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dňa:23.9.2015 číslo: 23/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní návrhu 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 

dňa:23.9.2015 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

berie na vedomie 

člslo: 19/2015 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2015, ktorým sa mení 
a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v zneni zmien 
a doplnkov a navrhuje dopracovať tento návrh o pripomienky a návrhy, ktoré boli vznesené 
na zasadnutí dnešnej komisie; 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2015, ktorým sa mení 
a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta 2/2 

Mesto Prešov 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení zmien 
a doplnkov so zapracovanými pripomienkami p re r o k o v a ť a s c h v á l i ť. 

Zapisovateľ: 
JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

F- MsÚ/SP-01/29/1 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Juraj Basa/a 

Ing. Anton Neupauer 
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dňa:23.9.2015 číslo: 24/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:23.9.2015 

prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

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

čislo: 20/2015 

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: 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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Mesto Prešov 

-stavby súp. č. 5392, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1632/3 (objekt bývalej M~ 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 
M~ 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 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 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 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 investicii 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 

ktorejkol'vek 
zo zmluvných strán. 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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Mesto Prešov 

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

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

minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.10 
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. 

Bod č. 11 
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, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 3495, 
ostatná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ulica Tarasa ševčenka, spôsobom 
priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.12 
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, 
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. 

Bod č.13 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
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. 

Bod č. 14 
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 2 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Ku Škáre, na dobu 15 
rokov pre Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 
37, IČO: 00156884, ktolj 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, t. j. 15,00 €1m2 ročne, 
s podmienkou výstavby vrtu po odsúhlasení jeho umiestnenia s odborom 
územného plánovania a stavebného úradu Msú v Prešove. 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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Mesto Prešov 

Bod č.16 
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 tisni 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. 

Bod č. 17 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu poskytovania edukačných a sociálnych služieb rodinám v meste Prešov, 
a to: 

nebytových priestorov o výmere 259,10 m2
, nachádzajúcich sa na 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 opatrovatel'skej Nonstop služby 
pre DONOS PO o. z., Sibírska 4, 080 01 Prešov, IČO: 42421837. 

Bod č. 19- odporúča 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 5012/47, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1105 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

). 

Bod č. 20 
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

• 

Bod č. 21 
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 

F- MsÚ/SP-01/2911 
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Mesto Prešov 

za cenu 55 €1m2
• 

Bod č. 22 
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

• 

Bod č. 23 
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

• 

neschváliť 

Bod č. 3 
Odkúpenie pozemkov: 

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

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

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

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

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

a 
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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 €. 

Bod č. 4 
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. 

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

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚ/SP-01/29/1 
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Mesto Prešov 

Bod č. 9 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 748, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
134m2, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu, spôsobom priameho 
predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.18 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 332,17 m2

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

priestorov. 

dať do výjazdovej komisie 

Bod č. 6 
Zámer predaja pozemkov: 

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

- parc. č. KNE 2067/306, omá pôda o výmere cca 16 m2
, 

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

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

Bod č.15 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní 
parkoviska, a to časti pozemkov: 

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

- parc. č. KNE 1120111, ostatná plocha o výmere cca 205m2 (presná výmera bude 
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. 

dopracovať a opätovne predložiť na komisiu 

Bod č. 8 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9593, zastavaná plocha o výmere 40m2

, 

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 9593166, zastavaná plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tehelná, 
spôsobom priameho predaja 

minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku zadaného mestom Prešov. 
F- MsÚ/SP-01/29/1 
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Mesto Prešov 

Dopracovať o koncepciu projektového zámeru investícií VSD, a.s. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podla rozdefovnika 

F- MsÚ/SP-01/29/1 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Juraj Basala 

Ing. Anton Neupauer 
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Príloha k bodu č. 12 

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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj: 

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

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

s týmito podmienkami: 

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

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

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

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

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne l 700 € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy 
použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa 
odseku 9, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa 
uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

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

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 05113100226 priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 



majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM 
-Obchodná verejná súťaž č. XX/2015- nehnutel'nosť Domaša- neotvárat"'. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 



9 
Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

UZNESENIE 

zo 14. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

Strana 
1/1 

dňa:23.9.2015 číslo: 25/2015 

k vyžiadaniu koncepcie odpredaja pozemkov pod miestnymi komunikáciami 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

žiada 

vedúceho odboru správy majetku mesta o predloženie koncepcie odpredaja 
pozemkov pod miestnymi komunikáciami na novembrové zasadnutie komisie. 

Zapisovateľ: 
JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

F- MsÚ/SP-01130/1 

Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Juraj Basa/a 

Ing. Anton Neupauer 


