
9 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

zo 14. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňa 23. 9. 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ..... ./2015, ktorým sa mení 

a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 

2. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
3. Rôzne 

Zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta otvoril a viedol predseda 
komisie Mgr. Stanislav Ferenc. 
Komisia bola uznášaniaschopná, z 9 členov bolo prítomných 8 členov. 
Komisia schválila program dnešného zasadnutia. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za: S 
Proti:-
Zdržali sa: -

1. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV č ....... /2015. 
KTORYM SA MENi A DOPÍ..ŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNE NARIADENIE MESTA 
PREŠOV Č. 9/2011. KTORYM SA URČUJÚ ZÁSADY HOSPODÁRENIA 
A NAKLADANIA S MAJETKOM MESTA PREŠOV V ZNENi ZMIEN A DOPLNKOV 

Komisia prerokovala predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č ..... ./2015, ktorým sa mení a dop(ňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 
v znení zmien a doplnkov a odporúča dopracovať tento návrh o pripomienky a návrhy, 
ktoré boli vznesené na zasadnutí dnešnej komisie nasledovne: 

- ošetriť nájom majetku mesta napr. na 3-4 hod. denne (2 x do týždňa) v popoludňajších 
hodinách na obdobie 3-4 rokov a za akú cenu, 
žiadosti žiadateľov, ktoré sú v rozpore s územným plánom mesta Prešov (ÚPMP), by 
nemuseli byť predkladané na komisiu, MsR a MsZ, preto by bolo potrebné ošetriť to 
tak, aby boli dané kompetencie Msú, že ak je niečo v rozpore s ÚPMP, takáto žiadosť 
bude vybavená odpoveďou priamo zamestnancom. 

Po dopracovaní znova predložiť na komisiu v takom termíne, aby bolo predmetné VZN 
predložené na MsR v mesiaci október 
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1;;;1 
Mesto Prešov 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: 1 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

2. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV 

Výtlačok: 

Komisia prerokovala jednotlivé majetkové prevody a hlasovaním rozhodla takto: 

Bod č. 1 - neprijala uznesenie k zmene uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 551/2014 zo dňa 16. 6. 2014 
v časti schvaľuje 
bod 4 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu dobudovania dopravnej infraštruktúry areálu FNsP J. A. Reimana 
Prešov, a to pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
1 646m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 91/2013 zo dňa 16. 4. 2013, vyhotoveným GEOPLAN 
Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 
1256/1, zastavané plochy a nádvoria a KNE 1291/4, zastavané plochy a nádvoria, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Sládkovičova, na dobu 30 rokov pre SR - Fakultná 
nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, IČO: 
00610577- správca majetku štátu 
- za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s ďalšími podmienkami: 

a) nájomca zabezpečí komplexnú obnovu príjazdovej komunikácie 
s obojstrannými chodníkmi pre prístup peších a obnovu vysokej sprievodnej 
zelene umiestnenej vo výsadbových misách v rámci plochy chodníkov, 

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

sa mení na 

Zámer zámeny nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu záujmu mesta Prešov na zosúladení právneho a užívacieho vzťahu 
nehnuteľnosti, a to: 
- časti novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 9698/2, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere cca 1 416m2

, ktorý sa vytvára dčlenením z pozemkov parc. č. KNE 
1256/1, zastavané plochy a nádvoria a KNE 1291/4, zastavané plochy a nádvoria 
(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Sládkovičova vo vlastníctve mesta Prešov 
za 

- pozemok parc. č. KNC 5063/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 290m2
, 

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

- stavbu súp.č. 13650, postavenú na parcele č. KNC 5063/13, 
(celkom o výmere 2 599 m2

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

bez finančného vyrovnania. 

Dôvod: Zámena by znamenala vysoké investície do opravy nehnutel'ností zo strany 
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8 Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Mesto Prešov 

mesta Prešov v areáli na UJ. Rei manovej. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:4 
Proti: 
Zdržali sa: 4 

Bod č. 2 - odporúča zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ v Prešove č. 400/2013 zo dňa 25. 6. 2013 

Výtlačok: 

K návrhu na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa 
v časti schvaľuje 
bod 2 
Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia 
a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb, na dobu 20 rokov pre Záujmové združenie 
žien MyMamy, Okružná 32, 080 01 Prešov, IČO: 37787683, nasledovne: 

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

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

vytvoreného GP č. 85/2013 vyhotovený dňa 11. 4. 2013 GEOPLAN Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, overeným dňa 2. 5. 2013 Správou katastra v Prešove, 
odčlenením od pozemku parc. č. KNC 1632, zast. plocha a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, 

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

85/2013 vyhotoveným dňa 11. 4. 2013 GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 
080 01 Prešov, overeným dňa 2. 5. 2013 Správou katastra v Prešove, odčlenením od 
pozemkov parc. č. KNC 1632 a parc. č. KNC 1633, LV č. 6492, k. ú. Prešov 
- za cenu 1 ,OO €/rok s týmito podmienkami: 

a) vynaloženie investícií do predmetu nájmu nájomcom v rozsahu minimálne 100 000 €, 
bez nároku na refundáciu zo strany prenajímateľa, 

b) uvedenie zariadenia sociálnych služieb do prevádzky najneskôr do 2 rokov od 
uzatvorenia zmluvy, 

c) zabezpečenie prevádzkyschopnosti predmetu nájmu, vrátane vykonávania všetkých 
opráv je povinnosťou nájomcu, a to na vlastné náklady 

sa mení na 

Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zriadenia 
a prevádzkovania zariadenia sociálnych služieb, na dobu 20 rokov pre Záujmové združenie 
žien MYMAMY, Okružná 32, 080 01 Prešov, IČO: 37787683, nasledovne: 

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

- pozemku pod stavbou parc. č. KNC 163213, zast. plocha a nádvorie o výmere 419m2, 

vytvoreného GP č. 85/2013 vyhotovený dňa 11. 4. 2013 GEOPLAN Prešov, s.r.o., 
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, overeným dňa 2. 5. 2013 Správou katastra 
v Prešove, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 1632, zast. plocha a nádvorie, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, 

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

GP č. 85/2013 vyhotoveným dňa 11. 4. 2013 GEOPLAN Prešov, 
s. r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, overeným dňa 2. 5. 2013 Správou katastra 
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!=! Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

v Prešove, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 1632 a parc. č. KNC 1633, LV 
č.6492,k. ú. Prešov 

- za cenu 1 ,OO €/rok s týmito podmienkami: 
a) vynaloženie investícií do predmetu nájmu nájomcom v rozsahu minimálne 100 000 €, 

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

opráv je povinnosťou nájomcu, a to na vlastné náklady, 
d) skončenie nájmu je uplynutím doby nájmu bez možnosti výpovede ktorejkoľvek 

zo zmluvných strán. 
Hlasovanie 
Prftomných: 9 
Za:5 
Proti: -
Zdržali sa: 4 

Bod č. 3 - neodporúča 
Odkúpenie pozemkov: 

-parc. č. KNC 1010, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2086 m2
, 

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

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

-parc. č. KNC 1013/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 811 m2
, 

-parc. č. KNC 1014, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1852 m2 

a 
stavby - (kaštieľ) so súp. č. 2492, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1010, všetko 
zapísané na LV č. 750, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Slanská 
od spoločnosti OLYMPIA MM, s. r. o., Svätoplukova 4, 080 01 Prešov, IČO: 36477796 

-za cenu 495 567 €. 
Dôvod: Nedostatok finančných prostriedkov mesta. 
Hlasovanie 
Prítomných: 9 
Za:9 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 4- neodporúča 
Odkúpenie pozemkov: 

-parc. č. KNC 1491/4, orná pôda o výmere 368 m2
, lokalita Ul. Kvetná, 

-parc. č. KNC 1491/404, orná pôda o výmere 241m2
, lokalita Ul. Ružová, 

spolu o výmere 609m2
, LV č. 1293, k. ú. Prešov, 

od Mgr. Márie Karaffovej, Sibírska 18, 080 01 Prešov 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dôvod: Z dôvodu viacerých doručených žiadostí ešte v predchádzajúcich rokoch, 
komisia žiada OSMM pripraviť na komisiu v mesiaci november koncepciu 
odpredaja pozemkov pod miestnymi komunikáciami. 

Hlasovanie 
Prítomných: 9 
Za:9 
Proti: -
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9 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

Zdržali sa: -

Bod č. 5 - neodporúča 
Zämer predaja časti pozemku parc. č. KNC 9204/52, ostatná plocha o výmere cca 30 
m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita, Ul. 
Mukačevská, spôsobom priameho predaja 

- minimälne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Z dôvodu neodstränenia stavby- žiadame odstrániť stavbu v bode BI 

materiälu. 
Hlasovanie 
Prítomných: 9 
Za:9 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 6 - dať do výjazdovej komisie 
Zámer predaja pozemkov: 

- parc. č. KNE 20671105, omá pôda o výmere cca 30m2
, 

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

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

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

Hlasovanie 
Prítomných: 9 
Za:9 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 7 - odporúča 
Zämer predaja pozemku parc. č. KNC 1213/96, záhrada o výmere 51 m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tatranská, spôsobom priameho predaja 

- minimälne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Poznämka: Komisia žiada vyzvať všetkých susedov na odkúpenie pozemkov vo 

vlastníctve mesta za účelom scelenia pozemkov (v prípade ich 
nesúhlasu dať predmetné mestské pozemky do näjmu jednotlivým 
užívateľom. 

Hlasovanie 
Prítomných: 9 
Za:9 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 8- stiahnutý materiál 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9593, zastavaná plocha o výmere 40 ~. 
vytvoreného GP č. 4712014 zo dňa 21. 3. 2014, vyhotoveného Progres CADEngineering, 
s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9593/66, 
zastavaná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tehelná, spôsobom priameho 
predaja 
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Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku zadaného mestom Prešov. 
Dôvod: Materiál doplniť o koncepciu projektového zámeru investícií VSD, a.s. Po 

dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 9 
Za:9 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 9 - neodporúča 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 748, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 134 
m2

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

Dôvod: Žiadateľ nie je vlastníkom susedných nehnuteľností. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 10- odporúča 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 4353/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 688 
m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Moyzesova do podielového spoluvlastníctva 
vlastníkov bytov, t.j. každý v podiele 1/4, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 11 - odporúča 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 3495/3, zastavaná plocha o výmere 21 m2

, ktorý bol 
vytvorený GP č. 14276551 - 12/15 zo dňa 26. 5. 2015, vyhotoveným Milan Botko -
GEODET, Šafárikova 7, 080 01 Prešov, odčlenenim z pozemku parc. č. KNC 3495, ostatná 
plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ulica Tarasa Ševčenka, spôsobom priameho 
predaja 

minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Poznámka: K materiálu na MsR doložiť aj stavebné povolenie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 12- odporúča 
Zámer predaja: 

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

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

spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe 
príslušného uznesenia komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 13- odporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu poskytovania vzdelávania detí a mládeže v oblasti cudzieho jazyka, a to 
nebytových priestorov o výmere 99,38 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte na Ul. 
Požiarnickej so súp. č. 3967, LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vytvorenia učebných 
priestorov jazykovej školy, na dobu 5 rokov pre RNDr. Barboru Harizal, PhD, A. 
Sládkoviča 7, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45867976 

- za trhovú cenu + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 14- odporúča 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vybudovania hydrogeologického vrtu v rámci monitoringu 
podzemných a povrchových vôd, a to časti pozemku parc. č. KNC 14835/148, ostatná 
plocha o výmere 2m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Ku Škáre, na dobu 15 rokov 
pre Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37, IČO: 
00156884, ktorý je zastúpený na základe plnej moci spoločnosťou URANPRES, spol. 
sr. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov, IČO: 31676855 

- za cenu 30,00 €/rok za celý predmet nájmu, tj. 15,00 €1m2 ročne, s podmienkou 
výstavby vrtu po odsúhlasení Jeho umiestnenia s odborom územného 
plánovania a stavebného úradu MsU v Prešove. 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:6 
Proti: -
Zdržali sa: 2 

Bod č. 15 - dať do Wjazdove; komisie 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu spo/ufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní parkoviska, 
a to časti pozemkov: 

- parc. č. KNE 112019, ostatná plocha o výmere cca 450 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), 

- parc. č. KNE 1120/11, ostatná plocha o výmere cca 205m2 (presná výmera bude 

F- MsÚ/SP-01126/1 Strana 7110 



1;:;1 Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

známa po vypracovani GP), 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, na dobu 30 rokov pre vlastníkov 
bytového domu na Ul. Škultétyho 7 a 9 

za navrhovanú cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 16- odporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu poskytovania sociálnych služieb - individuálne a skupinové doučovanie detí 
a mládeže zo sociálne vylúčených lokalít mesta Prešov, pracovné a kariérne 
poradenstvo, a to nebytových priestorov o výmere 24,61 m2

, nachádzajúcich sa na l. 
NP- miestnosť č. 9 v stavbe so súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej č. 17, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov na dobu neurčitú, pre organizáciu Človek v tísni o. p. s., Palešovo námestie 34, 
053 04 Spišské Podhradie, IČO: 35562617 

- za cenu 8,30 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 17- odporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu poskytovania edukačných a sociálnych služieb rodinám v meste Prešov, 
a to: 
- nebytových priestorov o výmere 259,10 m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP v objekte so 
súp. č. 6525 na Bernolákovej ulici č. 17 
- za cenu 8,30 €1m2/ročne bez nároku na refundáciu nákladov vynaložených na 
úpravu nebytových priestorov + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov, 

- časti pozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 100 
m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov 
-za cenu 1 ,OO €1m2/ročne, 
na dobu neurčitú za účelom zriadenia detskej opatrovateľskej Nonstop služby pre 
DONOS PO o. z., Sibírska 4, 080 01 Prešov, ICO: 42421837. 

Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti:
Zdržali sa: -
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Bod č. 18- neodporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP býv. hotela Senátor so sú p. č. 2904 na 
Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov pre Tanečné štúdio FRIMart 
Prešov, Prostejovská 87, 080 01 Prešov, IČO: 42420717 
- za cenu 9,00 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov. 
Dôvod: Predmetný NP bol už komisia odporučila na svojom 11. riadnom zasadnutí 

dňa 1. 7. 2015 pod por. č. 22 -,a to pre Prešovské národné divadlo, o. z. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za: S 
Proti:
Zdržali sa: 1 

Bod č. 19- odporúča 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 5012/47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 105 
m2

, zapísané na LV č. 3705, k. ú. Prešov, lokalita Ul. K amfiteátru 
od Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom obrany SR, Kutuzovova 8, 
Bratislava 
- za cenu 19 888 € (18 €1m2

). 

Poznámka: Komisia odporúča rokovať s primátorkou mesta Prešov o odkúpení 
pozemku a navrhuje vedeniu Msú okamžite jednať v danej veci. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 20 - odporúča 
Predaj pozemkov: 
- parc. č. KNC 5933/10 o výmere 4m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. KNC 5933/11 o výmere 7 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
Dušanovi Brandysovi, Pavlovičovo námestie 41, 080 01 Prešov 
- za cenu 54 €1 m2

• 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: 1 

Bod č. 21 - odporúča 
Predaj pozemkov: 
-parc. č. KNC 5933/4 o výmere 8 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. KNC 5933/5 o výmere 3 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
Ing. Vladimírovi Bielousovi a Zuzane Bielousovej, Tarasa ševčenka 2, 080 01 Prešov 
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- za cenu 55 €1m2
• 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: 1 

Bod č. 22 - odporúča 
Predaj pozemkov 
-parc. č. KNC 5938/3 o výmere 6 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
-parc. č. KNC 5938/2 o výmere 4m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra 
Vladimírovi Tancošovi s manželkou, 17. novembra 40, 080 01 Prešov 
- za cenu 53,17 €1m2

• 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: 1 

Bod č. 23- odporúča 
Predaj pozemku: 
-parc. č. KNC 5933/3 o výmere 7 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, 
Mgr. Zuzane Jurčovej, Matice Slovenskej 6, 080 01 Prešov 
- za cenu 55 €1m2

• 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: 1 

3. RÔZNE 

Výtlačok: 

3.1 Ing. Ľudovít Malaga žiada, aby subkomisia bola 7-členná v zmysle uznesenia č.16/2015 
zo dňa 3.6.2015 z 9. mimoriadneho zasadnutia komisie MsZ pre disponovanie 
s majetkom mesta, aby pri vyhodnocovaní ponúk OVS a PP boli prítomní všetci členovia 
komisie, nie len predsedom určení traja členovia zo subkomisie, ako je uvedené 
v zápisnici zo dňa 3.6.2015 vyššie uvedenej komisie v bode Rôzne 2.1. 

Riadne zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 28. 10. 2015 o 13. OO h. 

Zapisovateľ: 
JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 
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Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Juraj Basa/a 
Ing. Anton Neupauer 
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