .. lýí:nto súhlast·_ .... !./f"!r~ ·,·~·'3'"' . 
' .. e """0' r"bl·''ť -v·' 'k~ .,, .ol! ''•( ·c ·j ', .... , .. C' l' 1 c;;<·~~ "i.,.,.\ c· ,, . . . . . . , ;'i {~;~:;1 ~'/,~~ ... :~·,{lÁ;f(flNr9~,9~~: ~~pz,~v~~J"'~~:~?Ji'.~~~~I~~trické spotrebi?e,_ ~t9ré zodpovedajú príslušným no tmám · · · 

: '·'.'· ' tak, .'-a:!:ľy: ne!m~kročili pru'dové"ia,t~žerné'j~dr1otli\rých obvodov, 'V prípade nedodržania' 'stanoveného,,: ... 
' .. •: CiC• ;: . zaf'až~nia,\'ŕ~~iknuté škod§bT'aclihá:j'b~1~a: 1Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobif len 

. . ., na ~áklade vopred daného písomného súhlasu prenajímatel'a. 
v,· ....... , ... , .. ··.r · .... 

·· '·. · · 31 Nájomca je povíru1y' prevádzkU sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. VU 
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

- .... -
· .. v' ~.:.'• -~ 1/-~'-Vzá]omné prá~a a povinno~ti prenajímatel'a a nájomcu sa spravujú príslušnými 
~-'J-''<ustario:Y~niami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a pod~ájme nebytových priestoŕov v znení 

r; ~-~,.--;:--.-:;;~, 1 _'' c'•jllľ--;:· · .. ·~ ; .... ··; .. ~··":'''"'l. c,, 

· ...... neskerších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . . 
· · · ~- O·;··· 2/Nájomcaje povinný uhnídzát' všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
.. " priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 8711995 Z.z .. 

. . 31 Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonat' iba po 
· predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

- ,..: \-, ';, '. ! :-(~ 1 ' •. .- : ~ t•,! ·J' ' t • ľ r· 

· , , 4/ Nájomca je povinný bez· zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
.. ---'~ :c p~~ri.ajím~tél' urobit' a' umožnit' vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 

. · ,. ·zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 
',. · :·; ··· . 51 Nájomca je povinný znášat' obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 

rel:ll1zácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 
6/ Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímatel'ovi každú zmenu ~voj ej právnej 

subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzt'ah . 
. -. ~·: .. ., .\; r . "· . - - ~ .· . . . . . , 

-
·' · ·. · ·71 Písomnosti týkajúce sa nájorimého vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Učinky 
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. 314/0 l 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 prenajímatel'ovi 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. 



' ·, . 
\rške r-vynraCÍ~u]e 1'Ptavo učtcNät'iríÚti~u 1 pdkufu'CVo výške mesačného nájmu, za každý aj;z:ačatý mesiac .. 

. , , neoprávneného u~ívania priestorov.. . . . . . . . . • . . . . · · - · ~ . .· .. 
'~'ypr;-t;fá.) omcW~ymto e~plnomobň\i]@ f;pFenajliriateYa ria ryprataii!e ~ predŕrieiriého nebytového priestoru .. na ... 
• 'nákladynájomcu. .. . ·· .. ·•····· ::.· .···· ''' .. ':·:·.·. ,, •. ·. · .. ·. · .. :,. i·,-.~.·· 

lržb ~;~~T7ftr!~\~2ľlc~á]6ind• zoci?o~e4ä~ ~a?~i~t~~ti1a: ;údržb~ .. ~~9~?í.~a .P~.l:ahlé~qj _k :~eb~~v_é.wp ;.~r~.~~~~P~ii~i :.:~,J t t:á{~~t~ 
· · vereJneho pnestranstva pnsluchajuce k objektu, resp. spolocneho pnestoru pni ahleho k nebytovemu · 

priestoru. 
\..:: -

1;13/ Prenajímáteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom . 
hriuté:i'nom majetku . vnesenom' 'do 1prenajímaných priestorov, okrem prípadov spôsobených 
nepredvídateľnými udalosťami (vada materiálu). 
- "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. ·· - ···· ··--
:i: í;• > c-~ •:;i 16/ Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 

tejťo ·nájomnej· zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 

. 17/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného 
záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti 

·--nájomcovi v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

· · ll Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 

a patria 

2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 
· ·vyhôtóvenie a nadobúda platnosť -dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán . 
. 3/ Zmluvné strany prehlasujú, žé zmluvu si prečítali, rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 

na znak súhlasu ju podpisujú. · 
41 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia. 

V Prešove dňa 25.11.2014 

Nájomca: 

RNDr. Barbora Harizal, PhD. 

MESTO PREŠOV 
správa nebytových priestorov 

P DJz::u::::..;;.~~ u fľj) ~ "' l 
renaJlmiH'ell:~. .. ~ r'!,.,_t""" 1 s.r.o. 

C'l aiolr::t,fC'VÁ U: PI=\EŠOV @] 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč. 
konateľ _ 
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Zastúpený: Mgr. Peter Bob ko, kona tel''. Y ' · ., : :··:·~;::~;~·~+t~·:·•:·T;; .. " _ ,,;.··~' c:;r ·ic. 
• • v . Ing. Juraj Hudáč, kona tel' . .. . _ .:·.~ .• 

· ·-·· · Banl<bvéspojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Prešov·. 
c; :ČísÍÔÚČtu: 661991105911111 · - VS·.. 2199 KS 0308 

Prenajímateľ nie je platcom DPH. 

ako prenajímateľ 

2. ~-RNDr. Barbora Harizai,PhD. ~ ; 
· Mie'sto ~odnikania: 082 21 Vel'ký Šariš A. Sládkoviča 80717 

Registrácia: Obvodný úrad Prešov 
Sp:t: ' ·_. . . OŽP-ZI2010109107-2 reg.č.: 750-36876 

--." 

Obchodné meno: RNDr. Barbora Harizai,PhD. 
IČO: 4 > .. 45867976 DIČ: 1074615564 

Bankové spojenie:. 
Číslo účtu: 
ako nájomca 

Tatra banka a.s. 
2 925844060111 oo 

Údaje o užívanom nebytovom objekte 

Adresa: 
Poloha v dome: 
Pôvodné určenie: 

Požiarnická 17 
I.NP 
kancelárie 

· Spôsob využitia: učebné p-riestory jazykovej školy 

~ Počet osôb: 

l. Vykurovanie: 
al Teplá voda: 

lO 

ÚK 

áno 
centrálne z kotolne 

2. Vybavenie nebytového objektu: 

al kúpeľní: 
bi sprchovacích kútov: 

cl umývarní: 
dl WC spoločných s iným užív.: 
il spoločné umývadlá: 
k/ pisoár: 

3. Výťahy: 
al osobné 

počet: 

o el splachovacích WC: 

o fi iných soc. zaradení: 

o g/umývadiel: 

l h/ kuchynská linka: 

l jl spoločné sprchy: 

o 1/ drezy 

bi nákladné 

počet: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 



V Prešove dňa 25.11.2014 

Nájomca:_ 

RNDr. Barbora Harizal, PhD. 

·-- ,_, --c--, , '1\/ľESTO 'PREŠOV_::~--" 
správa nebytových_priestorov 
PREŠOV REAl., ·s.r.o.· 

.• SLOVENSI<i\ 40. PRF~® W 
PrenaJtmatel': -

Mgr. Peter Bobko, 
konatel' 

Ing. Juraj Hudáč .-7 

konatel' 

' ' . ~ , 



J;;;l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18/27 

P. č. 14 (Adam) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu vybudovania hydrogeologického vrtu v rámci monitoringu 
podzemných a povrchových vôd, a to časti pozemku parc. č. KNC 14835/148, ostatná plocha 
o výmere 2 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Ku Škáre, na dobu 15 rokov pre Slovenský 
hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37, IČO: 00156884, ktorý je 
zastúpený na základe plnej moci spoločnost'ou URANPRES, spol. s r. o., Čapajevova 29, 
080 Ol Prešov, IČO: 31676855. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadate!' chce na časti tohto pozemku v rámci monitoringu podzemných a povrchových vôd 
vybudovať hydrogeologický vrt na obdobie 15 rokov. V prírode ide o pozemok na Ul. Ku Škáre, 
v blízkosti vodného toku Sekčov. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 13. 7. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 6. 7. 2015: 
VMČ súhlasí. 

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 zretel'a z dôvodu vybudovania 
hydrogeologického vrtu v rámci monitoringu podzemných a povrchových vôd v súlade s § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 30,00 €/rok za celý predmet nájmu, t.j. 15,00 €/m2 ročne. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 3. 6. 2015 
Doplnenie žiadosti zo dňa 10. 7. 2015 
Plná moc - poverenie pre firmu zo dňa 19. 5. 2015 
Kópia mapy z GIS 
Návrh nájomnej zmluvy 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 13. 7. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného uetel'a 
z dôvodu vybudovania hydrogeologického vrtu v rámci monitoringu podzemných a povrchových vôd, 
a to časti pozemku parc. č. KNC 14835/148, ostatná plocha o výmere 2m2

, LV č. 6492, k ú. Prešov, 
lokalita Ul. Ku Škáre, na dobu 15 rokov pre Slovenský hydrometeorologický ústav, Jesésiova 17, 
83315 Bratislava 37, IČO: 00156884, ktorý je zastúpený na základe plnej moci spoločnost'ou 
URANPRES, spol. sr. o., Čapajevova 29, 080 Ol Prešov, IČO: 31676855 
- za cenu 30,00 €/rok za celý predmet nájmu, t.j. 15,00 €1m2 ročne, s podmienkou výstavby vrtu po 

odsúhlasení jeho umiestnenia s odborom územného plánovania a stavebného úradu MsÚ 
v Prešove. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Mesto Prešov 
Hlavná 73, 
080 O 1 Pre šo v 

Váš lisj číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje l G l V 
lng.Oiejník 0902 929 554 

Spišská Nová Ves 

3.6.2015 

Vec: Žiadost' o povolenie vstupu a realizácie hydrogeologického vrtu na Vašom 

pozemku. 

Žiadame Vás o ·povolenie vstupu a realizáciu hydrogeologického vrtu na Vašom 
pozemku v rámci úlohy Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích sietí podzemných 
a povrchových vôd , ktoré budeme realizovať pre SHMÚ Bratislava v zmysle zákona 
č.201/2009 Z.z. Starý vrt bude v rámci tejto úlohy zlikvidovaný. Umiestnenie vrtu je 

zaznamenané v mapovej prílohe. 

Prílohy: Ortomapa 
Návrh zmluvy 

URANPRES 

IQQ·~Ján Jaško 
KOn~teŕ s,boločnosti 

' -

spol. s r.o. 

Prešov 
lng.Miroslav šuba .. 
konatel' spoločnosti 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Tel.: OO·Ul 902 929 544 
IČO: 31676855 
DIČ:2020503386 
IC DPH: SK2020503386 

Číslo účtu.: 307897375410200 E-mail: 
· IBAN: SK70 0200 0000 00307897 3754 ~JJ:9..I::Qf_8~~!f:;~.:!J.:.<?!lP[f2_S s}S 

Webová stránka: 



·· Zapfsaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 27807/P 
·-·- --·-· ·-- ·:c . f Ójrbšé ztrúQ--''R9t'8§'§ 572

' 5 52 i@ š! lé!'! 3 2?39' §Rij'ké~wC\IÍ v'f ·· 

Mesto Prešov 
Hlavná 73, 
080 O 1 Prešov 

Váš list čfslo l zo dňa 
Ml938112015 25.6.2015 

Naše číslo 
SHMÚ PO 1 

.... ::.·_.'._. 

~ . ; . - ::; ,' . ~ : " . .. ' ~' ._.' ' 

. ·~·- --·- -~ ·"•~-- -·· ..: .: ----- ..... ~ 

Vybavuje l i8JI W 
Ing. Olejník/0902 929 554 

;:-.· '. 

·---·. 

Spišská Nová Ves 
l 0.07.2015 

VEC: Žiadost' o povolenie vstupu na pozemok a umiestnenie 
hydrogeologického vrtu na Vašom pozemku 

Na základe Vášho listu zo dňa 25.6.2015 doplňujeme resp. po"tvrdzujeme Vami 
požadované údaje: 

1.Potvrdzujeme lokalizáciu vrtu (v zmysle nášho listu zo dňa 3.6.2015-príloha)
súradnice: 
N-48°58,994' 
E-21 °15,359' 
-261570,9 
-1210380,4 
Na parcele 14835/148C LV 6492 
Vrt je možné posunúť v rámci parcely. 

2.Návrh ročného nájmu (v zmysle pokynov SHMÚ) -30 € za rok, za 2m2. 
(Návrh nájomnej zmluvy prikladáme) 

3.Poverenie od SHMÚ pre riešenie stretov a vstupov -prikladáme v prílohe. 

Ďakujeme 

URANPRES, spOí/s r.o. 
Ing. Miroslav ŠU~A 
konateľ · 

l 

LiRANPR(s: spol. s r.o. 
Ing. Ján ~AŠKO 
konateľ · · 

' 

Prílohy: Poverenie SHMÚ 
Návrh nájomnej zmluvy (Prosíme o doplnenie Vašich identifikačných údajov) 

IČO: 31676855 
DIČ:2020503386 
IČ DPH: SK2020503386 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu.: 3078973754/0200 . 
IBAN: SK70 0200 0000 00307897 3754 

Tel.: 00421 902 929 544 
E-mail: uranpres@uranpres.sk 
Webová stránka: v:.. · · •· o 



Válä li!!t člslo/zo dňa Nltiše člslo 
303 764/2015/5718 

r 
.. 'i 

UR~NI?'RES, Spo>l $1ľ.o ••. 

__ ~lilpaJj~vov~ 29___ _ _____ -·------------------- .... 

Vrba~vuje>!linkil 
RNDr. Ján Gavumik/470 

Brntislava 
1952015 

Slovenský hydrometeorologický. ústav prevádzkuje štátnu monitorovaciu siet' podzemnjch vOd 
na územi Slovenskej republiky. V rámci projektu F Budovanie ai rekonštrukcia monitorovacieh sieti 
podzemných a povrchov~ch vOd" realizovaného z prostriedkov európskej únie v rámci OPžP~P01-12o 
1 sa predpokladá obnova 490 monitorovacieh objektov kvantity a kvality podzemných vOd 

Realizáciou prác v rámci projektu je poverená spoločnost' ENVIGEO, a.s. Kynceľová 2, 974 11 
Banská Bystrica {ICO 31 600 891). Tá poverila zastupovanlm v rámci preberaclch a odovzdávaclch 
konan! projektu (prevzatie staveniska, odovzdanie zhotoveného diela, vybavovanie stretov záujmov) 
spoločnost' URANPRES, spol. s r.o., Preoov. 

Slovenský hydrometeorologický ústav so sldlom Bratislava, Jeséniova 17, týmto poveruje 
uvedenú firmu URANPRES, spol. s r.o., konan Im a realizáciou _prác v zmysle Zmluvy o dielo. 
Súčasťou vykonávaných prác je aj vstup na pozemky nä ktorých sú situované monitorovacie objekty 
SHMÚ. 

Toto poverenie PIS!tl do 31.10.2P15. 

Telefón: 
02159415470 

F-SHMÚ/02 

Fa)(: 

-"""'- .. _;:..: 

Ing. Jana Po~vdi, PhD. 
riaditeľka ús-eku Hydrologická služba 

HYOBC,ft~jEľft1ROLJ)GiG;(<; 
~:Ft A ll Bt.& FA 

t~·o·ť 

IČO: OO 156 884 
DIČ: 2020749652 

E-mail:jan.gevumik@shmu.sk 

IČ DPH: SK 20207~985·2 
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Gisplall"., 

14835/10 

14835/72 

14835/59 

:Gisplanmesta Pr~šo~. 

• výlučné v 
~m podielové 

• výlučné v 
:tt1 podielové 

.~; 

i 



,.- :,.. ·, =?NájO;;_;;;á.:ZnaiÚoa 

l 'f2"5et6 Mdľ.". G. t:l.&:~ ;.. ·...-.toJ,....,jJ,.~ ... U\l<1.ML~t--®b'iirir'ntijnrú . ., 
. . .. 

Čl.1 

Zmluvné strany 

1. Prenajímateľ: Mesto Preš_ov 

Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

/ďalej len "prenajímateľ"/ 

2. Nájomca:· Slovenský hydrometeorologický ústav, 

Sídlo: Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37 

V jeho mene koná: RNDr. Martin Benkp, PhD., generálny riaditeľ 

IČO: 156884 

DIČ: 2020749852 

Číslo účtu -IBAN:· SK1581800000007000391744 

/ďalej len "nájomca"/ 

_ _ _ _ ___ (JpJné .zDe_nie zriaďovacej listiny rozhodn utlm ministra životného prostredia Slovenskej republiky - 12. -
júna 2006, č. 23/2006-1.6 

Čl.2 

Predmet a účel nájmu 

1. Prenajlmateľ je vlastnlkom nehnuteľnosti - pozemku parcelné člslo 14835/148C, druh 
pozemku:Ostatné plochy, o celkovej výmere 372 m2, v k.ú. Prešov, zaplsanom v LV č. 6492 

2. Prenajlmateľ na základe tejto zmluvy dáva časť hore uvedenej parcely o výmere 2 m2 do nájmu 
nájomcovi za účelom umiestnenia merného objektu a následných vstupov na pozemok za účelom 
merania. 

3. Účastníci zmluvy uzatvárajú túto zmluvu v súlade s ust. § 11 Zákona č. 201/2009 Z. z. o štátnej 
hydrologickej a štátnej meteorologickej službe za účelom úpravy vzájomných vzťah9v súvisiacich . 
s umiestnenlm pozorovacieho ·objektu na pozemku prenajrmateľa a prevádzkovaním tohto 



Cl.~ Čl.3 

Doba nájmu 

"::'L) ndCI dhé n2-1.Dl' Nájomny\izľah šá uzatVárä'ná aotit.ľurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. déň po jej 

zverejnení na dobu 15 rokov. 

2. Zmluva sa skončí: 

a} písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) uplynutím doby trvania zmluvy. 

Čl.4 

Výška a splatnosť nájomného 

1. Výška nájomného (podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 
nehnuteľností vo vlastníctve mesta/obce) je 30 € Ročný nájom za predmet zmluvy je vo výške 
30 €, DPH .......... €, spolu - .......... €, slovom ................................. eur. Prenajímateľ je/nie je 

platcom DPH. 

2. Nájomné je splatné vždy do 31. 1. príslušného kalendárneho roka na účet prenajímateľa. 

3. Ak nájomca neuhradí nájomné v dohodnutom termíne zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,025 
% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania. 

Čl. S 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Nájomca prehlasuje, že je oboznámený so súčasným stavom nehnuteľnosti a že v takom staveju 
aj preberá. 

2. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu len na dohodnutý účel a nie je oprávnený ho ďalej 

prenajať. 

3. Prenajímatel' je povinný: 

a} umožniť zamestnancom SHMÚ, ktorí zabezpečujú obsluhu pozorovacieho objektu, prístup 
najkratšou trasou k pozorovaciemu objektu cez pozemky vo vlastníctve prenajímatéľa podľa. 
potreby v pracovných dňoch čase od 7,00 hod. do 19,00 hod. za účelom: .· · · 

• umiestnenia pozorovacieho objektu a nainštalovania automatického prístroja, 

• odčítania monitorovacích údajov, 

• kontroly funkčnosti inštalovaného automatického prístroja, 
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b) nepoškodzoval' pozorovací objekt, 

c) nezasahovať do pozorovacieho objektu, 

"ri;' d} upozorniť SHMÚ na akékoľvek neoprávnené zásahy, poškodenie pozorovacieho objektu alebo 
jeho stratu ihneď ako to zistí, 

e) v prípade zmeny vlastníctva oznámiť túto skutočnosť nájomcovi a zabezpečit', aby nový 
vlastník prevzal povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre prenajímatel'a nehnutel'nosti. 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

." '",, .1 ... "Zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá nájomca a jeden prenajímateľ. 

2. Zmluvné vzťahy účastníkov zmluvy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú primerane 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona č. 201/2009 Z: z. o štátnej hydrologickej· 
a štátnej meteorologickej službe. 

3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byt' uzatvorené písomne. 

4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom prenajímateľa a nájomcu a účinnost' dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia podľa§ 47a Občianskeho zákonníka. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 

Bratislava, dňa: dňa: 

··················································· 

RNDr. Martin Benko, PhD. 

generálny riaditel' SHMÚ 

prenajímate!' 

.. 
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. Váš list číslo l zo dňa 

M/9381 /2015 
Ing. Adam 

Vec 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu. 
Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

· Naše číslo 

B/1 0242/2015 
č.z. 1 08002/2015 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje l linka 

Ing. Palková 
051/3100275 

Prešov 

13.7.2015 

SHMÚ Bratislava, hydrogeologický vrt na pozemku parc. č. KN-C 14835/148 
k.ú. Prešov 
- stanovisko k žiadosti o povolenie vstupu mi mestský pozemok 

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

l. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 zo dňa 6.5.2013 a uzn. 
č. 468/2013 zo dňa 25.11.2013 sa pozemok parc. č. KN-C 14835/148 k.ú. Prešov vo 
vlastníctve mesta Prešov nachádza na funkčnej ploche navrhovanej ako polyfunkčná 
plocha občianskej vybavenosti + výroba, pre ktorú platí regulatív RL A.4 Polyfunkčné 
plochy občianska vybavenosť/výro~a. 

2. Predmetný pozemok sa zároveň nachádza na území ohrozenom povodňami. 

3. Prevažná časť pozemku parc. č. KN-C 14835/148 k..ú. _Prešov je zastavaná miestnou 
komunikáciou a chodníkom pre peších. Realizáciou vrtu nesmie dôjsť kpoškodeniu 
povrchových a podložných vrstiev komunikácie a chodníka na ulici Ku Škáre, ktoré 
realizovalo mesto Prešov. 

4. Nemáme námietky k povoleniu vstupu na mestský pozemok parc. č. KN-C 148351148 k..ú. 
Prešov za účelom realizácie hydrogeologického vrtu a následného monitoringu sietí 
podzemných a povrchových vôd na ploche 2m2

. 

S pozdravom 

~·-~~~-"'r~r~ ~n~~r~O'i lf..tA..R)..,Jr J~ . .... P . ..! • ..:i:_r.,~..-...:_..;,_..,.·'i"'-.!'J! W 

ľv1E:Stsk~; úrad V f.:1reiiDVe 
OJBUR UZHlN~;;o PLÁ~OVMilA A nAVfBil~HD ÚK~DU 

OBO 01 Prešov ij 

Ing. arch. Mária Čutková 
vedúca Odboru ÚP a SÚ • 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Cz! Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 19127 

P. č. 15 (Magáčová) 
Komisia l. 7. 2015 - bod č. 14 (stiahnutý z rokovania komisie) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní 
parkoviska, a to časti pozemkov: 

- parc. č. KNE 112019, ostatná plocha o výmere cca 450 m1 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), 
parc. č. KNE 1120111, ostatná plocha o výmere cca 205 m1 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, na dobu 30 rokov pre vlastníkov bytového domu 
na Ul. Škultétyho 7 a 9. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia žiadajú o dlhodobý prenájom časti predmetných pozemkov, z dôvodu vloženia vlastných 
finančných prostriedkov pre skvalitnenie kultúry bývania, oddych, voľnočasové aktivity, osadenie 
altánku, parkovanie vozidiel a iné. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al 

tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní parkoviska. Vlastníci bytového domu Ul. 
Škultétyho č. 7 a 9 budú zabezpečovať letnú a zimnú údržbu prenajatého priestoru na vlastné náklady. 
Altánok pred bytovým domom je už osadený, ako aj parkovisko na dve parkovacie miesta, ktoré 
žiadateľ zrealizoval bez potrebného ohlásenia drobnej stavby. K predmetnej veci sme obdržali podnet 
jedného vlastníka bytového domu Ul. Škultétyho č. 7 zo dňa 25. 3. 2015, ktorý je súčasťou prílohy. 
V danej veci sme požiadali OÚP a SÚ o výkon štátneho stavebného dozoru. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 30. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru strategického rozvoja zo dňa 14. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 2. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí za podmienok dodržiavania všetkých platných noriem. 

GI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 4 odporúča dať do nájmu na dobu neurčitú za l € ročne, s tým, že v uvedenej lokalite 
bude uvedené priestranstvo spravované podľa platnej legislatívy a územného plánu mesta. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľmi l ,OO €/rok za celý predmet nájmu. 

F- MsÚISP-01/1211 



Návrh c;' na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Il Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 14. ll. 2014 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 30. 12. 2014 
Stanovisko OSR zo dňa 14. 4. 2015 
Podnet p. Magdziaka zo dňa 25. 3. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa ll. 5. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 

Vydanie: 

Strana 
20/27 

E-mailové vyjadrenie p. Stašáka o spolufinancovaní vlastníkov bytov pri rekonštrukcii dvora 
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Škultétyho 7-9 
v Prešove zo dňa 4. 2. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní parkoviska, a to časti pozemkov: 
-parc. č. KNE 112019, ostatná plocha o výmere cca 450m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní 

GP), 
- parc. č. KNE 1120111, ostatná plocha o výmere cca 205 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho,na dobu 30 rokov pre vlastníkov bytového domu na 
Ul. Škultétyho 7 a 9 
-za navrhovanú cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

F- MsÚ/SP-0111211 



Spoločenstvo vlastníkov bytov, domu-· 

V Prešove 22.10.2014 

Mesto Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 73 
Prešov 

.'rešov 

Vec: Žiadosť o prevod časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov do bezplatného užívania 

vlastníkom bytov, domu 

V nadväzností na prevedené úpravy časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov na dvor pred 

bytovým domom a parkovisko u bytového domu na: na ktorých 

sme sa podiel'ali spolufinancovaním z fondu pre opravy a údržbu nášho bytového domu, 

spoločne s investorom Mestom Prešov, žiadam o bezplatný prevod do užívania vlastníkom 

bytov domu 

. 
1.) Dvor pred bytovým domom podl'a projektového plánu úpravy dvora vyhotoveného 

Mestom Prešov, na ktorom sme sa podiel'ali spolufinancovaním 

2.) Parkovisko o počte 9 parkovacích miest na spevnených plochách (zámková dlažba, 

asfalt), vedl'a bytového domu na ktorých sme sa podiel'ali spolufinancovaním, 

na· dobu minimálne 30 rokov (uvítali by sme i trvalé bezpl-atné užívanie). Tieto pozemky 

vlastníkmi bytov budú využívané najmä pre skvalitnenie kultúry bývania, oddych, vol'no 

časové aktivity, parkovanie vozidiel a iné. 

S pozdravom 

Vladimír Stašák 

Zástupca vlastníkov bytov 



Váš list číslo l zo dňa: 

M/1381 98/2014 
Č.z.148157/2014 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

Naše číslo: 

B/18874/2014 
ev .č.152583/2014 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

30.12. 2014 

Prenájom vnútroblokového priestoru bytového domu ' v Prešove, časti 
Mesta Presov do bezplatného pozemku parc. č. KN-C ~~- · k. ú. Prešov vo vlastníctve 

užívania vlastníkom bytov bytového domu 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestskýr:Jl zastupitel'stvom v Prešove uzn. č '"g0/?013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25. 11 2013, predmetná časť pozemku parc.č. KN-C _ k. ú. Prešov sa nachádza na ploche 
funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti. 

2/ V októbri 2014 Mesto Prešov ukončilo rekonštrukciu vnutroblokového priestoru 
t>~tového domu ··- -. · -. Prešove pod názvom ,,Prešov, rekonštrukcia chodníka na 

____ Prešove" s celkovým nákladom 8 854,97 €, ktorá je predmetom prenájmu. 
V nadväznosti na upravenú vnútroblokovú plochu predmetného bytového domu bola v se

vernej časti zrealizovaná asfaltová plocha pre štyri parkovacie miesta finančne zabezpečená vlastník
mi bytového domu. Ďalších päť parkovacích miest v nadväznosti na severne priečelie bytového domu 
bolo zrealizovaných v rámci nadstavby bytového domu Škultétyho č. 7, 9 pre štyri bytové jednotky. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle§ 16 ods 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru o d p o r ú č a Mestu Prešov: 

a) dať do nájmu rekonštruovanú plochu vnutroblokového priestoru bytového domu a plochu pre 
parkovanie za symbolické náJomné za podmienky, že vlastníci bytov bytového domu Škultéty
ho č. 7, 9 v Prešove budú zabezpečovať bežnú udržbu tohto priestoru, bez oplotenia 

b) alebo dať do užívania daný priestor formou výpožičky s podmienkou zabezpečenia bežnej 
údržby, bez oplotenia 

S pozdravom 
' <" -- _, 

Ing. Marián H a r č a r í k 
ri~ditel' Sekcie 

stavebnéhb úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.. +421 (51 )3100111 l Fax: +421 (51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@prJ')~ov.sk l www.presov.sk 



Váš list číslo l zo dňa: 

1'1/ffGľ.P /Zuíf 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Odbor správy MM 1 

odd. MM <fl!f8Sfl/-? v 1·-I!V l ,X_):; 7 v 
Jarkova 24 / 
080 Ol Prešov 

Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

R-5532/20 15 Mgr. Grešová/31 00206 14.04.2015 

Prevod časti pozemku na ul. Škultétyho č. 7-9- zaslanie stanoviska 

Dňa 8.4.2015 ste nás listom požiadali o zaujatie stanoviska k žiadosti p. Vladimíra 

Stašáka, týkajúcej sa prevodu časti pozemku parc. č. KNC 5391/1 v k. ú. Prešov v lokalite 

Škultétyho ulice do bezplatného užívania na dobu min. 30 rokov. 

Výbor mestskej časti č. 4 na svojom zasadnutí v júli 2014 (požiadavka č. 269/4/14) 

rozhodol a vyčlenil fmančných prostriedkov na stavbu: "Vybudovanie chodníka ul. 

Škultéty/zo" vo výške 8 854,97 € (PD = 532,80 €, stavebné práce = 8 322,17) na základe 

čoho naše oddelenie začalo s legislatívnou prípravou stavby. 

V rámci stavebných prác sa zrealizovala výstavba chodníka na ul. Škultétyho č. 7-9 

(šírka 2 m a dÍžka 30 m), bola vybudovaná spevnená plocha na oddych (rozloha 4x4,5 

m), boli urobené vegetačné úpravy (revitalizácia zelene - zatrávnenie) a boli osadené 

obrubníky. Dielo bolo odovzdané do majetku mesta 24.11.2014 a záručná doba na dielo je do 

2.10.2019. 

S pozdravom 

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 radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 



Anton Magdziak, Prešov, E.. __ \ 

Vážená pani 

JUDr. Ľudmila Vargová 

Mestský úrad v Prešove 
Majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vec: Podnet 

Prešov 25. marca 2015 

Dovol'ujem si Vám ako občan mesta Prešov, bývajúci n2 _ _ _ .. oznámiť, 
že náš bytový dom má mnoho rokov Správcu Spravbytkomfort, a. s. Prešov na základe Zmluvy 
o výkone správy. 

V rozpore s vyššie uvedeným som bol oslovený s upozornením, že pán Vladimír Stašák 
dlhšie obdobie adresuje rôzne písomnosti poslancom MZ v Prešove, Výboru MČ 4 v Prešove 
i Msú v Prešove za S p o l o č e n s t v o vlastníkov bytov a nebytových priestorov na tej istej 
adrese. 

Poznamenávam, že zástupcom nášho bytového dómu v Prešove, Škultétyho č. 7 a č. 9 je pán 
Vladimír Stašák, opakovane osobne sa prezentujúci na členských schôdzach ako konatel' firmy 
Grass v Prešove. 

Prekvapivé pre mňa bolo aj upozornenie a moje následné zistenie na základe oficiálne 
zverejnených písomností, že pán Vladimír Stašák dňa 22. októbra 2014 žiadal Msú v Prešove 
o prevod časti pozemku vo vlastníctve mesta Prešov do bezplatného užívania vlastníkov bytov, 
domu Škultétyho 7 a 9. Na takýto úkon nemal vopred udelený mandát členskej schôdze. 
Dokonca okrem dvora údajne žiadal aj zeleň po kríky na opačnej strane nášho bytového domu. 

Dňa 04. februára 2015 prejednala členská schôdza vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov jeho návrh prenájmu za jedno euro, a to dvora, smerom od bytového domu k plotu 
materskej škôlky. Bez navrhnutia konkrétnych pravidiel pri jeho užívaní a pravidiel, kto sa bude 
starať o plochu v prípade súhlasu s prenájmom, čo sa môže ukázať ako vel'ký problém. 

Jednak z demografického a zdravotného hl'adiska zloženia bývajúcich v účasti na kosení, 
hrabaní, okopávaní, zametaní, odpratávaní snehu, a podobne. 
V neposlednom rade možný problém v otázkach úhrad za spotrebované energie, individuálne 
vyžadovanie odmeny za práce, resp. cez firmy za starostlivosť o prenajatú plochu, nevylučujúc 
budúce možné sofistikované využitie plochy. 
S vysokou pravdepodobnosťou aj požadovanie úhrad za množstvá alkoholických nápojov (pán 
Vladimír Stašák si už dal takto preplatiť alkohol pri úprave záhonu). 
To všetko z Fondu opráv nášho bytového domu. 

Poprosím po preskúmaní môjho podnetu o Vaše písomné vyrozumenie. 

Ďakujem a ostávam s pozdravom 

Anton Magdz1aK 
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oddelenie územného rozhodovania a rozvoja bývania 

Váš list čísla/zo dňa 

Vec 

Hlavná 73 
0800 l Prešov 

Naše číslo 
B/6301/2015-La 

Vladimír S t a š á k 
Škultétyho č. 9 
080 Ol Prešov 

Vybavuje/linka 
Bc. D. Liptáková 

Mesto Prešov 
Dátum 1!.05.2015 

Ohlásenie drobnej stavby- /osadenie altánku/ na pozemku parc. č. KN E 1120/9 , pred 
bytovým domom na Ul. Škultétyho 7-9 v Prešove 
Žiadost' o vyjadrenie k predloženému ohláseniu 

Dr'ía I 6.04.2015 bolo Mestu Prešov- stavebnému úradu doručené ohlásen·ie drobnej stavby
umiestnenie altánku na pozemku parc. č. KN E l 120/9, vedenej na L V č. 6492 ako ostatná plocha. 
V !astn íkom pozemku je mesto Prešov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná drobná stavba /altánok! pri bytovom dome na U l. 
Škultétyho č. 7-9 v Prešove je už umiestnený, stavebný úrad v súlade s § 57 ods. l zákona č. 
50/J 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 
predpisov predmetné ohlásenie drobnej stavy- altánku 

neprijíma. 

Predmetný altánok bol umiestnený bez príslušného oznámenia, resp. pc:volenia stavebnému 
úradu, čím došlo z Vašej strany k porušeniu stavebného zákona. 

Na základe vyššie zisten)'ch skutočnosti Vós v súlade a § l 02 ods. 5 stavebného zákona 
s § 88a ods. l stavebného zókona 

vyzývame 

aby ste najneskôr do JO dní odo dľía doručenia tejto výzvv predložili žiadost' a doklady 
o tom, že dodatočné povolenie stavieb- altánku pri bytovom dome na Ul. Škultétyho č. 
7-9 v Prešove, k.ú Prešov, nie sú v rozpore s verejn)·mi záujmami, chn1nený·mi stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. 

K žiadosti o dodatočné povolenie stavby ste povinn)· doložit' tieto dokJady 

- 2 x dokumentáciu skutočného vyhnt,,\cnia pre d()(Lltučné povolenie v zmysle 
vyhlášky i'v1 s ZP SR č. -!5J.i::ouo /1... 



:~.~ ~;i;~-~-~~D:: ~~~~~::~~;:.:~;:fL~~~J.~~~i12IiiD~:.Eľť~~~i~.~-~~::,a:.:.tttc~!.~:}~.{~~ H1i~~~~tP5~-~-~~IP.~ ~- ~-~!.;?5~.-~---~~--S" .. -,3~41~; ;·~~ --~-9.~-~ .. T~~ ,_~!:~~JI!.~~~YelL~_;.;,.· .. ~'~·~, .. ::.-~ .. ,_ : .. . 
ktoré Vás opráviíuje un1iestnif požadovanú stavbu, · ---
vyjadrenia, rozhodnutia, stanoviská posúdenia alebo iné opatrenia dotknut)rch orgánov a obce. 

•. Zároveň ste·povinný uhradiť správny poplatok, ktorý vyplýva zo sadzobníka zákona o správnych 
poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v platnom znení. Správny poplatok je možné uhradiť v pokladni MsÚ 
v Prešove na Ul. Jarková č. 26, Prešov. 

Súčasne Vás upozorňujeme, že ak v určenej lehote nepredložíte žiadost' o dodatočné povolenie 
stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie predmetnej stavby podľa § 88 a ods. 6 písm. a 
stavebného zákona. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že ak v určenej lehote nepredložíte žiadost' o dodatočné 
povolenie stavby -skladu náradia, bude voči Vám zahájené priestupkové konanie podľa § 105 
stavebného zákona. 

Na vedomie: 
Anton Magdziak 
Škultétyho č. 7 
080 O l Prešov 

rliEST® N}.111111JtEŠOvw' 
Mestský úrad v Prešove 

OOStiR ÚZEiliNÉHO ?lJ.HOVW\A ~ mVEiiÉHú ÚRA OU • J / · / í · ·J--

080 01 ~~rešov C3J 1 :~:· ~:ria ~:t%:v: 
. / 

vedúca10dboru · 
územného plánovania a stavebného poriadku 
hlavný architekt mesta 
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Strana: 

Dátum 08.01.2015 

Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES 707 Prešov 

OBEC 524140 Prešov 

KAT ASTRÁLNE ÚZEMIE. Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" (celkom parciel ....... }ťí5) ... ) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf l 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. 

RISTIKA K ZÚO 

* * * Parcely registra "C" nevyžiadané * * * 

ČÍSLO 
EL 

LM. 

Parcely registra "E" 
(celkom parciel .......... n~ ... ) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

1120/009/0 
1120/011/0 

VÝMERA 

v [nf l 
1303 
!Oli 

Výmera spolu: 2314 

DRUH 

POZEMKU 

Ostatná plocha 
Ostatná plocha 

CHARAKTE- PRÍSLUS. 

RISTIKA K ZÚO 

* * * Ostatné par<;:ely re<&istra "E" nevyii.adané * * * 

Legenda: 

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

ČÍSLO 
EL 

o 
o 

LM. 

443 
443 

Stavby 
(celkom stavieb ......... ..1.?~ . .. ) 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 
DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

INÝ 

ÚDAJ 

LV 

PARCELY 

L.M. 

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

Priezvisko. meno (názov) • ' • ' ' Podiel 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 0800 l Prešov 
IČO/RČ: 327646 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zrniLI\ a V 3232/2010 
Kúpna zmJu,·a V 5044/20 l O 
Zámenná zmlu'a V 4942/2010 
R 631/20 l O-Žiadosť o zápis GP č.229/20 l O 
R 507/2012- zápis GP č. 31688560-150/11 
Rozhodnutie SK PO X 43/2012 - J'vlč zo dňa 17.10.2012 - 53!\ l l 12 
R-608/12 -lápis GP _č.84/20 12 - G 1-1169/12 
Rozhodnutie Sprá\·y katastra Prešov 
C 1/2010/Pc. zo dľía 5.5.2010 
Kúpna zmltl\a V 

5404/2005,57 5()/2005,6054/2005,6056/2005,24/2006,22·1/2006,22512006,663/2006,54 70/2006,6125/2007,6611/2 
007.66 l 212007.7287/2007.7720/2007,7721/2007,3 15!2008,3212/2008 
Zámennú zmluva V 266/2006, l 158/2006,2414/2007 
Rozh.OU katastrálny odbor č.X 7/20 14-Kr zo dľía 12.2 20 l .J - KLipna zmlu' a V -l 033/98 
Z-2062114 -7úpis GP 282/2013- Cil-1897/13, -

Vyhoto,il: 1\lária Magáčo\á 

Dátum aktualizácie: 30.11.2014 00:00:00 

ll! 



Magáčová Mária 
--- -- ---------~-----~-~------------ - ------~------------

Od: Vlado Stašák [vladostasak@seznam cz] 

Odoslané: 23. novembra 2014 10:39 

Komu: Mária Magačová 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP_20141120_001 jpg; WP_20141120_002jpg; WP_20141120_003jpg 

1.) Parkovacie miesta upravené zámkovou dlažbou zo severnej strany domu financované 
100% podielom vlastníkmi bytov v rámci revitalizácie bytového domu. Odhadovaná 

hodnota cca 1.000,- €. Prevádzame na ňom vlastnú údržbu. Plocha cca 153m 2 . 

Odoslané: 23. ·novembra 2014 11:24 

Komu: Mária Magačová 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_004.jpg; WP _20141120_005.jpg 

2.) Parkovacie miesta upravené vyasfaltovaním zo severnej strany domu spolufinancované 
50% podielom vlastníkmi bytov z fondu bytového domu a 50% Mestom Prešov v 
obstarávacej cene 800,- € (50%= 400,- €). Prevádzame na ňom vlastnú údržbu. Plocha 
cca 114m 2

. 

Od: Vlado Stašák (vladostasak@seznam.cz] 

Odoslané: 23. novembra 2014 11:29 

Komu: Mária Magačová 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_008.jpg; WP _20141120_0o9 jpg 

3.) Dvor upravený trávnatou plochou a chodník zo zámkovej dlažby zo západn.ej strany 
pred bytovým domom, financovaný 100% Mestom Prešov. Prevádzame na ňom vlastnú 
údržbu. Zakúpená sekačka na trávu za 46,- €. Plocha cca 317m 2

. 

Od: Vlado Stašák [vladostasak@seznam.cz] 

Odoslané: 23. novembra 2014 11:39 

Komu: Mária Magačová· 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_01 O jpg; WP _20141120_011.jpg 

4.) Okrasný záhon zo západnej strany pred bytovým domom, upravený fóliou, ozdobným 
štrkom a vysadený okrasnými drevinami financovaný 100% podielom vlastníkmi bytov 
z fondu bytového domu v obstarávacej cene cca 200,- €. Prevádzame na ňom vlastnú 

údržbu. Plocha cca 41m 2 

Predmet: škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_013.jpg; WP _20141120_014.jpg 

5.) Plocha pozemkLJ z južnej strany bytového domu upravená vlastníkmi bytov vysiate 
trávy, vysadenie kvetov a tuji, úprava chodníku. Financované z individuálnych 

prostriedkov vlastníkov bytov. Prevádzame na ňom vlastnú údržbu. Plocha cca 72 m 2 

S pozdravom a prianím pekného dňa 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP_20141120_015.jpg 

6.) Plocha pozemku okolo bytového domu po jeho celej dÍžke v šírke cca 0,50 m 

z východnej strany bytového domu na ktorej chceme urobiť drenážny pás z cndobného 
kameňa financovaný 100% podielom vlastníkmi bytov z fondu bytového domu. 

Predpokladaná inv~stícia cca 150,- €. Predpokladáme prevádzať na ňom vlastnú údržbu. 
Plocha cca 19 m 2

. 
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ZAPISNICA 

zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
v Prešove, konanej v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov. 

Dátum schôdze: 
Čas schôdze: 
Miesto konania: 

Prítomní: 

za bytový dom: 

4.2.2015 
17°0 hod. 
v priestoroch domu 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP) bytového domu na ul. Škultétyho 7-9 v Prešove 
podl'a prezenčnej listiny. 

!~f~~~~~~~!/-
Volgo~>rrJ ~ -

za SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov: 

Nemec Ľ.ubomír- technik správy bytov 
080 o 

Program schôdze: 

l. Prezentácia vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NP), resp. ich splnomocnených 
zástupcov a kontrola uznášaniaschopnosti schôdze vlastníkov bytov a NP 

2. Volba overovatel'ov zápisnice a písomných hlasovaní 
3. Informácia o tvorbe a zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚaO) 
4. Nedoplatky bytového domu 
5. Správa o vyhradených technických zariadeniach (VTZ) bytového domu a povinných 

odborných prehliadkach (OP) 
6. Návrh plánu opráv na roky 2015,2016 
7. Rôzne 
8. Záver 

1. Prezentácia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. ich 
splnomocnených zástupcov 

Schôdzu zvolal SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov ako správca bytového domu v zmysle 
zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších pred pi sov. 
Konštatuje sa, že na schôdzí je z celkového počtu 17 vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov (NP) prítomných 10 vlastníkov bytov a NP, resp. ich splnomocnených 
zástupcov. 
Dvojtretinovú väčšinu vlastníkov bytov a NP v bytovom dome (BD) tvoria ll vlastníci bytov 
a NP. 

K určenému času začiatku schôdze nebola prítomná dvojtretinová vacsma vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Schôdza bola uznášaniaschopná hodinu po začatí schôdze 
hlasovaním naäpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov bytov a NP, resp. ich 
splnomocnených zástupcov. 

2. Vol'ba zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice a písomných hlasovaní 

Za zapisovatel'a zápisnice bol zvolený navrhnutý Vladimír Kuba 

Za overovatel'ov zápisnice a overovatel'ov písomných hlasovaní vyhlásených do dňa konania 

Strana l z 6 
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[~J SPRAVB YTI<O MFO Rl'; 

nasledujúcej domovej schôdze zvolanej správcom boli zvolené navrhnuté: 

Zuzana Gregová 
Daniela Havrilová 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: 9 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: l 
Počet hlasujúcich spolu: l O 

Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

3. Informácia o tvorbe a zostatku FPÚaO a stave na bankovom účte BD 

Prítomní vlastníci bytového domu boli oboznámení s tvorbou a čerpaním FPÚaO k 
31.12.2014: 

Zostatok z roku 2013: 
Tvorba za rok 2014: 
Čerpanie za rok 2014: 
Stav FPÚaO k 31.12.2014: 

9 447,23 EUR 
3 697,27 EUR 
2 953,76 EUR 
9 499,45 EUR 

Stav na bankovom účte BO k 27.1.2014 je vo výške 9 631,88 EUR. 

4. Nedoplatky bytového domu 

Nedoplatky k 31.12.2014: FPÚaO 
Služby spojené s užívaním bytu 
Spolu: 

691,29 EUR 
308,95 EUR 

1 000,24 EUR 

5. Správa o vyhradených technických zariadeniach a povinných odborných 
prehliadkach 

SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Prešov, ako správca bytového domu realizuje výkon správy 
v dome na základe zmluvy o výkone správy, ktorá obsahuje vzájomné práva a povinnosti 
zmluvných strán. V rámci správy bytového domu je správca zároveň prevádzkovatel'om 
vyhradených technických zariadení (VTZ) a zabezpečuje vykonanie odborných prehliadok 
a odborných skúšok VTZ na základe povinností vyplývajúcich zo zákona a STN, realizácia 
čoho je nevyhnutná a povinná v zmysle platnej legislatívy pre zabezpečenie 
prevádzkyschopnosti a bezpečnosti VTZ. Odborné prehliadky sú realizované v časovej 
periodicite, o čom sú zástupcovia bytového domu informovaní. 
Správca ako prevádzkovate!' vyhradených technických zariadení zodpovedá za 
prevádzkyschopnosť VTZ bytového domu. 

V bytovom dome je potrebné vykonať revízie, odborné prehliadky a skúšky VTZ: 

odborná prehliadka elektrickej inštalácie (každých 5 rokov) 
odborná prehliadka plynu (každé 3 roky) 
odborná skúška a prehliadka bleskozvodu (každé 4 roky) 

Povinné kontroly, ktoré sa vykonávajú v bytovom dome: 

plán 
plán 
plán 

12/2016 
10/2017 
12/2015 

Strana 2 z 6 
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kontrola nástenných hydrantov a tlaková skúška hadíc sa vykonáva lx ročne podl'a 
vyhlášky MV SR č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiaru. 

Za neodstránené nedostatky zistené pri týchto kontrolách môže Okresné riaditel'stvo HaZZ 
bytovému domu uložiť pokutu podl'a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi až do 
výšky 8 298,48 EUR. 
Za opakované neodstránenie nedostatkov môže Okresné riaditel'stvo HaZZ bytovému domu 
uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 EUR. 

Všetka dokumentácia k VTZ je prístupná k nahliadnutiu každému vlastníkovi bytu a NP na 
požiadanie v zákazníckom centre SPRAVBYTKOMFORT, a.s. V prípade, že si vlastníci žiadajú 
kópie, tie sú spoplatnené podl'a platného cenníka SPRAVBYTKOMFORT, a.s .. 

6. Návrh plánu opráv na roky 2015,2016 

Do plánu opráv na rok 2015 a nasledujúce obdobia vlastníci bytov navrhli tieto práce: 

l. Výmena vodomerov SV pred ukončením roka ciachu-náklad z FOaÚ 
p. Koscelníková, p. Beneti n, p. Žu pa, p. Maagdziaková, p. Pa vl íková, p. Kubičková, 
p. Sta šá ková, p. Ha vri la, p. Mus i lov á, p. Greg o vá, p .Sedlák 

Cena za l ks vodomera 20€ fi.S.B.S STA-Mi,s.r.o 
Term-ín výmeny do 9.2.2015 (ll bytov) 

2. Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 

3. Práce podl'a potreby (realizácia len cez zástupcu domu p.Stašáka) 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: 9 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: l 
Počet hlasujúcich spolu: lO 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

Do plánu opráv na rok 2016 a nasledujúce obdobia vlastníci bytov navrhli tieto práce: 

l. Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 

7. Rôzne 

7-1. Návrh: Žiadosť Mgr. Eva Magdziaková - o preplatenie nákladov na frézovanie, 
v-ložkovanie a revízia komína v sume 1.217,50 EUR. 

P. Župa sa vyjadril, že všetci vlastnÍci bytov dostali byty vybavene jednotne topením formou 
gamatiek. Preto vlastníci bytov, ktorým tento spôsob vykurovania bytu nevyhovuje, si ho 
môžu podl'a vlastného rozhodnutia zrTleniť, ale iba na vlastné náklady. Tak to urobili i niektorí 
ďalší vlastníci bytov v bytovom dome napr. Havrila, Koscelník, Benetínr Sedlák. Bolo by 
v nerovnováhe niekomu zmenu vykurovania bytu uhradiť a niekomu nie. 
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Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: l 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 9 
Zdržali sa hlasovania: O 
Počet hlasujúcich spolu: 10 

CJ SPRAVBYT l< OM FO RT .. 

Návrh nebol schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po 
začatí schôdze. 

7-2. Návrh: Žiadosť mestu Prešov o nájom rekonštruovanej plochy vnútroblokového 
priestoru byt. domu a plochu pre parkovanie za symbolické nájomné 1,- C za 
podmienky, že vlastníci BD budú zabezpečovať bežnú údržbu tohto priestoru, bez 
oplotenia. Osoba zmocnená k zastupovaniu vlastníkov bytov s mestom Prešov 
Vladimír Stašák- Zástupca vlastníkov bytov. -f;- ~ pt och cz/ t--o i_ r ~ 

Pán Stašák predniesol vyjadrenie hlavného architekta, ktorý odporúča Mestu Prešov: s'la§ a 1;:_ 

A)dať do nájmu rekonštruovanú plochu vnútroblokového priestoru byt. domu a plochu pre 
parkovanie za symbolické nájomné za podmienky, že vlastníci BD budú zabezpečovať bežnú 
údržbu tohto priestoru, bez oplotenia 

B)alebo dať do užívania daný priestor formou výpožičky s podmienkou zabezpečenia bežnej 
údržby, bez oplotenia 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 
Zdržali sa hlasovania: 
Počet hlasujúcich spolu: 

9 
o 
l 

10 
Návrh' bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

7-3. Návrh: Zavedenie elektriny do všetkých pivníc v BD v prevedení l vypínač a l 
svetlo bez možnosti napojenia elektrických zásuviek na spotrebiče. 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: 10 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: o 
Počet hlasujúcich spolu: 10 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

7-4. Návrh: Zrušenie zmluvy na zabezpečenie havarijnej služby spoločnosťou 
Serviskomfort,s.r.o. 

priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: 1 O 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: o 
Počet hlasujúcich spolu: 1 O 

Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 
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Dňa l. júla 2014 poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len ,.novela zákona") s účinnosťou od 
1.10.2014. V súlade so zákonnou úpravou ochrany osobných údajov zákonom č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení budú správcovia a 
spoločenstvá oprávnení na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome. Práve preto sa ust. § 9 doplnilo odsekmi 3 a 4. Podl'a odseku 3 
správca alebo spoločenstvo sú oprávnení na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 
adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a 
kód banky. 
Správca alebo spoločenstvo sú tiež oprávnení za účelom ochrany majetku vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv 
domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 Eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka 
bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, 
údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejní na mieste obvyklom na 
oznamovanie informácií v dome. Podl'a dôvodovej správy sa predmetným opatrením môže znížiť počet 
neplatičov a tým aj k eliminácii potenciálnych súdnych sporov. 
Správca alebo predseda spoločenstva budú povinní po novom aj bez súhlasu vlastníkov bytov alebo 
nebytových priestorov zabezpečiť odstránenie chýb alebo porúch technického zariadenia 
bezprostredne ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok, ktoré boli zistené kontrolou stavu 
bezpečnosti technického zariadenia, teda odbornými kontrolami a revíziami. Ďalšia zmena sa týka 
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru vykonávajúceho stavebné úpravy. Po novom v zmysle 
doplneného odseku 8 do ust. § ll bude vlastník povinný umožniť vstup do bytu alebo nebytového 
priestoru správcovi alebo predsedovi spoločenstva za účelom kontroly dodržiavania stavebného 
zákona, teda či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu alebo 
spoločné zariadenia domu. V prípade, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní 
vstup do bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda spoločenstva je povinný oznámiť 
vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu. 
Každý vlastník bytu, ktorý byt užíva alebo ho prenecháva na užívanie iným osobám, bude podl'a 
doplneného odseku 9 do ust. § 11, povinný nahlásiť správcovi alebo spoločenstvu počet osôb,. 
ktoré sa zdržiavajú v byte, to znamená pravidelné hlásenie každej zmeny v počte osôb 
užívajúcich byt súvisle počas obdobia minimálne dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je 
povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu, podl'a dôvodovej správy 
za účelom možnosti jeho kontaktovania v prípade potreby. 

Informácia 

Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov vlastníkom bytov a nebytových priestorov pripomína 
možnosť zaregistrovať sa ZADARMO na portáli www.poschodoch.sk. Webový portál 
www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre 
vlastníkov. Údaje su sprístupnené z informačného systému používaného správcom. 
Podmienkou vyuz1vania tejto služby je registrácia na portáli a vyjadrení súhlasu s 
podmienkami poskytovania internetového portálu. 

P. Stašák sa vyjadril, že vlastníci bytov majú možnosť prístupu k portálu "po schodoch", ktorý 
sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch pre ich vlastníkov a zároveň požiadal 
vlastníkov bytov, aby svoje požiadavky na zástupcu vlastníkov či správcu domu zverejňovali 
vo fóre domu a informovali tak o svojich požiadavkách i ostatných vlastníkov bytov. 

P. Stašák oboznámil s petíciou za odstránenie topol'ov na susednom pozemku fvlŠ 
Budovatel'ská a požiadal o stanovisko na podpisových hárkoch k petícii, ktorLJ predá Mestu 
Prešov. 

P. Stašák oboznámil so správou o odbornej prehliadke a skLJŠke odberného plynového 
zariadenia. 

Pán Stašák ešte _upozornil vlastníkov bytov na povinnosť doložiť správcovi domu doklad 
o odbornom prečistení a prehliadke plynových spotrebičov a na odstránenie závad 
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a nedostatkov uvedených v bode C správy. Správa je k dispozícii u zástupcu vlastníkov, 
správcu domu, na fóre domu a vyvesená na obvyklom mieste v každom vchode bytového 
domu. 

P. Stašák informoval o preplatení fa správcom domu za deratizáciu, ktorá v našom dome 
nebola vykonaná a o spôsobe odstránenia nedostatkov z toho plynúcich. 

P. Stašák informoval o prijatých opatreniach voči správcovi domu o preplácaní účtov a faktúr 
z účtu bytového domu: okrem periodický sa opakujúcich platieb, ktoré správca domu 
predložil zástupcovi vlastníkov bytov, všetky ostatné úhrady môže správca domu robiť až po 
písomnom odsúhlasení platby zástupcom vlastníkov bytov. 

P. Stašák informoval o možností nákupu altánku na dvor bytového domu po schválení mesta 
Prešov do nájmu vnútroblokového priestranstva. 

Záver 
Prítomní vlastníci vzali na vedomie informácie prednesené na schôdzi, správca domu 
v spolupráci so zástupcom vlastníkov bytov bude realizovať požiadavky vlastníkov bytov 
v zmysle podmienok výkonu správy. 

Vyhlásenie overovatel'ov zápisnice 

Dole podpísaní overovatelia zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov a NP bytového 
domu na ul. Škultétyho 7-9 v Prešove, ktorá sa konala dňa 4.2.2015 o 17° 0 hod., 
v priestoroch domu, týmto vyhlasujeme, že v plnom rozsahu overujeme údaje 
uvedené v tejto zápisnici v počte strán 6, údaje sú úplné a pravdivé a že hlasovanie 
a jeho výsledky zodpovedajú priebehu hlasovania vlastníkov bytov a NP, resp. ich 
splnomocnených zástupcov prítomných na schôdzi vlastníkov bytov a NP. 

Prehlasovaný vlastník bytu a NP má právo do 30 kalendárnych dní od oznámenia 
výsledku hlasovania z domovej schôdze, podať odvolanie na súde, aby vo veci 
rozhodol inak. 

V Prešove, dňa 5.2.2015 

Zapisovatel' zápisnice: 

Meno a priezvisko Vladimír Kuba ./. ...................... . 

Overovatelia zápisnice: 
( 

( 

Meno a priezvisko Zuzana Gregová . '''-0 u 

Meno a priezvisko Daniela Havrilová 

Zápisnicu vyhotovil: Ľubomír Nemec- technik správy_bytov 
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Dátum tlače. 2. 2. 2015 

Zoznam vlastníkov z domovej schôdze konanej dňa: 4.2.2015 

293 SKULTETYHO 7-9 
.~~~~-a~P!~Isl<o-~---J l-~- Podprs}l~ - __ J 

29300701 B KOSTELNÍKOVÁ ERIKA(. _ ~ 
-----~·--:-- ------ ·---- ------'-'-=·yr-----

BENETIN ROBERT ~ ~_39Q702 __ B 

-29300703 B ŽUPA JOZEF 
- ------- ---- ------------------------ ·----- ---

'29300703 B ŽUPOVÁ MARTA 1/ .1 l 
--- -- -- -- -----~---~-~-- __ ........ 

· 29300704 B MAGDZIAKOVÁ EVA --- ·-:------.. ~----------- ------v------y----
' 29300705 B PAVLIK LUKAS 

29300706 B KUBiéKOVÁ MÁRIA 
------·--------------- -:-.----/--.-----

29300707 B ŠESTÁK STANISLAV 

29300708 B ŠESTÁK STANISLAV 

. 29300901 B STAŠÁK VLADIMIR 
--· --~------ ------- ---- ., --."---"i- - --/ 

· 29300902 B HAVRILOVÁ DANIELA 
----~----·------ ----~-----

. 29300902 B HAVRILA JAROSLAV 
~J • -- .• - - ---- ------ •• --- -.- ., ____ ----_,-;- ;;-·- "/___ -----. 

29300903 B ANDRAŠČÍKOVÁ DANIELA 

29300904 B MUSILOVÁ ALENA 
-- --------------- -----

29300905 B GREGOVÁ ZUZANA ----- --· ·-··-- ------·-- ·------------- ----·-·--[!- --~?-

29360906 B SEDLÁK SLAVOMÍR 
-- ------------ -- -----------· 

29300907 B HRUŠKA PETER 

29300908 B HRUŠKA PETER 
--------/--_. 

·)" . 
.-::::;·· 

...... 

···;-
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Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 21127 

P. č. 16 (Ing. Benčíková) 

AJ Mesto Prešov má zámer prenaJmU nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu poskytovania sociálnych služieb - individuálne a skupinové doučovanie detí 
a mládeže zo sociálne vylúčených lokalít mesta Prešov, pracovné a kariérne poradenstvo, a to 
nebytových priestorov o výmere 24,61 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP- miestnost' č. 9 v stavbe so 
súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej č. 17 L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre organizáciu 
Človek v tísni, o. p. s., Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 35562617. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o prenájom predmetných nebytových priestorov pre účely poskytovania sociálnych 
služieb, predovšetkým individuálneho a skupinového doučovania detí a mládeže zo sociálne 
vylúčených lokalít mesta Prešov, pracovné a kariérne poradenstvo, intervizívne a supervizívne 
stretnutia pracovníkov a dobrovoľníkov organizácie. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ súhlasí, podmienky prenájmu a ceny stanoví príslušná komisia. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 27. 2. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu poskytovania sociálnych služieb -
individuálne a skupinové doučovanie detí a mládeže zo sociálne vylúčených lokalít mesta Prešov, 
pracovné a kariérne poradenstvo. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 1,00 €1m21rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 15. l. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 27. 2. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania 
sociálnych služieb - individuálne a skupinové doučovanie detí a mládeže zo sociálne vylúčených lokalít 
mesta Prešov, pracovné a kariérne poradenstvo, a to nebytových priestorov o výmere 24,61 m2

, 

nachádzajúcich sa na l NP - miestnosť č. 9 v stavbe so súp. č. 3 967 na Ul. Požiarnickej č. 17, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú, pre organizáciu Človek v tísni o. p. s., Palešovo námestie 34, 
053 04 Spišské Podhradie, IČO: 35562617 

-za cenu 1,00 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
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(v kópií pani primátorke Ing. Anderi Turčanovej) 
Jarková 24 080 Ol Prešov 

Žiadost' o prenájom nebytových priestorov z dôvodu poskyto.vania sociálnych 
služieb 

Žiada tel' : Človek v tísni Slovensko 
Sídlo organizácie: Palešovo námestie 34, 053 04 Spišské Podhradie 
Kancelária (korešpondenčná adresa): Svoradova 5, 811 03 Bratislava 
č. tel.: (+421) 02/207 194 70 e-mail: info@peopleinneed.sk 
Kontaktná osoba: Mgr. Milada Javorová 
č. tel.: 0911 791 716 e-mail: milada.javorova@peopleinneed.sk 

. Terajšia realizácia sociálnej služby: Komunitné centrum K starej Tehelni, Prešov 

Vzťah k nájomcovi alebo vlastníkovi nebytových priestorov, v ktorých toho času poskytujeme sociálne 
služby 

·Toho času na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa21. februára 2013 (článok 2, odsek d) medzi Mestom Prešov 
a organizáciou Človek v tisni Slovensko realizujeme v priestoroch Komunitného centra Mesta Prešov na adrese 
K Starej Tehelni, aktivity zamerané na nízkoprahový program pre deti a mládež, programy individuálneho 
a skupinového doučovania pre deti a mládež zo sociálne vylúčených komunít. Aktivity sú realizované od 7. 
februára 2013 podľa dohody a od l. októbra 2013 sú pravidelne v pracovných dňoch utorok až štvrtok v čase od 
15:00 do 17:00 hodiny, prostredníctvom dvoch pracovnikov organizácie a timu dobrovoľníkov Prešovskej 
univerzity. 

Na základe osobných jednaní a odporúčaní s JUDr. Lýdiou Brumerčikovou, právnikom oddelenia mestského 
majetku (odporučenie prikladám k Žiadosti o prenájom nebytových priestorov) a Ing. Martiny Benčikovej, 
odbornou referentkou Oddelenia mestského majetku si Vás dovoľujeme požiadať o prenájom nebytových 

- priestorov akoprípadu bodného osobitného Zreteľa na dobu neurčitú od l. marca 2015 na ulici Požiarnická č. 17, 
miestnosť č. 9, za symbolický nájom l EUR/ročne za jeden meter štvorcový plus energie, pre administratívne 
účely poskytovania sociálnych služieb predovšetkým individuálneho a skupinového doučovania detí a mládeže 
zo sociálne vylúčených lokalit mesta Prešov (predovšetkým lokalita Stará Tehelňa) v ich prirodzenom prostredí, 
pracovného a kariérneho poradenstva, intervizne a supervízne stretnutia pracovníJ(Qv a dobrovoľníkov 
organizácie Človek v tisni Slovensko. .· 

Dôvody nášho návrhu len symbolického nájmu nebytových priestorov mesta Prešov je časová a finančná 
·projektová náročnosť realizácie takejto formy sociálnej služby pre mesto Prešov ako je individuálne doučovanie 
a tútoringu detí zo sociálne vylúčených rodín v ich prirodzenom prostredí, kde jedným z hlavných cieľom tejto 
sociálnej služby je zlepšenie školského prospechu, dochádzky a pozitívnej motivácie pokračovať v ďalšom 
štúdiu. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem 

S pozdravom 

15.1. 2015 Prešov 

príloha: Odpoveď na prenájom bytu v lokalite K Starej Tehelni 

r 
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Váš list: Naša značka: 

92-/2015 

Vec: Žiadost' o stanovisko k prenájmu 

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

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
27.02.2015 

Organizácia "Človek v tísni Slovensko" so sídlom na Palešovom námestí 34, 
. 053 04 Spišské podhradie- žiadosť zo dňa 9.2.2015 o prenájom nebytového priestoru. 

Uvedená organizácia, zastúpená Mgr. Miladou Javorovou žiada o prenájom 
nebytových priestorov na Požiarnickej 17 v Prešove na I. NP, a to kanceláriu č. 9 o výmere 
24,61 m1 za cenu l €/ m1/ rok ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu neurčitú. 
Účelom nájmu je administratívne poskytovanie sociálnych služieb pre deti a mládež zo 
sociálne vylúčených lokalít mesta Prešov, poradenstvo, stretnutia pracovníkov 
a dobrovoľníkov organizácie "Človek v tísni Slovensko". 

Nakoľko uvedená organizácia má už uzatvorenú Zmluvu o spoluprácu medzi Mestom 
Prešov a Človek v tísni Slovensko, na adrese K Starej tehelni na aktivity zamerané na 
prácu s deťmi, správca ·nemá námietky voči prenájmu kancelárie č. 9 za ľ €/m2/rok, na 
dobu neurčitú, plus zálohy za energie a služby spojené s prenájmom nebytového priestoru 
do výšky cca do 50 € s DPH mesačne. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj HP~·? 
konateľ 

Bankové spojenie: 

..... 

UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 
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P. č. 17 (Ing. Benčíková) 
Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu poskytovania edukačných a sociálnlch služieb rodinám v meste Prešov, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 259,10 m, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte so súp. č. 6525 

na Bernolákovej ulici č. 17, 
časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 100m2

, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú za účelom zriadenia detskej opatrovateľskej 
Nonstop služby pre DONOS PO o. z., Sibírska 4, 080 Ol Prešov, IČO: 42421837. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o nájom, resp. výpožičku nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na UL 
Bernolákova 17 v Prešove v čase začatia procesu registrácie občianskeho združenia Neváhaj, o.z., 
Nakoľko OSMM bola dňa 24. 7. 2015 doručená žiadosť o zmenu vo vybavovaní predmetnej žiadosti, 
a to pre subjekt DONOS PO, o. z., prenájom nebytových priestorov navrhujeme riešiť vo vzťahu 
k tomuto subjektu. 
V súčasnosti sú predmetné nebytové priestory užívané na ten istý účel na základe nájomnej zmluvy 
uzatvorenej medzi Mestom Prešov v zastúpení PREŠOV REAL, s.r.o. a Luciou Diškantovou (členkou 
o. z. DONOS PO.) 
V predmetných nebytových priestoroch má zámer zriadiť Nonstop opatrovateľskú službu, herne 
s aktívnou a oddychovou časťou a zároveň usporadúvanie workshopov pre rodičov. Pozemok plánujú 
využívať ako detské ihrisko. Zároveň žiadateľ plánuje na vlastné náklady predmetné nebytové priestory 
zrekonštruovať (výmena okien, ekonomické zníženie stropov, vymaľovanie a zútulnenie, marmoleum 
na podlahy, rekonštrukcia toaliet a hyg. zariadení, solárne energetické panely na vykurovanie 
miestnosti, oplotenie záhrady a rekonštrukcia záhrady). 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 7. 5. 2015: 
VMČ č. 6 súhlasí s prenájmom nebytových priestorov, ale navrhuje upraviť nájomné na výšku 
1,00 €/m2/rok. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 21. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu poskytovania edukačných 
a sociálnych služieb rodinám v meste Prešov. 

F/ Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 1,00 €/mesiac- 12 €/rokl za celý predmet nájmu 
Navrhovaná cena PREŠOV REAL, s. r. o. : 8,30 €/m2/rok za nebytové priestory 

GI Prílohy: 
Prihláška do OVS zo dňa 27. 4. 2015 
Žiadosť zo dňa ll. 5. 2015 
Doplnenie žiadosti zo dňa ll. 5. 2015 
Zmena žiadosti zo dňa 24. 7. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 21. 5. 2015 
Kópia mapy z ISS 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania 
edukačných a sociálnych služieb rodinám v meste Prešov, a to: 

nebytových priestorov o výmere 259,10 m2
, nachádzajúcich sa na Il NP v objekte so súp. č. 6525 

na Bernolákovej ulici č. 17 
-za cenu 8,30 €1m2/ročne bez nároku na refundáciu nákladov vynaložených na úpravu nebytových 
priestorov + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 

časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca l OO Iri, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov 
- za cenu l, OO €1m2 /ročne 
na dobu neurčitú za účelom zriadenia detskej opatrovateľskej Nonstop služby pre DONOS PO 
o. z., Sibírska 4, 080 Ol Prešov, IČO: 42421837. 

F- MsÚ/SP-01112/1 
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Mestský úrad v Prešove, Hlavná Úl. č. 73, 080 Ol Prešov 

l. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická Msú 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

riestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

Meno a priezvisko žiadateľa: ....................................................................................................................... . 
Trvalé bydlisko žiadateľa: ........................................................................................................................... . 

Podnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: .Lucia Diškantová, Jana Pribylincová IČO: ešte nepridelené, podaná 

.žiadosť na Ministerstvo vnútra SR, žiadosť v prílohe, IČO dodatočne 
Obchodné meno: Neváhaj o. z. 
Miesto podnikania: Baštová 14,06001 Kežmarok 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: Opatrovanie detí pre zamestnaných rodičov mesta 

Prešov na 24 hodinovej báze , nezisková organizácia 

2. Právnická osoba 
Obchodné meno: ............................................................................................................ IČO: .................... . 
Sídlo: ............................................................................................................................................................ . 
Korešpondenčná adresa: .............................................................................................................................. . 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: ................................................................................................... . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ......................................................................................... . 

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

ulica: Bernoláková 17,08001 Prešov 
- požadovaná plocha v m2: 226 . 
-účel využitia NP: Detská Opatrovateľská Nonstop Služba- DONOS 
- Vami navrhovaná výška nájmu za m2/rok: za všetky m2 spolu 1.-euro/mesiac/12.-eur/rok 

- navrhovaná doba nájmu: neurčitá 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ?907 442 737, 0944 455 064, donospresov:!.ť.'gmail.com 

V zmysle zákona." č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu, v akom sú' poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po 
dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. 
Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných 
údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

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

, . -
Dátum: .10.4.2015 ··~-·-·-'···~··········f··········· 

podpis žiadateľa 
Prílohy: 

osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia ako tri 
mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty predkladajú doklad o registrácii 

# 

svojho združenia (klubu, nadácie) 



Mestský úrad __ 

J-a1 ková 24 /1.17 f:JC/'Pf_ 

08 001 Prešov 

Vec: Žiadosť o výpožičku nebytových priestorov 

Týmto žiadame o výpožičku nebytových priestorov na predmetné nebytové priestory na ul. 

Bernoláková 17, 08 001 Prešov, o výmere 259,10 m2 a trávnatej plochy za predmetnými priestormi 

o výmere 100 m2. 

Žiadame o tieto priestory zatiaľ na fyzické osoby: Lucia Diškantová, dátum narodenia 22.07.1982 

a Jana Pribylincová, dátum narodenia 25.02.1973 z dôvodu: 

na predmetné nebytové priestory sme podali žiadosť dňa 27.4.2015,občianske združenie je 

vo fáze registrácie, dodatočne požiadame o zmenu. 

f 

V Prešove dňa 11.5.2015 Lucia Diškantová,""' ___ '----....!...:' "..."'ll!:.· ____ _ 

Ja na Pribylincová ___ ,.___"._,~{t-=-.:....· ..:.;__;::_::...___.__ __ 
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P.štôvfi4 ;ť:tiétľl)Teplica :a :NfVÄHAJ, Občianske združenie, Baštová 14, 060 Ol KežniáróJ<L:: .... ; .. : · ···· ............... - ....... · 
··-·-

' • < ~ ,. ': : • + ' 

Jarková 24 14-4.\e:rot.... 

08 001 Prešov 

rc;~,~cb_:'l_Qŕ~':.'l.·'vec: Doplnenie k žiadosti o výpožičku nebytových priestorov 

Týmto doplňujeme žiadosť o výpožičku nebytových priestorov o informácie na čo chceme predmetné 
priesto i-v využívať: 

ch:~:: T: ;:V priestoroch na Bernolákovej 17,08001 Prešov, chceme zriadiť Detskú Opatrovateľskú Nonstop 
· . .:. :.< , .. Službu- DONOS, ktorá má slúžiť pracujúcim rodičom na hodinové až celodenné opatrovanie detí 

bezodplatne, formou bartrového-výmenného obchodu . 
Napríklad: pracujúca mama donesie dieťa do nášho centra napr. na tri hodiny a formou dohody-

'"--- zmluvy, príde si danú činnosť odpracovať v tej hodnote, v ktorej sme jej dieťaťu poskytli opatrovanie. 
" :. _ s, ~ ,Opatrí tak iným rodičom ich deti .Zároveň plánujeme spoluprácu s ÚP SaR v meste Prešov, kde vieme 

, .. •.:. L•í'':!Ct: c. :;'.·: poskytnúť priestor na aktivačné, dobrovoľnícke práce a absolventskú prax. 

- == ·' V priestoroch plánujeme pre deti•zriadiť dve herne, s aktívnou i oddychovou časťou, zároveň pre 
rodičov plánujeme zriadiť edukačné a tvorivé aktivity za dobrovoľný príspevok. 

Pre deti máme pripravené aktivity na rozvoj sluchu a pohyblivosti- koordinácie celého tela, s 
vyškolenými a diplomovanými opatrovatJI'kami(aj pedagogickými pracovníčkami), kde v 
popoludňajších hodinách a vol'nočasových hodinách vieme poskytnúť rodičom aj s deťmi aktivity ako: 
vzdelávanie pre finančnú gramotnosť rodi,čov i detí v spolupráci s inými občianskymi združeniami, či 
nadáciami. 

Staršie deti po vyučovaní, na vykrytie času medzi odchodom zo školského klubu a príchodom rodičov 
z práce pre sociálne slabšie rodiny plánujeme zabezpečiť doučovanie, aktivity, aj pre deti s poruchami 
učenia so špeciálnym pedagógom bezodplatne. 

Workshopy aktívnych rodičov, ktorí vedia poskytnúť svoj talent iným a vzdelávať sa tak navzájom
bezodplatne. 
Aktivity výmeny skúseností matiek/otcov s výchovou detí navzájom. 

Ďalej plánujeme poskytovať rodičom opatrovanie detí aj v rodinách, kde zabezpečíme odbornú 
opatrovateľskú službu napr. chorému dieťaťu, či mamám na-MD, ktoré pracujú. 



'"; "-." 

Našimzá'11eŕort1.}"e/aby'sa rozvíjali niélefl ·ate aj rodičia a nemali 
sieťcľcli;Či kavJarenských.?adadeniach s očami .. na sociálnych sieťach, abÝsa stretávali,· rozprá~ali a ~nr\'7n'"'""' 

svoJe obzory, posúval-i sa vpred: · . " ,-•· 

. . .··. · ''''~· ·•::i:i·H~"! ., ':·~ŕ.i.'i'"' · ··: '' ' ;._~c:,,:c}*''~·;,,;,,'!;';'";,.,,,,,:;::):•::'·""''·~i;~~j"~'i~'f:Y ~;~: 
združehlanii~pol.uptacujeme:navzájqm:s rinýmJ'ohčianskymi združeniami, kde vieme' sä aktívne spolupodieľať na 

·· spoločných cieľoch a mladé rodiny spájať. ·•·· ·· · · · :: ; · '·· 

štruovať: Priestory plánujeme na vlastné náklady zrekonštruovať: 
výmena okien 
ekonomické zníženie stropov 
vymaľovanie a zútulnenie 
marmoleum na podlahy 
rekonštrukcia toaliet a hyg.zariadení 

. ".: . · : "~. ~: od sponzora máme ponuku na solárne energetické panely na vykurovanie miestností 
~é'G'/ ;pies\...0ví::;!·o:-c· 'Oplotenie záhrady a rekonštrukciU záhrady (pieskovisko, preliezky S 

bezpečnostným certifikátom pre deti) · ···-· ·~ · - ·· --~~--""" ·· • ---·~····= 

V Prešove 11.05.2015 Lucia Diškantová ~ _ 

Jana Pribylincová -~- -~-r---'-:...:""--
\\ 
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Vec: Žiadosť o zmenu Neváhaj o.z na DONOS Po o.z 

Mestský úrad 

Jarková 24 

Prešov 0800 l 

Žiadam o zmenu žiadosti- Neváhaj o.z., zo dňa: 27.04.2015, ktorou sme žiadali o prenájom 
nebytových priestorov Bernolákova 17, Prešov 08001, za l uro m2/rok, vzhľadom o skoršiu 
registráciu DONOS Po o.z., o pokračovanie vo vybavovaní žiadosti, pre tento subjekt. 

V Prešove 24.07.2015 IIU~~S pQ ""' "' 
~ibb:~~J)SO~ 
---Ičo: 4~ 421 ·' · · 

tel.: 0907 442. 13, 



Oddelenie mestského majetku . . · 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

_.-, __ Váš list: Naša značka:., J;L Vybavuje: V Prešove dňa 
"·-~-··-~·-,,.~~y_Ú~:M/6914/2015 '"=~~~~===t-e;G /20 15·-?"'~~~-~~~~=·==~~==2~=- KašprišinoÝá -=·~~=---~~- 03.062015 ~-===,=- · 

Vec: ·-· Stanovisko k výpožičke nebytoyých priestorov na Bernolákovej 17 

':O;.-~:-·; c~ ~- 1 
_ Ll:I~~a.Diškanová, ~ytom ~Jbírkska 4, 080 Ol Prešov, Jana Pribylincová, bytom 

_-_Oslobodittf~Y;,ll4, 059 J4 Spišská_ Teplica a NEVÁHAJ, občianske združenie (vo fáze 
registrácie) . so_ sídlom na Baštovej 14, 060 Ol Kežmarok - - žiadosť o výpožičku 
nebytových priestorov a pozemku. 

\ -~ 

\.., L 

_ _ ,, _ :_ _Pňa_ 21.:5~2015 sme Yám )istom zn. 279/2015 zaslali stanovisko k prenájmu -
\ JUebytovéJw prie_s~OIJ.l ,na __ Bernolákovej č. 17 v Prešove na II. nadzemnom podlaží, 

o výmere 259,10 m2
, na dobu neurčitú. 

f :;~:-~-l-_c: Tento _NP~ men<:>vané _žiadali prenaja,ť za l €/mesiac, t.j. 12 €/rok za účelom vytvorenia 
_ -Detskej {)patm·vateľskej ;Nonstop Služby- DONOS, t.j. opatrovanie·detf-pre ·zamestnaných---=:==cc:-=~c: 

rodičov mesta Prešov na 24 hodinovej báze. 
Správca vydal také stanovisko, že nemá námietky voči udeleniu súhlasu na prenájom 

NP o výmere 259,10 m2 na dobu neurčitú, ale vzhl'adom na potrebnú údržbu predmetného 
nebytového priestoru a opravy elektroihštalácie odporúča cenu prenájmu 8,30 €1m2/rok. 

Stanovisko správcu: 

Nakoľko žiadateľky opätovne prejavili zaujem o tento priestor a trávnatú plochu
pozemok na parc. č. 14446/4 o výmere cca 100m2 za NP, ale formou výpožičky, správca 
odporúča udelit' súhlas na výpožičku len do doby rozhodnutia Mestského zastupitel'stva 
o udelení súhlasu na dlhodobý prenájom a stanovení výšky nájmu za nebytové priestory 
a užívanie pozemku. 

Za energie a služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru sú odhadované náklady 
vo výške cca 400 € bez DPH mesačne. 

IČO: 31722814 
DIČ:2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

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



"''·'·I.Lí'-'•'"' náj 
na Bernolákovej 17, · za· predpokladu; že budúci ... • 

. . a odsúhlasené podmienky vnesenia majetku do 
~Iaľ platnou legislatívou. 



20.05.2015 
16:33:30 

Ing. Martina Benčíková 

Informačný systém katastra nehnuteľnostf (c) ÚGKK SR: údaje z 30,04.2015 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prfpad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 
332,17 m2

, nachádzajúcich sa na Il. NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov za účelom poskytovania tanečno-pohybových aktivít 
pre širokú verejnosť od detí až po seniorov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov, Prostejovská 87, 
080 Ol Prešov, IČO: 42420717. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte hotela Senátor na Ul. 
Hlavnej č. 67 v Prešove na dobu 3 rokov, za účelom zriadenia miestnosti pre poskytovanie tanečno
pohybových aktivít pre širokú verejnosť od detí až po seniorov. 

Cl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 23. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa ll. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM predkladá zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto materiálu spôsobom 
ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory kultúrneho života v meste 
Prešov. 
Predmetná žiadosť bola predložená na rokovanie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 
l. 7. 2015, ktorá neodporučila zámer prenájmu pre tohto žiadateľa. OÚPaSÚ vo svojom stanovisku zo 
dňa ll. 6. 2015 neodporučilo prenájom predmetných nebytových priestorov pre tanečno-pohybové 
aktivity z dôvodu nadmerného zaťaženia klenieb. Žiadate!' si zabezpečil vypracovanie statického 
posudku, na základe ktorého OÚPaSÚ zmenil svoje stanovisko a odporučil prenájom nebytových 
priestorov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov. Dňa l. 7. 2015 bol na rokovanie Komisie MsZ pre 
disponovanie s majetkom mesta pod por. č. 22 predložený zámer dlhodobého prenájmu. tých istých 
nebytových priestorov pre žiadatel'a Prešovské národné divadlo. ktorý komisia odporučila schváliť. 
Vzhl'adom na vyššie uvedené, predkladáme tento materiál opätovne komisii MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta na prerokovanie. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadate!' om: 9,00 €1m21rok. 

GI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Komisia neodporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov za cenu 9 €1m2 + úhrada za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov z dôvodu, že ten istý nebytový priestor odporučila žiadate!' ovi pod 
por. č. 22 (pre Prešovské národné divadlo, o. z.). 

Hl Prílohy: 
Prihláška do obchodnej verejnej súťaže 
Žiadosť o zmenu zo dňa 8. 6. 2015 

F- MsÚISP-01/1211 



Návrh IS! 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

Žiadosť o podporu vo veci prenájmu 
Vizualizácia 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 23. 6. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa ll. 6. 2015 a 10. 7. 2015 
Vyjadrenie statika 

Návrh na uznesenie: 

Vydanie: 

Strana 
25/27 

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

, nachádzajúcich sa 
na ll NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 
3 rokov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov, Prostejovská 87, 080 Ol Prešov, IČO: 42420717 

- za cenu 9,00 €/~ /ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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PRIHLÁŠKA 

Mestský úrad v Prešove 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

:r' Pe?>~f~1-~':·c,':'.J.1 'dó'obchodnej verejnej sút,aže.na ~prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

l. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................................................ . 
Trvalé bydlisko žiadateľa: .. ; .................................................................................................. .. 

Podnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné meno: ................................................................................................................... . 
Miesto podnikania: ............................................................................................................... .. 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ................................................................. .. 

2
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~dlešo: ..... td .. r.~~~\?.~.~~···L~.~ .. ~·~::}ť-l.f.p\:1 .. , ..... f. .. ;;~~f~~~;:;. .. crt~··ofä.~i .... ľ;;,~.;-
or pon encna lJlresa . .... u

0
v: ........ ~ ...... x. -~.t~ ... r.t···· ~ ...... 0~-··~s:;h ....... , .................... ~--

Osoba oprávnená konat' v mene subjektu: ...... ť.t~Y.: .... 1>~(...') .. ~h ........ Y.'.'o.~~ ..... : .. _'-':.L"""'"'" 1 r t·-
St č ' h k · t'k b' kt · h. č' t .. IJ Oh ~" ~ =T.ÁV !!!."" •• "'r• 1 J\Xuvw~ ~ 01>~\ 
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··~··,··~b-,Cc:·;pľ··5ť:G;r~~~ťf~p;;·=t~·~J·lli··o·· ............................................. ..... , ....... ~ 

3. Požadované .nebytové priestory: 

-:~~:~~-~-~~H~kť~~1·J~.~~~~vf. .. ~h9.t~L ....................................................................... . 
- požadovaná plocha v m

2
: ...... ~.1'S;:(-~h·· .. ~~ ..... ~ .............................. ~ .......................... { ............. .. 

-L.. ' ll\ ",- --i., t- .. J .._ "' • t..,.,.... ... J •-f r - , 
-účel využitia NP: ... ~.~.i!\.-9.-<:rl;w .. =:.f-t.~.Y .. :9.V.:1 ... ~ .. ~!.V.:~.r?·fir-1--·~·'K.". :.~ŕ.:tJ.I;\o~ ·t·:"!1.· .. -f::.u .. <Yt .. f-?s-e...vu.;:;v:Jv 
-Vami navrhovaná výška nájmu zÚb-11/rok: ........... q ......... ~J~ .................................................. .. 

h , d b ,. . . ~ Y"0 • 
- navr ovana ? a naJmu. ·: ........... :.:·:· 7; .... 0r~ ... 1 ....... ~ .... .:j ... : ..... ~ .. .,.. .......... : ............. ;i"· ...... ~ .. -kontakt /telefon, fax, mobtl, e-mail/ .... 0 ........... :ť ..... ti .. 1 .... j'v.:o:~L:.8.~s.H.ki@.G.~~ .... LQM .. .. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znení 
podpisom tej~ žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mkstu Prešov so spracova nim osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v 'tJjto 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. 

Čestne prehlasujem, že nemám k dndnému dňu žia9ne záväzky voči Mestu PreJov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účast'ou mesta,,( dane, poplatky, nájomné) a nenacl)ádzam sa v konk'!rze, prip. v likvidácii. 

Dátum: .. ?.;!L.S .... ?~1j 
..... PodJiis ~adate1'~ ...... 

Prílohy: 
- osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie stariia ako tri 
mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty dokladujú 9JVedčená registráciu 
svojho združenia (klubu, nadácie) '' 

F- MsÚ/SP-52/9/2 
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MESTO P~stský úrad v Prešove l 2 

Číslo spisu: l Registr. znafka: Mestský úrad v Prešove · 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

lr.ak a l~hola 

Došlo: 8 n" - -vo- 2015 uloženia: 

080 01 Prešov 
Pnlony: l Vybavuje: 

Evidenčné číslo došlej pošty>:fP 2 tJ~_j / dJj J 
Žiad'ôsť o zmenu v prihláške do obchodnej verejneJ sut'aze na prena.~om nebytovych 
priestorov vo vlastníctve mesta Prešov. 

. , - , . , 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov žiada o zmenu v prihláške do obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola podaná v máji 
2015. V prihláške došlo k zámene poschodia nebytových priestorov /NP/, v ktorej sme 
žiadali omylom o 111. poschodie NP na Hlavnej 67. Žiadame preto o zmenu v prihláške na 

· "" '"" ll. poschodie NP na Hlavnej 67.Svoju žiadosť odôvodňujeme tým, že pri prehliadke 
nebytových priestorov nám bolo ponúknuté ll. poschodie NP na Hlavnej 67 ako vol'né 
nebytové priestory. 

Právnická osoba 
Obchodné meno: Tanečné štúdio FRIMart Prešov 
IČO: 42420717 , 
Sídlo: Prostejovská 87, 080 07 Prešov 
Korešpondenčná adresa: Mgr. Lucia Šidelska, Prostejovská 87, 080 07 Prešov 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: Mgr. Dušan Frimer 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnusti: Občianske združenie orientované na 

- oblasť rekreačno - pohybovej kultúry, tanečného športu, záujmového vzdelávania a kultúry. 
Najmä v oblasti spoločenských tancov. 

Požadované nebytové priestory: 
adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: Hlavná 67, ll. NP 
požadovaná plocha v m2: 315, 3 
účel využitia NP: tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť, od detí až po seniorov 
Vami navrhovaná výška nájmu za m2/rok: 9 EUR 
navrhovaná doba nájmu: 3 roky , 
kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail!: Mgr. Dušan Frimer- 0907 392 886, 
frimer.dusan @gmail.com 

V Prešove 
Dňa 08. 06. 2015 
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Si::~::. ~2\_~~JĽm:~ ~c0908_ 331 814, frimartstudio@gmail.com, www.frimartstudio.sk 

iestoroy u;Žiadostt~:O :podporu vo :veci prenájmu p~iestorov na Hlavnej 67, ll. NP - nebytové priestory 
ktivit tan\::i'bývalý hotel :Senátor, na účely tanečných aktivít tanečného štúdia FRIMart Prešov. 

_ 1<:'~· . Tanečné štúdio FRIMart Prešov je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá združuje záujemcov 
orientovaných na oblasť rekreačno-pohybovej kultúry, tanečného športu, záujmového vzdelávania a 
kultúry. 

Podpora z mesta Prešov 
Nové priestory na tanečné aktivity hľadáme už od decembra 2014. Na internete sme hľadali 

väčšie priestory cez súkromné osoby, ale aj cez firmu Prešov Real s.r.o. Po viacerých obhliadkach sme 
. intenzívne hľadali aj v zozname voľných nebytových priestorov cez fumu Prešov Real. Po dohode s 

., . ______ . __ pracovníkmi.PrešovReal nám boli ponúknuté viaceré možnosti. Niektoré priestory potrebovali značnú 
rekonštrukciu, iné priestory boli veľmi malé, iné mali nosné stÍpy. Nebolo jednoduché nájsť priestory, 
ktoré by boli hotové a vhodné na výučbu spoločenských tancov. V marci 2015 sme našli v zozname 
voľných nebytových priestorov ponuku na Hlavnej 67 II.NP. Opäť sme si dohodli obhliadku 
s pracovm'kmi Prešov Real. Priestory nás zaujali a spÍňajú požiadavky vo všetkých smeroch na výučbu 
spoločenských tancov. 

Priestory sú vhodné pre spoločenský tanec, pretože ponúkajú reprezentatívne miestnosti v duchu 
elegancie, ktoré patria k tomuto tanečnému štýlu. Priestory budú slúžiť pre tanečno-pohybové aktivity 
pre širokú verejnosť od deti až po seniorov. Ďalej budú využívané na nácvik profesionálnych 
tanečníkov, ktorí budú reprezentovať mesto Prešov na súťažiach, akciách a vystúpeniach. Najväčšia 
miestnosť bude slúžiť na tanečné aktivity. Vyhovuje nám aj to, že priestory sú delené na menšie 
miestnosti, ktoré budú slúžiť ako šatne, recepcia a kancelária . 

. Keďže pracujeme s vekovou kategóriou od 5 do cca 65 rokov a značnú časť tvoria aj dospelé 
a mladomanželské páry, ktoré našli zmysluplné využitie voľného času v tanci, preto sa uchádzame 
o adekvátne priestory, ktoré zapadajú do kontextu spoločenského tanca. Priestory nepotrebujeme 
nijako špeciálne upravovať. Potrebujeme na stenu pripevniť zrkadlo a pripraviť šatňu pre mužov a 
ženy/ lavičky, vešiaky,/ .. Našim záujemcom chceme ponúknuť kultivovaný priestor, v ktorom sa budú 
príjemne cítiť aj dospelé páry, preto najviac spÍňajú naše požiadavky práve nebytové priestory na 
Hlavnej 67 - II.NP, Prešov. 

Zároveň sa zaväzujeme, že sa o priestory budeme starať s dôrazov, že sa nachádzajú 
v pamiatkovom objekte. V žiadosti sme uviedli, že sa o priestory uchádzame po dobu 3 rokov. Po 
tomto období plánujeme požiadať o predÍženie zmluvy a nad'alej pokračovať v týchto priestoroch 
výučbou spoločenských tancov pre deti, dospelých a seniorov. Veríme vo víziu zviditeľniť 
spoločenský tanec v meste Prešov, aby bol dostupný a na očiach pre širokú verejnosť. Chceme 
pokračovať v hodnotnej myšlienke rozvíjať pohybovú kultúru v tanci, spoločenské správanie a 
zároveň vychovávať "slušnú mládež". Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o podporu prenájmu 
nebytových priestorov na Hlavnej 67 - II.NP, Prešov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov. 

• V prílohe Vám prikladáme informácie o našom Tanečnom štúdiu FRIMart Prešov, o pripravovaných 
a zrealizovaných akciách a projektoch. 

• Prikladáme tiež vizualizáciu projektu tanečného štúdia v priestoroch na Hlavnej 67 - ll.NP. 
• V prípade ďalších otázok sa s Vami veľmi radi osobne stretneme a priblížime Vám víziu našej 

tanečnej školy a spolupráce s mestom Prešov. 





Tanečné štúdio FRIMart Prešov 

+ je dobrovoľnou neziskovou organizáciou združujúcou záujemcov 
orientovaných na oblasť rekreačno-pohybovej kultúry, tanečného 
športu, záujmového vzdelávania a kultúry. 

+ Cieľ om združenia je najmä u detí a mládeže radosť z pohybu, 
organizácia ich voľného času, ako aj aktivity v oblasti vzdelávania, 
výchovy, tanečného športu, kultúry a umenia. U ostatných je to 
regenerácia a prevencia proti chorobám. 

+ Združenie ponúka rôznorodú a vzájomne sa doplňujúcu mozaiku 
pohybových aktivít a programy športovej činnosti ako významný 
faktor pre rozvoj telesnej zdatnosti a podpory zdravia jednotlivcov i 
populácie. 
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Mgr. Dušan Frimer 
v 

Mgr. Lucia Sidelská 

+ Zakladatelia tanečného štúdia FRIMart Prešov. 

+ Ocenenia: Držitelia najvyššej medzinárodnej 
triedy nS" v latinsko-amerických tancoch a nA"
v štandardných tancov, Certifikát tréner tanečného 
športu I. stupňa 

+ Zahraničné tanečné angažmá, súťaže l Cyprus, 
Kréta, Dubaj, Rakúsko, Rumunsko, Česká 
republika ... l tanečné školenia v oblasti 
spoločenského tanca. 

+ Miesto pôsobenia: od 2011 - súčasnosť: Slyofit, 
Škultétyho 30, Prešov l priestory nám nevyhovujú 
z dôvodu, že sú nám prenajímané na pár hodín 
do týždňa, čo nám neumožňuje rozvíjať naše vízie, 
trénovať, príjmať nových členov, organizovať 
v ľubovoľnom čase tanečné venčeky, plánovať 
nové výchovno - tanečné projekty pre školy. ., ~' .. r 
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Ponuka tanečného štúdia 

+ Tanec je pre všetkých, je nástrojom zdravia, integrácie a krásneho životného štýlu. 
Riadime sa týmto heslo a preto ponúkame širokú škálu tanečných aktivít pre všetky 
vekové kategórie. 

+ spoločenské tance pre deti a mládež 

+ tanečný venček pre zákledné školy a stredné školy 

+ tanečné kurzy pre vysokoškolákov 

+ tanečné kurzy pre dospelých a seniorov 

+ individuálne tanečné lekcie pre jednotlivcov a páry 

+ svadobná príprava 

+ tanečné vystúpenia 

+ salsa, Retro tance - charleston, lind y hop 



Spoločenské tance 
pre deti a mládež 

+ samozrejme piliere tanečného štúdia tvoria 
deti/ ktoré formujeme od školského veku/ 
aby tanec a slušné správanie bolo pre nich 
samozrejmosťou aj v dospelosti. 

+ v tanečnom štúdiu vedieme deti a mládež 
ku športovej činnosti/ kultúre a vytvárame 
podmienky pre športové vyžitie v 
spoločenských tancoch. Vytvárame 
podmienky a všestrannú starostlivosť o 
rozvoj výkonnostného ale i rekreačného 
tanca členov klubu. Zvyšovanie výkonnosti 
formou tréningov/ súťaží a pod. 

+ Realizácia projektov, ktoré pre deti a mládež 
prinášajú radosť, vnútorné uspokojenie 
a kontakt so širokým kolektívom. 



Tanečné venčeky pre 
základné a stredné školy 

+ Mládež vychovávame k slušnému správaniu a 
vedieme k spoločenským tancom nielen v 
Prešov, ale aj v okolí. 

+ V spolupráci so základnými školami v Terni a v 
Hanušovciach nad Topl'ou sme zrealizovali 
Tanečný kurz pre mládež, ktorý bol ukončený 
slávnostným "venčekom". 

+ V spolupráci s mestom Stropkov sme 
realizovali už 2. ročník tanečného kurzu pre 
študentov Gymnázia, ktorý bol tiež ukončený 
slávnostným "venčekom". Spolupráca aj 
naďalej pokračuje a sme radi, že sme oživli túto 
tradíciu. 

+ Našou prioritou je výchova k tancu a slušnému 
správaniu u žiakov a študentov mesta Prešov 
formou tanečných kurzov - Venčekov. 



Tanečné kurzy 
pre dospelých 

+ Od roku 2011 realizujeme tanečné kurzy spoločenských 
tancov pre dospelých a seniorov, ktoré sa tešia 
veľkému záujmu. 

+ Od roku 2011 po súčasnosť absolvovalo naše kurzy 
vyše 600 ľudí. Snažíme sa ľudom ponúknuťhodnotu 
životného štýlu v podobe tanca. Spoločenské tance sú 
voľno- časovou aktivitou, ktorá spája dvoch ľudí. 

+ Ľudia okrem tanca a relaxu majú u nás možnosť 
vzájomného sociálnom kontaktu, komunikácie, ktorý 
spája ľudí do jednej komunity. 

+ Spoločenský tanec rozvfja sebavedomie, koordináciu 
myslenia a svalov, povzbudzuje dobré držanie tela bez 
ohľadu na vek, posilňuje telo a poskytuje radosť zo 
života. 

+ Chceme sa aj naďalej venovať Prešovčanom a ľucŕom, 
ktorí navštevujú Prešov a ukázať im možnosť 
zdravého životného štýlu v podobe tanca- záľuby pre 
dvoch. 



ll 



Výchovno - tanečné 
koncerty pre základné a 
stredné školy 

+ FRIMart studio poskytuje kvalitné tanečno -
vzdelávacie programy pre základné a stredné školy so 
zameraním na spoločenské tance. 

+ Našu súčasnú ponuku tvoria dva úspešné projekty s 
názvom: Umenie tanca a Tanec - Jazyk doby, ktoré sú 
podporené aj Ministerstvom kultúry SR. Tanečné 
programy realizujeme v rámci celého Slovenska, ale 
hlavne na východnom Slovensku. 

+ Pripravujeme d'alší projekt s názvom Mladý džentlmen, 
mladá dáma, ktorého zámerom je poukázať žiakom cez 
spoločenský tanec, že zdvorilé správanie nie je 
zastarané a nemoderné, ale naopak, že ak si osvoja 
základy spoločenského správania pomôže im to 
v kolektíve, v práci a v medziľudských vzťahoch. 

+ Vysvetľujeme na rôznych príkladoch zásady slušného 
správania napr. ako pozvať partnerku do tanca, ako 
otvoriť dvere spolužiačke, alebo p. učiteľke, ako si 
zaviazať kravatu ... l. Cieľ om je prostredníctvom tanca 
vychovávať zdravé generácie mladých ľudí .. 



Letná tanečná párty v 
štýle spoločenských 
tancov 

+ V júni 2015 sme zorganizovali prvú letnú tanečnú párty v štýle 
spoločenských tancov, ktorej cieľom bolo, aby ľudia mali 
možnosť si zatancovať celé spektrum spoločenských tancov. 

+ Akcia sa stretla s pozitívnymi ohlasmi u všetkých. Táto akcia je 
výnimočná tým, že chceme aj mladej generácň ukázať možnosť 
slušnej zábavy, a že vedieť spoločenské tance je moderné a 
štýlové. 

+ Letná tanečná párty združila rôznu generáciu ľudí od 18 do 65 
rokov, kde v rytme štandardných tancov l waltz, valčík, tango, 
foxtrot, quickstep l a latinsko-amerických tancov l chacha, 
samba, rumba, jivu, salsal tancovali všetci bez rozdielu. 

+ Na akcii nechýbalo tanečné vystúpenie profesionálov a škola 
tanca - salsa a swingový tanec charleston, ktoré sa stretli s 
veľkým záujmom. Letná tanečná párty sa konala v 
meštianskom dome v centre mesta Prešov. 

+ Tieto priestory podnietili k vytvoreniu slušnej, kultivovanej a 
zároveň modernej spoločenskej akcii, ktorá oslovila mladú aj 
staršiu generáciu. V tejto tanečnej tradícň chceme aj naďalej 
pokračovať. 



Plánované akcie a projekty 

+ August 2015: Víkendové tanečné sústredenie pre dospelých /Tanečné sústredenie 
pre deti a mládež 

+ Septemb~r 2015: Pokračovanie v tanečných projektoch pre školy: Umenie tanca 
a Tanec Jazyk doby l cieľ: priblíženie žiakom a študentom naturel krajín, v ktorých 
jednotlivé tance vznikali spojené s ukážkami jednotlivých tancov /Nový projekt pre 
školy: Mladý džentlmen a mladá dáma l cieľ: poukázať žiakom cez spoločenský 
tanec, že zdvorilé správanie nie je zastarané a nemoderné. Návrat k pravým 
hodnotám môže byť "in". Rozvoj umeleckého a spoločenského vzdelania /Tane~ 
kurzy - venčeky pre stredné školy v Prešove 

+ Október 2015: Tanečná prehliadka - súťaž absolventov kurzov spoločenského 
tanca l cieľ: zvýšiťkvalitu života dospelých a seniorov v meste Prešov 
prostredníctvom spoločenského tanca/ Retro vystúpenie dospelých a seniorov / 
Charleston, Twist, Lindy-Hop, Jive/ 



Plánované akcie a projekty 

+ November 2015: Zimná tanečná párty v štýle spoločenských 
tancov l akcia ktorá v rytme spoločenských tancov združí 
rôznu generáciu ľudí. Na tanečnej akcii sa tancuje waltz, 
valčík, tango, quickstep, chacha, samba, rumba, jive, 
salsa ... l 

v 

+ Máj 2016: Obnovenie tanečnej tradície Stvorylka-
synchronizované tancovanie na Hlavnej ulici 

+ Jún 2016: Letná tanečná párty v štýle spoločenských tancov
zorganizovanie tanečnej akcie, postupné vytvorenie tradícj 



Spolupráca s mestom Prešov 

+ Naše Tanečné štúdio FRIMart Prešov vykonáva prospešnú činnosť pre obyvateľ ov a 
návštevníkov mesta Prešova. 

+ Oslovujeme verejnosť a ľ ud'om všetkých vekových kategórií l od deti až po seniorov l 
približujeme tanec ako zábavne a zaujímavé spestrenie každodenného života. 

+ Našim cieľ om je naďalej rozvíjať spoluprácu so školami a mládežou v rámci osvety 
spoločenského tanca, návrat k pravým hodnotám a výchovy k slušnému správaniu, 
veľmi radi by sme do mesta vrátili krásnu tradíciu Štvorylky, pripravujeme projekt 
Tanečná prehliadka a Retro tance pre seniorov. 

+ Mestu Prešov vieme ponúknuť vystúpenia spoločenských tancov pri rôznych 
príležitostiach a sme otvorení akejkoľvek spolupráci. Usilujeme sa o vytvorenie veľkej 
tanečnej komunity, ktorá bude žiť aktívnym kultivovaným spoločenským životom. 
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Kancelária 



Šatňa ženy/dievčatá 
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Váš list: 
,,,. ' M/8698/2015 

Ooš!o: 

PrO o hy: 

3 o -06- 20í5 

Naša značka: 
373/2015 .,, l·, 

O.R. y~~enýna OS v Prešove, oddiel: Srp, vložka č. 2847/P 
: -·~-,.' .... - ... ~ 

Znak a lehota 
uloženia: 

Mestský úrad '· 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

V Prešove dňa 
23.062015 

~· .. : .. .2·~~:::::.:' ·Vec: Stanovisko k prenájmu nebytových priestorov 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov, so sídlom Prostejovská 87, 080 Ol Prešov 
žiadosť o prenájom nebytových priestorov. 

· Uvedená 'organizácia, zastúpená štatutárnym zástupcom Mgr. Dušanom Frimerom, 
·žiada o nebytových priestorov na Hlavnej 67 (hotel Senátor) v Prešove na II. nadzemnom 
podlažÍ o výmere 332,17 m2

, na dobu 3 roky za cenu 9 €/m2/rok. 
· Účelom nájmu sú tanečno - pohybové aktivity pre širokú verejnosť, od detí až po 

semorov. 
Vzhľadom na cenovú ponuku správca nemá námietky voči udeleniu súhlasu na prenájom 

pre horeuvedený subjekt. Nakoľko na prenájom týchto priestorov evidujeme aj žiadosť 
Prešovského národného divadla za cenu 1€/m2/rok(správca odporúčal 8,30 €/m2/rok) na 
obdobie 5 rokov, ponechávame na zvážení vlastníka, ktorému záujemcovi predmetné 
nebytové priestory poskytne. _. 

Za energie a služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru sú odhadované náklady 
vo výške cca 350 € bez DPH mesačne. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú.: 1019764005/1111 
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Mestský úTádPrešov 
Odbor Spiévy majetku mesta · 
r~: :?.~r:::tko\·J-~ŕé\~~1€' o:Jcf-~;2 ~t::E

.:r;'i-cové 24 
u:·:~ 01 PrE':b'. 

Váš list číslo l zo dňa 

M/8698/2015/lng.Benčíková/ 
č.z.102513/2015 

Vec 

Naše číslo 

B/8936/20 15 
ev.č.1 02928/2015 

Mestsky úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta···. , 
majetkovo-právne oddelenie · 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

11.06.2015 

Prenájom nebytových priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN-C 54/1 k. 
ú. Prešov žiadatel'ovi Tanečnému štúdiu FRIMart Prešov, Prostejovská 87 v Prešove za účelom ich 
využitia pre tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnost' od detí až po seniorov 
- s t a n o v i s k o k zámeru 

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

. 1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013 objekt 
Hlavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 5411 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianskej vybavenosti na území Pamiatkove! rezervácie Prešov. 

21 V súčasnosti II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Navrhovaná 
zmena funkčného využitia ll.NP pre funkciu služieb- tanečného štúdia je v súlade s regulatívom RL C.1 al 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného 
plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

3/ Mesto Prešov --Odbor územného ptánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru 
a zhodnotenia možného zaťaženia stropu - klenieb v I.NP pamiatkového objektu úžitkovým dynamickým 
zaťažením v dôsledku fyzických aktivít tanečných skupín ne odpor ú č am e prenajať nebytové priestory 
v II.NP amiatkového ob'ektu Hlavná 67 v Prešove arc.č. KN--C 54/1 k. ú Prešov žiadatel'ovi Tanečnému 
štúdiu FRIMart Prešov, Prostejovská 87 v rešove, za účelom ich využitia pre tanečno-pohybové aktivity 
pre širokú verejnosť od detí až po seniorov. 

Prípadné odsúhlasenie prenájmu II.NP objektu Hlavná 67 v Prešove pre túto funkciu je možné len na 
základe kladných záverov spracovaného statického posúdku zaťaženia klenieb - stropu nad J.NP ďalším 
úžitkovým dynamickým zaťažením fyzických aktivít tanečných skupín. 

S pozdravom MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 fi Prešov ~ 

Ing. arch. Mária 
vedúca Odboru 
územného plán ania a stavebného úradu, 
hlavný archite mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 Tel.: +421 (51 )31 00111 l Fax.: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnic;@presov.sk l www.presov.sk 
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. Nl!~st$:kv~raéf Prešov· 
· . Pdb:ór1sp~á)iymajetku mesta 

majetRbvó-prävne oddelenie 
Ja;ková 24 
030 01 Prešov 

Váš list číslo l zo dňa 

M/8698/2015/lng.Benčíková/ 
, , . č.z.102513/2015 

Naše číslo 

8/8936/2015-1 
ev .č.1 02928/2015 

~ ' ' '-; . . " .,, 
-~~--.~· , ......... """''-" -·~~--~~--' 

Mestsk{úrad P~eš~v 
Odbor správy májetku mesta 

· majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

10.07.2015 

~;: r::.-.:n\~;;~~ ~'~· · ~-
Pr~~~om nebytových priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN-C 54/1 
k ó. Prešov žiadateľovi Tanečnému štúdiu FRIMart Prešov, Prostéjovská 87 v Prešove za účelom ich 
využitia pre tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť od detí až po seniorov 

;\' .:; .. 

~ ~ .. ":' ..... 

-s t a'n o v i s k o k zámeru po doplnení podkladov 

Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 5011976 Zb. v zneni neskorších 

c· ,. predpisov o .. územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k predmetnej žiadosti po 
doplne~í vyjadrenia statika toto stanovisko: 

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013 
objektJilavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 54/1 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako 
plochá ·občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 
--·~----~--~ 

2/ v·súčasnosti II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Navrhovaná 
zmenaJunkčného využitia JI.NP pre funkciu služieb- tanečného štúdia je v súlade s regulatívom RL C.1 a) 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013. ktorým sa vyhlasuje záväzná čast' Územného 
plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

.. ~--. ----

- 3/ Mesto Prešov - Odbor územného 'plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov po prehodnoteni zámeru 
a zhodnotenia možného zaťaženia stropu - klenieb v I.NP pamiatkového objektu úžitkovým dynamickým 
zaťažením v dôsledku fyzických aktivít tanečných skupín a po doplnení vyjadrenia statika Ing. Dušana Bodnára. 
autorizovaného stavebného inžiniera v oblas~i Statiky stavieb. STATIC STUDIO s.r.o .. Baštová ul. č. 3166/45. 
Prešov z júla 2015. o d p o r ú č a m e prenajať nebytové priestory v JJ.NP pamiatkového objektu Hlavná 
67 v Prešove, parc.č. KN--C 54/1 k. ú. Prešov žiadatel'ovi Tanečnému štúdiu FRIMart Prešov. 
Prostéjovská 87 v Prešove. za účelom ich využitia pre tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť 
od detí až po seniorov. 

S pozdravom 

Ing. arch. Mária \,;UtKova 
vedúca Odboru OP a SO 
hlavný architekt mesta 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR 0ZEMNÉHO Pl.ÁHOVANIA A STAVESKÉHO ÚRADU 
nRn 01 Prešov ffiL. 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax.: +421(51)71:338"6!51 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



~-. __ ~VYJÄDRENIE STATIKA 

v 

.t' . ._ sTAvBA: PRESOV, Hlavná 67 

- v 

OBJEDNÁVATEĽ: FRIMART STUDIO, PRESOV 

·-

l 

VYPRACOVAL: Ing. Bodnár Dušan- STATIC STUDIO s.r.o., 

PREŠOV, Júl2015 
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67 Stavba: PREŠOV, Hlavná 67. 

PREŠOV - Objednávate!': FRIMART STUDIO, PREŠOV 

Zák. číslo: 

Dátum: 

15-07-110 .. 

07.júl2015 

:~-- TA.1'i<:= ;-:Vypracoval:. Ing. Bodnár Dušan- STATIC STUDIO s.r.o., 
v v , v 

~l:_ f'f:Z.SCJ·,- Bastova 3166/45,080 Ol PRESOV 

r •1c1vai:::ľ: n c!-'t Na základé ústnej objednávky objednávateľa zo dňa 06.07.2015 bola urobená vizuálna 

,, ·.. .~:l_ obhliadka priestorov predmetnej stavby dňa 07.07.2015. Jedná sa o stavbu historickom jadre mesta 

;.1, t:~:ť~- ... ;~-- ,:n~- .. Ju Prešov na ul., Hlavná .. č.67_. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o murovanú stavbu 

LL.).., ;.:; ~-, .::; ._ .z kombinovaného muriva (tehla, kameň) s drevenou sedlovou strechou s betónovou krytinou. 
') 

/L:-5 jrcnc Objekt je čiastočne podpivničený. Stropy.nad jednotlivými podlažiami tvoria murované klenby, 

. ]'; ~ ~- v prevažnej miere krížové, miestami valené. Pred tým predmetné priestory boli využívané ako 

t~~C;_l1~1't'[.Lcľ ~ rj~ i predajne. Na podnet a za účasti objednávateľa pri vizuálnej obhliadke neboli zistené žiadne 

- ': ;·: 1 ... -- statické poruchy. Objednávateľ v priestoroch na 2.NP chce prevádzkovať tanečnú školu s výučbou 

1:::útbi-:oa:T\t:·i :: spoločenského tanca :- štandardné a latinskoamerické tance. Priľahlé menšie miestnosti budú 

, ·.: ', slúžiť ako šatne na prezliekanie a kancelária. S1N P ENV 1991-2-1 Zaťaženie konštrukcii pre 
_. 

tieto miestnosti uvádza úžitkové zaťaženia- charakteristické hodnoty: 

Tanečné sály- qk = 5,0kN/m2
, šatne a kancelárie- qk = 3,0kN/m2

• 

Predmetné zaťaženie jestvujtica konštrukcia stropov a stien prenesie do základov bez jej 

narušenia a straty stability. V priestoroch objektu na Hlavnej ulici č.67 na 2.NP predmetnú 

prevádzku tanečnej školy je možné prevádzkovať. 

Posudok vypracoval Ing. Bodnár Dušan, odborne spôsobilá osoba v oblasti statiky stavieb, 

zapísaný v registri SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. 

Prešov,júl2015 

ZÁK.Č.: 15-07-110 2 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 26127 

A/Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenaJmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na Il. NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej 
ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 5 rokov za účelom vytvorenia štúdiovej divadelnej 
sály, zázemia a spoločných priestorov pre Prešovské národné divadlo, o. z., Fučíkova 456514, 
080 Ol Prešov, IČO: 42419395 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom (5 rokov) nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte 
hotela Senátor na Ul. Hlavnej č. 67 v Prešove s cieľom vybudovať kultúrny stánok za účelom podpory 
miestnej kultúry pre obyvateľov mesta Prešov. Do úpravy priestorov má zámer investovať finančné 
prostriedky vo výške 15 000 € za celú dobu nájmu. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4: 
ll zo dňa 4. 5. 2015- Požaduje stanovisko Odboru správy majetku mesta, aký je zámer so spomínanou 
budovou. Žiadateľ nech doloží stanovisko v čom spočíva investícia a či je to možné z hľadiska 
Pamiatkového ústavu. 
21 zo dňa l. 6. 2015 - VMČ súhlasí s prenajatím priestorov PND, ak mesto Prešov v správcovstve 
PREŠOV REAL s.r.o. neplánuje v blízkej dobe využit' tieto priestory na vlastné reprezentačné účely. 

D/ Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 18. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa zo dňa ll. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu podpory kultúrneho života 
v meste Prešov. 
K obsadeniu nebytových priestorov v predmetnom objekte uvádzame, že sú toho času čiastočne 
prenajaté, a to takto nebytové priestory v suteréne a prízemí - Chyža u Kľúčika a nebytové priestory na 
poschodí v zadnej časti objektu - Kaderníctvo u Aničky. Ostatné nebytové priestory sú toho času 
neobsadené. Vzhľadom na situovanie objektu ajeho predchádzajúce využitie (hotel, primátorský 
apartmán, reštauračné účely), OSMM navrhuje aj jeho budúce využite na reprezentačné účely mesta 
Prešov s možnosťou ubytovania a ďalších služieb podľa architektonického návrhu hlavného architekta 
mesta. Predmetné nebytové priestory boli dlhodobo vyhlasované v obchodnej verejnej súťaži na 
prenájom voľných nebytových priestorov, avšak za stanovených podmienok nebol o prenájom týchto 
priestorov záujem (okrem Čokoládovne). Je potrebné podotknúť, že v prípade neobsadenia nebytových 
priestorov náklady na energie a údržbu znáša Mesto Prešov ako vlastník a neobsadený objekt sa 
znehodnocuje podstatne skôr, ako plne využívaný. 
OSMM eviduje aj žiadosť iného žiadateľa zo dňa 25. 5. 2015 (Tanečné štúdio FRIMart Prešov) na 
predmetné nebytové priestory, ktorá je prílohou predložená pod por. č.15. 

F- MsÚISP-0111211 



CZ' Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 1,00 €/m2/rok. 
Navrhovaná cena správcom spoločnosťou PREŠOV REAL, s.r.o.: 8,30 €/m2/rok. 

Hl Prílohy: 
Žiadost' s prílohou zo dňa 14. 4. 2015 
Vizualizácia 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 18. 5. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa ll. 6. 2015 
Stanovisko KPÚ Prešov zo dňa 19. 6. 2015 

Il Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7 . 2015: 

Vydanie: 

Strana 
27/27 

Komisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpora kultúrneho života v meste Prešov, na dobu 5 rokov za cenu 8,30 €1m2/ročne + 
úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

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

, nachádzajúcich sa na 
Il NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 na mavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 5 
rokov pre Prešovské národné divadlo, o. z., Fučfkova 456514, 080 Ol Prešov, IČO: 42419395 
-s podmienkou úpravy nebytových priestorov len s odnímateľnými zariadeniami a zároveň nevyhnutné 
zásahy do nebytových priestorov stavebného charakteru bude možné vykonať len po predchádzajúcom 
súhlase príslušných organizačných útvarov MsÚ v Prešove bez nároku na refUndáciu nákladov 
spojených s úpravou nebytových priestorov, 
-za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užfvanfm nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Prešovské národné divadlo,o.z 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Jarková 26 
080 01 Prešov 

- " PRlLOHA C. 

Týmto Vás žiadame o prenájom časti priestorov plochy miestností ll. nadzem. podlažia NP 
Hlavná 67 (SENÁTOR) za účelom divadelnej sály Prešovského národného divadla po dobu S rokov za 1 
EUR/ m2/ rok. 

V spomínanom priestore sme pripravení preinvestovať približne 15.000 eur z vlastných 
zdrojov na vytvorenie štúdiovej divadelnej sály, zázemia a spoločných priestorov. Tento projekt 
umožní vytváranie platformy pre mladých profesionálnych tvorcov z východného Slovenska, 
podporuje návrat mladých ľudí po skončení VŠ do mesta Prešov. My, ako zakladateľky divadla, sme sa 
taktiež rozhodli vrátiť po štúdiu s profesnými skúsenosťami do Prešova a svojou tvorbou podporiť 
miestnu kultúru. Ako tvorcovia Prešovského národného divadla pravidelne spolupracujeme s 
mediálne známymi hercami (Gabriela Marcinková, Peter Brajerčík, Tomáš Mischura, ... ) 
a zameriavame sa na aktuálne témy, čo vzbudilo záujem Prešovčanov o predstavenia hrávané 
v prenájme MS DAD. Záujem divákov nás inšpiroval nájsť v meste priestor, ktorý by sa za podpory 
mesta (v podobe zníženého prenájmu priestorov) mohol stať medzinárodne uznávaným kultúrnym 
unikátom. 

K žiadosti prikladáme Žiadosť o zmenu sídla, potvrdzujúcu sídlo o.z. v Prešove. 
Prílohou k žiadosti sú aj ilustračné materiály s bližšími informáciami o PND. 

V Prešove 13.04.2015 ~ 
~· . / ..1.ÍI-ROOA. · . 

' f/~ ~ô·y(C" . 
Mgr .a rt Michaela Zal«ffií. a ns ka ... L/ ef <a.\ 
štatutárny zástupca . ( > 1 * ~ 

, ...... ~ 
Mgr.art Júlia RázusoA- ~Q' -

0 

Umelecký šéf * 
••• 
PrdoiiSke n<kodne dht<•d!o, fučíkovn 4565/4, 08001 Prc.Sov, Slovenská republike 

rq~istrac!t': VVSí:l··900/9fJ.440 '78 zorka: 8,11.201.4; !ČO: 42.410395:. :C DPH: nt·platca; ČSOB, FL.S. pobočf-:~1 Ptcšov; (,účtu: 
4021193!2'7í'!:>OO 
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"V Prešove rastie silný hráč. Témy, spracovanie, filozofia ... V 
rámci SR unikát. Nech rastie." 

Milo Juráni,divadelný kritik 

Národné divadlo 
v Prešove 

c"'··lo·:Wii :eur lô~JK-n-4lo ... '"•"-'" 
·•••·-~ .. ,~...,.;.r .. .t..•' ~~w.-.,.·'"""""-- N- tli~-.,.,;;.•~•-• y4'~";lf ... ~..:.t;;;.•·~'\~~~·.ť',.;-~_;....,~'>~f:~ 2o1'!•:&, -~ ,-.},Vi#. 
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Kto sme 

Júlia Rázusová (VŠMU) 
Režíruje v profesionálnych divadlách na Slovensku, zastupuje najmladšiu režisérsku generáciu. Jej réžie získali ocenenia na 

medzinárodných festivaloch (Nancy, Praha, Moskva, Petrohrad). Venuje sa aj rozhlasovej réžii (napr. posledne projekt Mimi a Líza 
pre R1VS) 

Michaela Zakuťanská (VŠMU) 
Je najhranejšou mladou slovenskou dramatičkou. Jej hry vyšli v prekladoch v Rusku, či Maďarsku. Pripravuje dramatizácie pre 

slovenské divadlá, píše rozhlasové hry, či televízne scenáre. V súčasnosti pôsobí ako dramaturgička Divadla Alexandra Duchnoviča 
v Prešove. 



~ w ~ w ~ w ~ ~ ~ ~ ~ ~ w w ~ ~ w w w w ~ ~ ~ w ~ ~ ~ ~ ~ w w ~ ~ ~ 

Známi herci z východu 
Gabika Marcinková Tomáš Mischura Peter Brajerčík 

~ 
~~ 
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Prešovské Národné, úspechy: 
• Festival Nová dráma (10 najlepších inscenácií) 

• Nominácia na Divadelné Dosky (Objav sezóny 
2013/2014) 

• Kremnické Gagy - Cena Stana Radiča do Prešova! 

• Festival Dotyky a spojenia (To najlepšie zo sezóny 
2013/2014) 
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PARAVÁNY- tvoriace stenu, drevená . 
konštrukcia so vzorovaný papierom PND 

9x modul š= l m v=2,7m · 
l x vstupný modul š=1,2m 

STOJANY NA KOSTÝMY 

PRIPRAVNt STOLY , 
3ks stolov, 3Ks stoličky, 

3ks zrkadlo 

ODDYCHOVÁ ZONA 
l x gauč, l x stôl, 

2x stolička · 

HLAVNÝVST~P 

STOJA Tt ZRKADLO . 
priestor na prípravu · 

herca· 

BAR- 4ks boxy na kolieskach 
l 200x600x900 
potiahnuté obrusom 

3x STANDBY Stolíky s barovými 
stoličkami 

, 7x STANDBY Stoliky s barovými 
stoličkami 

PARAVÁNY- tvoriace stenu, drevená 
konštrukcia s difúznym poťahom 
4x modul š= l m v=2,7m 
l x vstupný modul š=l,2m 

a 

PÔDORYS 

SALON l K 
2x gauč, 2x stOl, 

4x stolička 

MIESTO OSVETLOVAéA 

-·-

' PARAVÁNY- v okolí javiska, drevená 
: konštrukcia s poťahom čierneho zamatu 
'19x modul š=lm v=2,7m 
l x vstupný modul Š=l,2m 

:JAVISKO· lOks praktikáble lx2m, l ks 
l xl m, výška 20cm 

' , HĽADISKO- max.99 m1est, zadné rady 
1 zdvihnuté na praktikabloch viď schéma 

· .. ··~ 
~.i-.J.ocm. 

lm 1m 1m lm 

..,.. 
; 

PARAVÁNY -pri oknách, drevená 
konštrukcia s poťahom čierneho zamatu 
7x modul š=lm v=2,7m 

J 
http-J/www.lkea.com/o;k/<k/C'ottAloa/ntoduct~/S6990~3/l7€ -= 

l mu12lkm • 
http:/ lwww.asko--nabytok.sk/1 007080.o-jedalenska-sto!icka-r-dc825 19€ 
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"'C::Váš list 
. M/6132/2015 

Naša značka: 
21kf2015 

/)o -Co~(._.. L/ 
., ~ ' ' .. ,~ ..... ;~····~"'",':}~. '., 

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 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
18.05.2015 

Vec: Stanovisko k prenájmu nebytoyých priestorov 

.. . Prešovskéllärodné divadlo, o.z , so sídlom na Fučíkovej 4565/4, 080 Ol Prešov 
žiagost' o prenájom nebytových priestorov. 

organizácia, :z;astúpená štatutárnym zástupcom Mgr. art. Michaelou 
a umeleckým šéfot11 Mgr. Art. Júliou Rázusovou, žiada o prenájom ako 

osobitného zretel'a, a to nebytových priestorov na Hlavnej 67 (hotel 
· ·Prešove ml II. nadzernnom podlaží o výmere 332,17 m1

, na dobu 5 rokov za 
1/rok. 

.. · .. · r·r' Účelom nájmu je vytvorenie štúdiovej divadelnej sály, zázemia a spoločných 
\•· priestorov, dd ktorých chcú preinvestovať približne 15000 € z vlastných zdrojov. 
···>'":, .~··.<',:.,{:".' ' 

>··'+•'·f•.i«,-;··r:<;:!~.~~.,c .. :.~,.'·. nemá nániietky voči udeleniu súhlasu na prenájom na obdobie 5 rokov, 
":''ľť":i.•>:""~~~-'bät)otúčá '":však cerite prenájmu- 8,30 €1m2/rok, z dôvodu pokrytia nákladov . na údržbu 

nebytového priestoru . 
.,.,."".,.,."..,.,. a. . služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru sú odhadované náklady vo 

•. cca 350 € bez DPH mesačne. 

S pozdravom 

. ď -~,~ IČ0>3Ú22814 
·.2b20521393 
. . Sk2020521393 

Mgr. Peter Bc\hll'~ · 
konateľ 

Ing. Jaroslav tluzu~ 
konateľ 

··1 019764005/1111 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

!-"novanf~:·;·· Th" u··~- ...... ' •("l'•. \ ._ ,. ...-1 tV ~ r:;.l,..:i;.~ 

&ho plá ·. '"'·" -... , ianizmu 
Jarkové . 
i001 p, ~-

080 01 Prešov 

Mestský érad Pre§.(N 
O obor srr<' ,, i ;r.ajEÚku ·:·:c :oc2 
mc.jetl(o·.;c .. p:~ .. \:ne oc~d~ :-:~;- 0: 

. ..iarkovs 2.:~ 
,-")~:~\ ~"' 

Váš list číslo l zo dňa 

M/6132/2015/lng.Benčíková/ 
č.z.97942/2015 

Vec 

Naše číslo 

8/8938/2015 
ev.č.1 02931/2015 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

11.06.2015 

Prenájom nebytových priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN-C 54/1 k. 
ú. Prešov za účelom zriadenia prevádzky Prešovského národného divadla, žiadateľovi Prešovskému 
národnému divadlu, o.z., Fučíkova 4 v Prešove. 
- s t a n o v i s k o k zámeru 

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

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013 objekt 
Hlavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 5411 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

21 V súčasnosti II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Navrhovaná 
zmena funkčného využitia II.NP pre funkciu kultúry- zriadenia prevádzky Prešovského národného divadla ~ 
v súlade s regulatívom RL C.1 a) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa 
vyhlasuje záväzná čast' Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

31 ·Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení neskoršíciJ predpisov po prehodnotení zámeru 
o d p o r ú č a prenajať nebytové priestory v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove. parc.č. 
KN--C 54/1 k. ú Prešov za účelom zriadenia prevádzky Prešovského národného divadla žiadatel'ovi 
Prešovskému národnému divadlu, o.z .. Fučíkova 4 v Prešove. 

S pozdravom MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEIRÉI!O PÚIIO~AHIA STAVEBNÉHO ÚI\ADU 
060 01 šov l@ 

f, "j--

Ing. arch. Mária utková 
vedúca Odbo 
územného pi' ovania a stavebného úradu, 
hlavný arch· ekt mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 ~el.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@eresov.sk l www.presov.sk 
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Číslo: 
Vybavuje: 
V Prešove 

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hlavná 115, 080 Ol Prešov 

KPUP0-2015/11676-2/41604Nin 
Ing. arch. Viničenková, tel.: 051-24 52 826 
19.06.2015 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa§ ll ods. l a 2 písm. d) zákona číslo 49/2002 z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len "pamiatkový 
zák.ón") ako vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán 
na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk a 
podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie: 

Krajský pamiatkový úrad Prešov (d'alej aj "KPÚ Prešov" alebo "tunajší úrad") podl'a 
ustanovenia § 32 ods. 4 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 2 pamiatkového zákona 
po preskúmaní žiadosti Prešovského národného divadla, o.z., Fučíkova 4565/4, 080 Ol 
Prešov splnomocneného vlastníkom (Mesto Prešov, Hlavná 73,080 Ol Prešov) zo dňa 21. 05. 
_701_ 5 9 vydani(ť rozhodnutia . o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Dom 
meštiansky, Hlavná 67 v Prešove (LV č. 6492, súp. č. 2904, parc. KN-C č. 54/1 k. ú. 
Prešov), ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej aj "NKP"), zapísanou v ú strednom 
zozname pamiatkového fondu (d'alej aj "ÚZPF") v registri nehnutel'ných NKP pod 
číslom 3236/1 a nachádzajúcou sa v Pamiatkovej rezervácii Prešov, zapísanej v ÚZPF 
v registri pamiatkových rezervácií pod č. 7, rozhodol, že 

zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky- Dom meštiansky, Hlavná 67 v Prešove 
(súp. č. 2922, parc. KN-C č. 28/1 k. ú. Prešov) v rozsahu: 

Obnova priestorov l. NP - sála, kuchyňa, sklad, recepcia pri salóniku, salónik III., 
sociálne zázemie a spoločné priestory vrátane chodby, schodiska a toaliet. 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný. 

Z dôvodu zachovania pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky Krajský 
pamiatkový úrad Prešov stanovuje pre realizáciu odsúhlaseného zámeru obnovy národnej 
kultúrnej pamiatky nasledujúce podmienky: 

A. Stavebná obnova: 

Prípravná a projektová dokumentácia: 

a) Stavebnú obnovu možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
pripravovať bez nutnosti spracovania pamiatkového výskumu akéhokoľvek druhu. 

Telefón Fax 
+ 421 -51/2452812 + 421-51/2452855 

Email 
podatelna.po@pamiatky .gov .sk 
www.pamiatky.sk 

Bankové spojenie IČO 
Štátnapokladnica 31755194 
SK65 8180 0000 0070 0006 8998 
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b) Ak v priebehu obnovy dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu v stavbe, dodávateľ 
prác· je povinný až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov 
zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový 
úrad Prešov rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní 
od oznámenia nálezu. 

c) Zámer stavebnej obnovy možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 
zákonom pripravovať bez nutnosti spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie. 

Podmienky pre pr{pravu a vykonávanie obnovy: 

d) Úpravy spojené s prevádzkovaním činnosti Prešovského národného divadla, o.z. reali
zovať bez zásahov do historických murív a stropov. 

e) Po ukončení činnosti priestory vrátiť do pôvodného stavu. 

B. Začiatok a predpokladaný koniec stavebných prác stavebník ohlási Krajskému 
pamiatkovému úradu Prešov. 

C. Na akýkol'vek nový zámer stavebnej obnovy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je 
vlastník povinný vopred si vyžiadat' rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere. 

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ 
Prešov. 

Druh, rozsah a podmienky vykonávania predmetnej úpravy v schválenom rozsahu 
môžu byt' spresnené alebo určené zástupcom KPÚ Prešov priamo počas stavebných 
prác. 

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch 
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný 
úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo 
iné opatrenia orgánov štátnej správy a iných účastníkov konania požadované podl'a 
osobitných predpisov. 

Odôvodnenie: 

Tunajší úrad preskúmal žiadosť podanú Prešovským národným divadlom, o.z., Fučíkova 
4565/4, 080 Ol Prešov splnomocneným vlastníkom (Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov) 
zo dňa 21. 05. 2015 o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky
Dom meštiansky, Hlavná 67 v Prešove (L V č. 6492, súp. č. 2904, parc. KN-C č. 54/l k. ú. 
Prešov). 

Predmetom žiadosti je obnova priestorov l. NP - sála, kuchyňa, sklad, recepcia pri 
salóniku, salónik III., sociálne zázemie a spoločné priestory vrátane chodby, schodiska 
a toaliet, ktoré budú upravené pre potreby občianskeho združenia. V priestoroch nebudú 
realizované stavebné úpravy a po skončení činnosti budú uvedené do pôvodného stavu. 

KPÚ Prešov preskúmal predpísané náležitosti konania a doložené podklady. Realizácia 
predmetného zámeru neohrozí ani nepoškodí pamiatkové hodnoty predmetného objektu preto 
je tento zámer prípustný. 
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Podľa.§ 32 odsek 2 pamiatkového zákona pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej 
pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia 
o zámere obnovy. V zmysle § 32 odsek 4 pamiatkového zákona v rozhodnutí o zámere 
obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska 
záujmov chránených týmto zákonom prípustný, a určí podmienky, za ktorých možno 
predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka 
neohrozila, nepoškodila alebo nezničila, najmä či tento zámer obnovy možno pripravovať iba 
na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol KPÚ Prešov tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 
080 Ol Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 

Ing. Eva Semanová 
riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 

Rozhodnutie sa doručí: 

l. Prešovské národné divadlo, o. z., Fučíkova 4565/4, 080 O l Prešov 
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

Krajský pamiatkový úrad Prešov- pre spis 
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* PP - priamy predaj 
* OVS - obchodná verejná súťaž 
* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
* ZP - znalecký posudok 
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