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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z ll. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa: 21.9.2015 číslo: 135/2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

zrušuje 

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

Prešov, LV č. 11168, od Heleny Salokovej, Urxova 19,080 05 Prešov, 
b) pozemkov - parc. č. KNE 113 0/202 o výmere 122 m2

, trvalé trávne porasty, k. ú. Prešov, L V 
č. 11268, 

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

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

2. Ireny Košalkovej, Bencúrova 7, 080 05 Prešov, v podieloch 6/30 a 6/30, 
3. Eleny Fleischhandlovej, Wolkerova lO, 052 Ol Spišská Nová Ves, v podiele 6/30, 
4. Márie Peine, Suvorovova 4, 080 05 Prešov, v podiele 6/30 

- za cenu 45,24 €/m2
. 

mení 

2. Uznesenie MsZ v Prešove č. 440/2013 zo dňa 23.9.2013 
v časti schvaľuje 
bod S 
Odkúpenie: 
l. časti pozemku parc. č. KNC 245811, záhrada o výmere cca 80m2

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

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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2. - pozemku parc. č. KNC 2448/2, záhrada o výmere 65 m2
, 

-pozemku parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha o výmere 27m2
, 
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-časti pozemku parc. č. KNC 2451, záhrada o výmere cca 130m2
, 

spolu o výmere cca 222 m2
, LV č. 165, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, od Henriety 

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

na 
Odkúpenie: 
l. pozemku parc. č. KNC 2458/6, ostat. plocha o výmere 50 m2

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 302/2013 zo dňa 12. 12. 2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 
3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 2458/1, záhrada, LV č. 6054, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Kamila Nešťáka, Jazdecká 16A, 080 Ol Prešov 
-za cenu v zmysle znaleckého posudku, t.j. 2 950 € (59,01 €/m2

). 

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

č. 302/2013 zo dňa 12.12.2013, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 
3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov: 
-parc. č. KNC 2448/2, záhrada, 
-parc. č. KNC 2448/4, ostatná plocha, 
-parc. č. KNC 2451, záhrada, 
všetko na LV č. 15874, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jazdecká, 
od Tibora Fecka a Anety Feckovej, r. Baricovej, Obrancov mieru 56, 080 Ol Prešov 
-za cenu l €. 

3. Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26.1.2015 
v časti schval'uje 
bod31 
Zámer zámeny nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia právneho a skutkového stavu, týkajúci sa: 
pozemku parc. č. KNE 2364/102, orná pôda o výmere 101 m2

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

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

obdobie dvoch rokov spätne 
na 

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

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

, vytvorený GP č. 99/2014 zo dňa 
4.8.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením 

F- MsÚ/SP-01127/1 
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z pozemku parc. č. KNC 12375/3, záhrady, LV č. 5196, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Na Rúrkach, 
v bezpodielovom spoluvlastníctve Františka Tobiáša a manželky Serafiny Tobiášovej, rod. 
Priščákovej, Na Rúrkach 58, 080 Ol Prešov 
-s doplatkom (za prevyšujúcu výmeru zamieňaného pozemku vo vlastníctve mesta Prešov, 
t.j. 74m2

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

dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 

4. Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 116/2015 zo dňa 29.6.2015 
v časti schvaľuje 
bod5 
Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 

domu na Ul. Šmeralova 13-23, vedenom na LV č. 7983, súpisné č. 4873, umiestnenom na 
pozemku parc. č. KNC 9310/425 v k. ú. Prešov od vlastníkov 3-izbového bytu v bytovom 
dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
65/3504 - časti podielu o veľkosti 650/418728 a od vlastníkov 4-izbového bytu v bytovom 
dome (resp. ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 
81/3504- časti podielu o veľkosti 810/418728, 
časti spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 9310/432, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere l 102m2

, vedenom na LV č. 8235 od spoluvlastníkov pozemku (resp. 
ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504 - časti podielu 
o veľkosti 650/418728 a od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým 
prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8113504 časti podielu o veľkosti 810/418728, 
podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l (L V č. 7982), 

za cenu: 
- 28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 
- 35,38 € pre vlastníka 4-izbového bytu, 
+ náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 

na 

Odkúpenie: 
- časti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového 

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

, vedenom na LV č. 8227 od spoluvlastníkov pozemku (resp. 
ich právnych nástupcov), ktorým prislúcha spoluvlastnícky podiel 65/3504 - časti podielu 
o veľkosti 650/418728 a od spoluvlastníkov pozemku (resp. ich právnych nástupcov), ktorým 
prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8113504 časti podielu o veľkosti 810/418728, 
podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. l (L V č. 7983) tohto uznesenia, 

za cenu: 
- 28,39 € pre vlastníka 3-izbového bytu, 

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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- 35,38 € pre vlastníka 4-izbového bytu, 
+náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva. 

schvaľuje 

5. A) Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č. 74/2015 zo dňa 27.4.2015, bod č. 4, v súlade s bodom 23 
podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

B) Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
-stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 

a parc. č. KNC 4603/2, 
-pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2

, 

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

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

, 

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

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

lokalita UL Metodova 
- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 

uznesenia. 

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

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

). 

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

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

). 

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

č. 104/2015 zo dňa 10.9.2015, vyhotoveným Adriánom Tkáčom - GEOAT, Mirka Nešpora 
7583/40 B, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 9310/530, ostatná plocha 
o výmere 2 137 m2

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

). 

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

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

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

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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Pavlovi Krempaskému, Ul. 17. novembra 12, 080 Ol Prešov 
- za cenu 564 € (56,40 €/m2

). 
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10. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNE 2314/272, ostatná plocha o výmere cca 140 m2 

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

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

, 

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

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

12. Zámer predaja: 
- stavby súpisné číslo 304, stojacej na pozemku parc. č. KNC l 026, 

pozemku parc. č. KNC l 026 o výmere 121 m2
, zastavaná plocha a nádvorie, 

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

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

uznesenia. 

13. Zámer predaja: 
- stavby so súp. č. 8637 nachádzajúcej sa na UL Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV č. 6492, 

umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
520m2

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

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 
prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich sa: 
• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 337m2

, 

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

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

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

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

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

, 

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

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

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

F -MsÚ/SP-O 1127/1 
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14. Zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na 
Ul. Nábrežnej č. 5, ktorý tvoria nasledovné nehnutel'nosti: 
- stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, 

k. ú. Prešov, 
- zariadenie tenisových kurtov s príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 

chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 
8463/3 a na pozemku parc. č. KNE 872/1, 

-pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2
, zapísaný na L V č. 6492, 

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

15. Zámer dlhodobého prenájmu areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. armády 
20/ A, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 
- stavba s. č. 7532, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
-pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112m2

, 

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

zapísané na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v pn1ohe tohto 
uznesenia. 

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

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

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

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

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

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

EUR za pohľadávku Mesta Prešov voči predávajúcemu v rovnakej výške. 

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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19. Uzatvorenie Nájomnej zmluvy a Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktoré tvoria prílohu 
tohto uznesenia, na základe obchodnej verejnej sút'aže s Ing. Viliamom Čechom, K Surdoku 
9, 080 Ol Prešov, IČO: 34347470. 

neschvaľuje 

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

, 

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

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

). 

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

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

22. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/35 o výmere 18 m2
, zastavaná plocha a nádvorie, 

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

23. Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3945/36 o výmere 18 m2
, zastavaná plocha a nádvorie, 

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

24. Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9782/3, ostatná plocha o výmere cca 650 m2 

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

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

F- MsÚ/SP-01/27/1 
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26. Zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. KNC 9310/530, 
ostatné plochy o výmere 2 137 m2

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

2 9. 09. 2015 
Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/27/1 

Overovatelia: 

RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v. r. 

JUDr. René Pucher, v. r. 



Príloha k bodv. Č. 4 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

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

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 21.08.2015 
čas vyhotovenia: 09:53:28 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

4873 9310/425 9 BYTOVKA 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

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

Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
CASŤ 8: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

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

Byt 

Vchod: 13 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 29.03.1963 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 13 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 28.02.1970 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 3431/2010 

Vchod: 13 1. p. Bytč. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastni k 
3 Troligová Martina r. Troligovä, Šll,leralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 18.07.1979 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

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

Dátum narodenia: 24.04.1984 

65 13504 

19.07.1966 

1 11 

81 l 3504 

1 l 1 

6513504 

112 
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Byty a nebytové priestory 
ČASt 8: VLASTN IC! A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 13 1. p. Byt č. 3 

53 Troliga Tomáš r. Troliga, Šmeralova 13, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 24.04.1984 

Spoluvlastnícky podiel: 1 l 2 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6219/2011 

Vchod: 13 1. p. Bytč. 4 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

4 Dzedzina Marián a Jana r. Šoltésová, Mgr., Pod Kalváriou 52, PREŠOV, SR 
Dátum narodenia: 18.01.1962 Dátum narodenia: 02.04.1962 

Spoluvlastnícky podiel: 1 l 1 

Titul nadobudnutia KUPNA ZMLUVA V 148612001 

Vchod: 13 2. p. Byt č. 5 

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

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

SR 
Dátum narodenia : 18.08.1969 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZAMENNA ZMLUVA V 2879/2001 

Vchod: 13 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 20.01.1941 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 13 3. p. Bytč. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 1483/2004 

Vchod: 13 3. p. Bytč. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
8 KRAKOVA MARGITA R KAPOLKOVA 

Dátum narodenia : 27.04.1932 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 15 prízemie Bytč. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

16.01.1975 

1 l 1 

81 l 3504 

05.05.1946 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTN/Ct A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 15 prízemie Byt č. 1 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 prízemie Byt č. 2 
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z- 313312012 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 01.06.1948 Dátum narodenia: 
Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

11 DUROVCOVA MARGITA R TOTHOVA ui.Smeralova 15 
Dátum narodenia: 02.03.1933 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

Vchod: 15 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 31.07.1945 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 26.12.1946 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 2. p. Bytč. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 19.12.1975 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 98/2010 

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

Dátum narodenia: 20.09.1947 

19.08.1947 

1 l 1 

81 l 3504 

14.10.1949 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

03.10.1949 
1 l 1 

65 l 3504 

27.10.1948 
1 l 1 

81 l 3504 

1 l 2 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf B: VLASTN/Ct A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 15 2. p. Byt č. 6 

51 Fričová Eva r. Gajdošová, MUDr., SR 

Dátum narodenia: 20.09.1947 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

Vchod: 15 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

15 BUZGO JOZEF A ANNA R SANDRIKOVA 

Dátum narodenia: 12.10.1947 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 15 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

16 VARGOVÁ ĽUDMILA JUDr.ui.Šmeralova 15 
Dátum narodenia : 07.04.1961 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 7449/2003 

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

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

17 Benčík Patrik r. Benčík, JUDr., Šmeralova 29, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 15.06.1975 

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

Vchod: 17 prízemie 

Spoluvlastnícky podiel : 

Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

18 Čunderlík Ján,ui.Šmeralova 17,Prešov 

Dátum narodenia: 10.03.1975 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 4713/2003. 

Vchod: 17 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

1 l 2 

65 l 3504 

14.03.1950 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

24.01.1954 

1 l 1 

81 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
CASŤ 8: VLASTN/Ct A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 17 1. p. Byt č. 4 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : _ 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 7507/2012 

Vchod: 17 2. p. Byt č. 5 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

21 Škerháková Martina r. Mačupová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 26.04.1973 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

55 Škerháková Martina r. Mačupová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 26.04.1973 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 6 

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

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

Dátum narodenia: 30.07.1992 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Dátum narodenia: 06.11.1997 

Spoluvlastnícky podiel: 

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

Vchod: 17 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 01.01.1935 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 17 3. p. Bytč. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

23 PRIHODA JOZEF A ANNA R SOVTANOVA 
Dátum narodenia : 22.08.1948 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 17 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 6 

1 l 6 

81 l 3504 

04.08.1944 

1 l 1 

65 l 3504 

25.02.1947 

1 l 1 

81 l 3504 

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

Informatívny výpis 5/11 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2015 



Byty a nebytové priestory 
ČASŤ B: VLASTN{CJ A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 17 3. p. Byt č. 8 

24 Blichár Anton r. Blichár a Zlatica Blichárová r. Markušová, Šmeralova 17, Prešov, PSČ 08001, SR 
Dátum narodenia: 22.05.1946 Dátum narodenia: 01.05.1947 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

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

Vchod: 19 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2422195-355/96 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z 682212013- 26D 1101/2013 

Vchod: 19 prízemie Bytč. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 14.01.1939 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 19 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

27 Kotulič Peter r. Kotulič, Ing., Nám.Ľ.Štúra 10, Banská Bystrica, SR 
Dátum narodenia: 30.05.1975 

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 6264/2007 

Vchod: 19 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

28 VATASCINOVA MARIA R ZUBOV A 
Dátum narodenia : 21.01.1939 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2464195. 
Z 838/2001-D 1176/2000. 

Vchod: 19 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 
Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 

65 13504 

1 l 2 

1 l 2 

81 l 3504 

19.01.1945 

1 11 

65 l 3504 

1 11 

81 l 3504 

1 11 

65 13504 

1 11 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf 8: VLASTNICI A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 19 2. p. Byt č. 5 

29 KONECNY MARTIN ui.Smeralova 19 
Dátum narodenia: 21.01.1978 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 519199. 

Vchod: 19 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 04.08.1964 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 409212012 

Vchod: 19 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 26.08.1958 

Spoluvlastnícky podiel: 

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

Vchod: 19 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 02.08.1946 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 21 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
33 STANISLAV JOZEFA DANKA R KINCAKOVA 

Dátum narodenia : 09.03.1965 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 prízemie Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 13.07.1959 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel: 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

35 Pucherová Eva r. Balážová, Šmeralova 4873121, Prešov, PSČ 080 01, SR 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

06.05.1919 

1 l 1 

65 l 3504 

18.02.1969 

1 l 1 

81 l 3504 

20.04.1962 

1 l 1 

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

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

Vchod: 21 1. p. Byt č. 3 

35 Pucherová Eva r. Balážová, Šmeralova 4873/21, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 22.07.1951 

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE V· 5160/2015 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 21 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1./1 

81 l 3504 

15.03.1950 

1 l 1 

65 l 3504 

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

Dátum narodenia: 22.04.1979 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia V 757112011· kúpna zml. 

Vchod: 21 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o zámene nehnuteľnosti V 5400/2003. 

Vchod: 21 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

20.06.1978 

1 l 1 

81 l 3504 

1 l 1 

65 l 3504 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 310512013 

Vchod: 21 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

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

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 l 1 

81 l 3504 

28.04.1947 

1 l 1 

65 l 3504 
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Byty a nebytové priestory 
ČASf B: VLASTN[CJ A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod : 23 prízemie Byt č. 1 

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

Spoluvlastnícky podiel: 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 364512006 

Vchod: 23 prízemie Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

42 Krivdová Klára r. Kurejová, Šmeralova 23, Prešov, SR 
Dátum narodenia : 29.03.1948 

Spoluvlastnícky podiel : 

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

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

Dátum narodenia: 21.05.1971 
Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 469812006 

Vchod: 23 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
43 GALLJOZEF A MARIA R MIKOLAJOVA 

Dátum narodenia : 20.02.1950 Dátum narodenia : 
Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 1. p. Bytč. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 11.08.1946 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia: 10.01.1957 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia KÚPNA ZMLUVA V 1918/2004 

Vchod: 23 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

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

Dátum narodenia : 09.10.1945 Dátum narodenia : 

Spoluvlastnícky podiel : 

Vchod: 23 3. p. Byt č. 7 

1 11 

81 l 3504 

112 

1 l 2 

65 l 3504 

07.09.1950 
1 11 

81 l 3504 

05.05.1948 

1 11 

65 13504 

10.12.1962 

1 11 

81 l 3504 

03.01.1947 

1 11 
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Byty a nebytové priestory 
ČASŤ B: VLASTN{Ct A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

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

Vchod: 23 3. p. Byt č. 7 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

47 Čurlík Pavol r. Čurlík, Mgr., Šmeralova 23, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia : 20.03.1980 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V-188112011 

Vchod: 23 3. p. Byt č. 8 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

48 Kuca Radoslav a Sylvia r. Bačová, Šmeralova 23, Prešov, SR 
Dátum narodenia : 04.10.1972 Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 210212005 

Legenda: 

Tituly nadobudnutia LV: 

ZIADOST MU C.736195 A GP 393195. 
Zmluva o prevode vlastníctva bytu V 2459195 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2538195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2481195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2537195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2534195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2421195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2420/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2479/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2446/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU- V 2445/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2447195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2449195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2460195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU ·V 2462195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2528/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2525195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2788195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2786/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2785/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2784195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2454/95. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2455195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2456195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2458195. 
ZMLUVA O PREVODE VLAST.BYTU V 2450195. 

Spoluvlastnícky podiel : 

65 l 3504 

1 l 1 

81 l 3504 

27.06.1973 

1 l 1 
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ČASf C: f ARCHY 
Por. č.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 11/11 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.08.2015 



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

vyhlasujú 

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom nehnuteľností: 

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

pozemku parc. č. KNC 460311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2
, 

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

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

, 

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

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

s týmito podmienkami: 

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

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

, 

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

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

, 

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

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

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

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

a) vstup bude možný počas pracovných dní aj víkendov, 

l 



b) poplatok za jednorazový vstup bude vo výške: 
-deti do 10 rokov, dôchodcovia a osoby s preukazom ZŤP- zdarma 
- deti nad l O rokov a dospelí - maximálne l euro 
- skupina nad 5 osôb - zľava 50 %; 
4. súťažiaci prijíma podmienku, že poskytne vyhlasovateľovi predmet nájmu na konkrétne kultúrno

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

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

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

7. súťažiaci uvedie ním navrhovanú celkovú výšku investícií, ktorými technicky zhodnotí predmet nájmu, 
vrátane vecného, finančného a časového rozpisu ich realizácie počas doby nájmu zohľadňujúc 

podmienku vyhlasovateľa stanovenú v odseku 8 a 9; 
8. súťažiaci prijíma podmienku, že prioritne zrealizuje stavebnomontážne práce súvisiace so znížením 

energetickej náročnosti stavby; 
9. súťažiaci uvedie navrhovaný spôsob úhrady nájomného a spôsob vysporiadania sa s vyhlasovateľom vo 

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

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

ll. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu (vrátane úhrad za dodávku energií) počas celej doby nájmu, t. j. vykonávať bežnú údržbu 
a všetky bežné opravy predmetu nájmu, ako aj údržbu a opravy nad rámec bežných opráv; 

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

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

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

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

do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 3500 
0042 3572, variabilný symbol "XX015", zábezpeku minimálne vo výške 5 000 €, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení nájomnej zmluvy použije na 
úhradu nájomného; ak úspešný súťažiaci odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu v termíne do 
60 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom podľa odseku 25, 50% 
zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť mu bude vrátená do 
15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie nájomnej zmluvy; 
predloží komplexný zámer využívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán 
v súvislosti s užívaním predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu nájmu vrátane 
investičného plánu (v zmysle odseku 7) a ekonomického zhodnotenia svojho zámeru, 
spoločenskú analýzu nákladov a výnosov zámeru; 

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

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

17. technické informácie o nehnutel'nostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100249, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

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

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

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

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

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

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

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

,., 

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



Príloha k bodu č. 12 

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

vyhlasuje 
podľa §§ 281 až 288 Obchodného -Lákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

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

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

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

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

s týmito podmienkami: 

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

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

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

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

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

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

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

2. technické informácie o nehnutel'nostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051/3100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 



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

identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno~priezVisko, adresa, rodné číslo), 
doklad potvrdzujúci identifrkačné údaje, 
doklad o solventnosti, · 

doklad o zložení zábezpeky, 
návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovatel'om a pod.; 

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

5. vyhodnotenie obchoqnej yerejnej stíťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendáľriych 
dní po uplynú tí ·termínu na predkladanie návrhov a výsledok. vyhodnotenia stíťaže bude 
oznámený tíčastníkorri písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní 
od vyhodnotenia obchodnej verejnej stíťáže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené 
zábezpeky stíťažiacim, ktorí v stíťaži neuspeli; 

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

z pohľadu vyhlasovateľa ·výhodnejší ako pŕedchádzajtíci a len \dehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

8. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetký predložené návrhy a zrušit' sút'až; 
o zrušení súťaže budu stít'ažiaci upovedomení najneskôr do 15 kalendá.rnych dní odo 

· ·dňa 'konania zasadnutia ·Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ··ktorom došlo 
·k zrušeniu súťaže; · · · : . '. 

9. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zinluvy podlieha schváleniu ·.· Mestským 
· Za.stitpiteľstvom mesta Prešov;· oinárri·enie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu Zrriluvy sa 

· vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktúfom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu; 

l O. vy hlaso vate l' môže v prijatom návrhu zmluvy o pra vit' 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 tíčelom dosiahnutia 

· · Výhodnejšieho návrhu pte vyhlasovatel'a po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
· · v rozpore s týmito stí ťažnými podmienkami. 
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Príloha k bodu č. 13 

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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj: 

stavby so s. č. 863 7 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/ A, zapísanej na L V č. 6492, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
520 m2 

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

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

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

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

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

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

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

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

Prešov, lokalita Šidlovec 

s týmito podmienkami: 

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

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

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

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

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

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



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

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

2. technické informácie o nehnutel'nostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051/3100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

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

identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), 
doklad 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 pohl'adu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predkladanie návrhov; 

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

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

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

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

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom: 

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

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
zariadenie tenisových kurtov s príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 8463/3 
a na pozemku parc. č. KNE 87211, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2

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

s týmito podmienkami: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje 
v objeme 80 % z celkovej ním navrhovanej výšky investícií do predmetu nájmu: 
- rekonštrukciu budovy s dôrazom na zníženie jej energetickej náročnosti; 
- rekonštrukciu interiéru (šatne, sprchy, toalety) v zmysle platných predpisov, 
- rekonštrukciu tenisových kurtov a vonkajší ch spevnených plôch tak, aby spÍňali kritériá pre 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
21. predložené návrhy možno menit' a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu vyhlasovatel'a 

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

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

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

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

. -... ·-:. ·.•1 . 
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Príloha k bodu č. 15 
MESTO PREŠOV 

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

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

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na dlhodobý nájom: 

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

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

, 

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

zapísané na L V 6492, k. ú. Prešov, 

s týmito podmienkami: 

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

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

, 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. súťažiaci prijíma podmienku, že v prvých troch rokoch trvania nájomného vzťahu zrealizuje 
investície vo výške 80 % ním navrhovaných do predmetu nájmu a to: 
- rekonštrukciu budovy exteriér a interiér; 
- rekonštrukciu tenisových kurtov a vonkajší ch plôch. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku Msú v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100249 a 05113100217, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
051/7732084; 

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

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

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

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

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

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

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

24. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 
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NÁJOMNÁ ZMLUV A Príloha k bodu č. 19 
uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami : 

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

a 

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

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

Článok l. 
Predmet nájmu 

l. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nasledovnej nehnuteľnosti: 

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

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

2. Nájomca sa zaväzuje užívať vec na vyššie uvedený účel výstavby nájomných bytových domov 
s celkovým počtom 61 bytových jednotiek bežného štandardu, a zaväzuje sa postaviť na svoje 
náklady a nebezpečenstvo na prenajatej nehnuteľnosti nájomné bytové domy, ktoré budú spÍňať 
kritériá stanovené zákonom č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 
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., ... 

a zákonom č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a ktoré sa následne zaväzuje 
odpredať Mestu Prešov. 

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

Článok 2. 
Spôsob prenájmu 

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

2. Prenajímateľ je oprávnený požadovať prístup k·prénajatej nehnuteľnosti za účelom konťroly, či ju 
nájomca užíva riadnym spôsobom. 

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

Článok 3. 
Doba prenájmu 

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

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

3. Prenajímateľ má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy v prípade, ak: 
a) nájomca bt!de počas doby nájmu užívať predmet nájmu na iný ako dohodnutý účel alebo 

.spôsobom odporujúcim zákonu alebo právoplatnému stavebnému povoleniu, 
b) nájomcovi nebude vydané právoplatné stavebné povolenie do 15.1.2016, 
c) nájomca nezrealizuje stavbu do 30.6.2018, 
d) na nájomné bytové domy nebude vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie najneskôr do 

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

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

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

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

Článok 4. 
Nájomné 

l. Nájomca sa zaväzuje po dobu platnosti nájomnej zmluvy zaplatiť na účet prenajímatel'a 
pravidelne ročné nájomné vo výške 5 l 00,- EUR (slovom: päťtisícsto EUR). 

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

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

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

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

prenajímatel'a. 

Článok 5. 
Ostatné dojednania 

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

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

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

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

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

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

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

prenajímateľ nájomca 
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, , , Príloha k bodu č.1" 

ZMLUV A O UZA VRETI BUDUCEJ KUPNEJ ZMLUVY 
uzatvorená podľa ustanovenia § 50a a nasl. Občianskeho zákonníka medzi : 

Budúci predávajúci: 
Obchodné meno: Ing. Viliam Čech 
Sídlo (Miesto podnikania): K Surdoku 9, 080 Ol Prešov 
Zastúpený: Ing. Viliam Čech 
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 4340071209/31 OO 
IČO: 34347470 
IČ DPH : SK l 020745781 
zapísaný: v živnostenskom registri Okresný úrad Prešov, číslo živn. registra: 707-12275 
(ďalej len "budúci predávajúci") 

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

Článok I. 
PREDMETBUDÚCEJKÚPNEJZMLUVY 

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

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

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

a) Bytový dom la): 

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

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,65 m2
, 



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

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

b) Bytový dom lb): 

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

, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,65 m2
, 

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

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

c) Bytový dom 2.: 

-jednoizbový byt v počte 4 ks, 
- dvojizbový byt v počte 8 ks, 
- predpokladaná podlahová plocha všetkýéh bytoy 595,96. m2, 

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytóv 49,66m2
, 

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

-termín ukončenia výstavby bytového doinu a technickej vybavenosti: 30.6.2018,. 
-termín kolaudácie bytového domu a techh.ickej vybavenosti: 31.8.2018, 

d) Bytový dom 3.: 

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

-predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2
, 

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

- tertnín ukončenia Výstavby bytového domu a technickej vybavenosti: 30.6.2018, 
- termín kolaudácie bytového domu á technickej vybavenosti : 31.8.20 18, 

e) Bytový dom 4.: 

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

, 

~predpokladaná priemerná podlahová plocha bytov 49,66 m2
, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Článok II. 
PODMIENKY BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY 

2.1. 
Budúci kupujúci sa zaväzuje požiadať Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ako aj Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len "ministerstvo") o poskytnutie podpory (t. 
j. podpory vo forme úveru, nenávratného príspevku a dotácie), na predmet budúcej kúpnej zmluvy 
podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona č. 
150/2013 z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Ďalej sa budúci kupujúci zaväzuje písomne 
oznámiť budúcemu predávajúcemu rozhodnutie ŠFRB a ministerstva o podanej žiadosti, a to 
najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia od vyššie uvedených inštitúcií. 

2.2. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje, že pri výstavbe a následnom odpredaji nájomných bytových 
domov, bude postupovať tak, aby ako budúci predávajúci umožnil Mestu Prešov ako budúcemu 
kupujúcemu splniť podmienky pre žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu rozvoja bývania a pre žiadosť o poskytnutie úveru zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu bytov vo vystavaných nájomných bytových domoch. 
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2.3. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje pre budúceho kupujúceho spracovať riadne, včas a v súlade 
s platnými právnymi predpismi žiadosť o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a žiadosť o dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na kúpu bytov 
v nájomných bytových domoch a technickej vybavenosti prislúchajúcej k nájorrm.ým bytovým 
domom. · 

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

2.5. 
Zmluvné ·strany sa zaväzujú, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a po nadobudnutí 
právoplatnosti· kolaudačného . rozhodnutia o užívaní príslušných nájomných bytových domov 
a prislúchajúcej technickej vybavenostL,vydaného ·príslušným ·.stavebným úradom', ipO poskytnutí 
úveru zo Štátneho fondu roivoja býVania-v prospech budúceho kupujúceho na kúpu hotových bytov 
V skolaudovaných .. býtových; domov ·podľa zákona č. ·15012013:Z. :z. o Štátnom. fonde rozvoja 
bývania v platnom· -znení: a·, ·dotácie· Ministerstvo fi' dopravy, výstavby· a regionálheho ·rozvoja SR 
budúcemu kupujúcemu na kúpu technickej vybavenosti prislúchajúcej k bytovým domom podľa 
zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení a po 
schválení kúpy nl;ijomnych bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti Mestským 
ZaStupiteľstvom ·mesta Prešov, uzavrú k_úpnu zmluvu v súlade s ustanoveniami § 588· a nasl. .zákona 
č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v ;znení neskorších predpisov, ktorej. predmetom .bude 
odplatný prevod výlučného vlastníckeho ·práva budúceho predávajúceho budtícemu kupujúcemu 
k nájomným bytovým domom uveqených v bode 1.2. tejto zmluvy a ku všetkým stavbám 
prislúchajúcej technickej vybavenosti (ďalej len "kúpna zmluva"). 

2.6. 
Budúci predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 30 dní po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
u užívaní príslušných nájomných bytových qomov a prislúchajúcej technickej vybavenosti, 
písomne vyzvať budúceho kupujúceho na u,zawetie. kúpnej zm1uvy 11a vyššie uvedené nájomné 
bytové domy v počte 61 bytovýdi jécinotieíc a súvisiacu technickú vybavenosť a spolu s výzvou 
predložiť budúcemu kupujúcemu aj písomný návrh kúpnej zmluvy. Za podmienky, ak budúcemu 
kupujúcemu bola schválená a priznaná finančná podpora vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania a_d,otácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S~ na vyššie uvedené 
nájomné bytové domy a súvisiacu techiliclcú vybavenosť a za podmienky schválenia kúpy 
nájomných bytových domov ~ prislúchajúcej technickej vybavenosti Mestskýin zastupitel'stvom 
mesta Prešqv sa budúci kupujúci zaväzuje uzavrieť s ním kúpnu zmluvu nie neskôr ako do konca 
mesiaca august v druhom kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola uzavretá_zml_!.l~<! 
o budúcej kúpnej zmluve podľa ustanoverua § IO ods. 13 Zákom! č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde 
rozvoja bývania v platnom znení, resp. v ktorom bola uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie podľa 
ustanovenia § 10 ods. 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní 
v platnom znení. 
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2.7. 
Ak napriek splneniu vyššie uvedených podmienok budúci kupujúci do dohodnutej doby uvedenej 
v predchádzajúcom bode 2.6. tejto zmluvy, neuzavrie s budúcim predávajúcim kúpnu zmluvu, má 
budúci predávajúci právo v súlade s § 50a, ods. 2 Občianskeho zákonníka, domáhať sa do jedného 
roka na súde, aby vyhlásenie vôle druhej zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím. 
Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

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

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

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

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

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

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

nájomnej zmluvy uzatvorenej s budúcim predávajúcim ako nájomcom. 

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

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

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

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

3.1. 
Predmetom budúcej kúpnej zmluvy je prevod vlastníctva : 

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

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

c) spoločných častí a spoločných zariadení bytového doni u spojených s vlastníCtvom 
jednotlivých bytov. Spoločnými časťami bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, 
obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné, nosné a izolačné konštrukcie, 
zvislé nos11é ko~štrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpeČnosť a sú určené na 
spoločné Užívanie: 'Spoločnými záriadeniami bytoÝého domu só: kočikárne, bleskozvody, 
STA, vodovodné, kanal_izačné; · el~_k,trické, plynové, tel~ťóhne ·prípojky, a to (aj v prípade, že 

' sú umiestnené mimo do rim a slúžia výlučrie domu: v ktorom je. umiestnený prevádzaný byt. 

d) stavieb prislúchajúcej . techni~kej rybav~nosti k bytovým domo in ( d'alej .len "súvisiaca 
infraštruktúra"),: ktoré sa nezapisuj ú do katastra nehnutel'ností a ktoré sú určené na to, aby sa 

.. ~ívali spol~ s bytovým domom. Ide o tieto stavby : 

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

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

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

, zapísaného na L V 
č. 6492, katastrálne územie Prešov, na ktorom budú bytové domy a súvisiaca technická vybavenosť 
postavená, je vo vlastníctve budúceho kupujúc~ho: 

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

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

a) do 60 m2
- 880 EUR/m2

, 

b) do 55m2
- 890 EUR/m2

, 

c) do 50m2
- 900 EUR/m2

• 

3.6. 
Kúpna cena predmetu kúpy : 

3.7. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Článok IV. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTV A. 

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

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

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

. . Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

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

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

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

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

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

5.6. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 

- po dni zverejnenia na webovom sídle mesta. 

5.7. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy : 

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

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

Budúci predávajúci Budúci kupujúci . 
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