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9 
Mesto Prešov 

dňa:28.10.2015 

Ná vrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 15. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:28.10.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

majetkové prevody schváliť. 
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8 Návrh na schválenie 
, Vydanie: 

MAJETKOVYCH PREVODOV 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

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

zmena uznesema 
kúpa 
zámer predaja spôsobom priameho predaja 
zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže 
zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
uzatvorenie dohody o doriešení vlastníctva nehnuteľnosti 
uzatvorenie zmluvy o zrušení predkupného práva 
nadobudnutie do vlastníctva 

F- MsÚ/SP-01/23/1 Strana 111 



8 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. l (Lichvárová) 

Al Ná vrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 27/2015 zo dňa 26. l. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 5 

Vydanie: 

Strana 
1125 

Odkúpenie pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Volgogradská, špecifikovaných v prílohe tohto 
uznesenia, o celkovej výmere (zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom) 750 m2

, vytvorených 
GP č. 29/2014 zo dňa 24. 3. 2014, vyhotovených GEOPLÁNOM Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, od vlastníkov uvedených v prílohe tohto uznesenia, resp. ich 
právnych nástu~cov 
- za cenu l €/m 

sa mení na 

Odkúpenie pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Volgogradská, špecifikovaných v prílohe tohto 
uznesenia, o celkovej výmere (zodpovedajúcej spoluvlastníckym podielom) 750 m2

, vytvorených 
GP č. 29/2014 zo dňa 24. 3. 2014, vyhotovených GEOPLÁNOM Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 
080 Ol Prešov, od vlastníkov uvedených v prílohe tohto uznesenia, resp. ich právnych nástupcov 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dôvod: Po schválení predmetného uznesenia sme zaslali vlastníkom nehnuteľnosti ponuky na 
odkúpenie dotknutých časti pozemkov za cenu l €/m2

. Od vlastníkov nehnutel'ností sme 
dostali stanoviská, v ktorých uvádzajú, že s navrhovanou cenou nesúhlasia a žiadajú, aby 
mesto Prešov odkúpilo nehnuteľnosti za trhovú cenu, t.j. 70- ll l €/m2 z dôvodu, že za 
takúto cenu pozemky kúpili. Zmena uznesenia je navrhovaná aj z dôvodu, že došlo 
k zmene vlastníkov a príslušných vlastníckych podielov k dotknutým nehnuteľnostiam. 
Ide o verejnoprospešnú stavbu a ak nedôjde k zmene predmetného uznesenia, tunajší 
odbor nebude môcť pokračovať v majetkovoprávnom usporiadaní formou 
vyvlastňovacieho konania. 

B/ Prílohy: 
GP č. 29/2014 
Pôvodný zoznam vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou 
Nový zoznam vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Detai 1 •a• 
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9112/4 
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Detoll 'A' 

Výkaz výmer 
Doterajš i stav Zmeny Nový stav 

Ci sl o D k od Druh 
Výmera Druh i parcele Ci s lo Výmera pozemku 

Vlastni k 
Pk.vl. Parcely in2 parcel) m2 (iná opráv.osoba) 

pozemku e parcely 
LV Pk KN ha m2 l čisto čisto ha m2 Kód adresa, ( sídlo ) 

Stav právny je totožný s reg istrom C KN 

wl 9ll2/41 3501 zasta~. oloct'IJ 9112!41 3100 ZOStal. Ploct'IJ ooteroJšf 
99 

9112!136 300 zastav. oloct'IJ ~to Prešov 
99 

14971 9ll2/42 523 zosta~. oloct'IJ 9112!42 19J zostav. oloct'IJ ~to Prešov 
99 

9ll21133 44 zastav. oloct'IJ ~to Prešov 
99 

9ll2/134 19 zostav . oloct'IJ reste Prešov 
99 

9l..l2/135 209 zastav . oloclll ~to Prešov 
99 

13131 9112Jl21 919 zasta~. oloct'IJ 9ll2!121 974 zostav. oloct'IJ doteraJší 
25 

9l..l2/132 7 zastav . oloct'IJ Mesto Prešov 
99 

SOO lu 5003 5003 

le!le"<Xl: 

Klxl srosrou V)U!ívrnlo 25 - PozfllDk ro ktoran Je oostovero ostamí Inžiniersko st<Mxl o JeJ siiostl 
99 - Pozorok vwžfvrný oo:llo antu roz",;w 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doteraj šieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údaj mi platných výpisov z katastra nelmuteľností . 

Vyhotoviteľ p , k, Okres p , Obec p , I®J>I GEe?LJ\N 
1 

re.ovs y r e.ov re,ov 

Cislo 
Prešov územie plánu 29/2014 

Mapový 
list č . PREŠOV 5-3/32 . 

GEO PLAN Prešov, s.r.o. 
KooJtaalíaon l. 3, 0.80 Ol PREŠOV 

lt"O: J6411~983,1t" DPH: SK2020013J9J GEOMETRICKÝ PLÁN na rozdelenie pozemov KN~C 
parc. č. 9112/41-42 a 9112/121 

Vyhotovi l 

Dňa: Meno: 
24.3.2014 Ľubomir Skirka 

Nové hranice boli v prirode omačené 

oceľovými klincami v asfalte 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č . 

512316 

Súradnice bodov označených čislami a ostatné meračské 

údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

Dňa : 

Autorizačne overil 

' 
Ľudovít Bakoň 

Úradne Overil 
Meno: Ing. Andrej Tarasov ič 

l 

l 
l 

l 
l 

l 



PÔVODN{ lOZ.NAM \fLAS1NrK.oV ľDZ.EMKOV DOT'KNOT'lCH STAVBOU 

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby: "Vybudovanie chodníka na Volgogradskej ulici (pred Vukovom)" 

Zoznam vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou: 

Vlastník LV č. Pôv. parcela 
KNC 

I. SPINEA, s.r.o., Okrajová 33, 8737 9112/41 
080 05 Prešov, IČO: 31 687 580 zast. plocha 

II. l.TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 14971 9112/42 
080 O l Prešov, IČO: 36 480 924 zast. plocha 

2. ASV REAL, s. r. o., Púchovská 8, 
831 06 Bratislava, IČO: .35 749 725 detto 

3. PALA Centrum, s. r.o., Volgogradská 13, detto 
·· 080 Ol Prešov, IČO: 36 465 593 

4. Pneumat trading, s.r.o., Volgogradská 9, detto 
080 Ol Prešov, IČO: 36 478 571 

III. :. Pneumat tr~ding, s.r.o., Volgogradská 9, 13131 9112/121 
080 Ol Prešov, IČO: 36 478 571 zast. plocha 

.: Cena spolu: 

1. _ F ~ V- .J::; :1 
-; ~~.l ) t· ·::(.:\· .. i ~~ ('; : 3 ... : 

.. 

Vytvorená m2 Podiel číslo ZP cena celkom v € 
parcela KNC zo dr'ía v zmysle ZP 

9112/136 

9112/42 
9112/133 
9112/135 

9112/132 

300 111 

190 
44 
209 118 

114 

114' 

118 

7 111 

71/2014 
2.6.2014 

72/2014 
2.62014 

70/2014 
2.6.2014 

20 800,-

30 800,-

485,-

52 085,-



NO\J\f ZOZ.NJ\M \Jl..ASTNl-kOV POZEMkOV DOTKNUTÝCH STAVBoU 
Príloha k bodu č. 

Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre realizáciu stavby: "Vybudovanie chodníka na Volgogradskej ulici (pred Vukovom)" 

Zoznam vlastníkov pozemkov dotknutých stavbou: 

Vlastník LV č. Pôv. parcela Vytvorená m2 Podiel cena bude stanovená 
KNC parcela KNC v zmysle ZP 

l. SPINEA, s.r.o., Okrajová 33, 8737 9112/41 9112/136 300 1/1 ZP 
080 05 Prešov, IČO: 31 687 580 zast. plocha 

Il. l.TOP GASTRO, s.r.o., Volgogradská 13, 14971 9112/42 9112/42 190 ZP 
080 O l Prešov, IČO: 36 480 924 zast. plocha 9112/133 44 

9112/135 209 507/4184 ZP 
2. ASV REAL, s. r. o., Púchovská 8, 

831 06 Bratislava, IČO: 35 749 725 detto 1/2 ZP 

3. PALA Centrum, s.r.o., Volgogradská 13, detto 515/2092 ZP 
080 Ol Prešov, IČO: 36 465 593 

4. IN GS TA V, s.r.o~, Jánošíkova l OO 
080 Ol Prešov, IČO : 36 443 662 detto 1/16 ZP 

5. Pneumat trading, s.r.o., Volgogradská 9, 
080 Ol Prešov, IČO: 36 478 571 detto 1/16 ZP 

6. H.M.Transtech, s.r.o., Volgogradská l, 
080 Ol Prešov, IČO: 36455261 detto 2/523 + 2/523 ZP 

III. INGSTAV GV, s.r.o., Jánošíkova 100 16151 9112/121 9112/132 7 1/1 ZP 
080 Ol Prešov, IČO: 36 443 662 zast. plocha 



Návrh c;l 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 2 (Ing. Benčíková) 

Al Návrh na zmenu uznesenia 

Uznesenie MsZ v Prešove č. 117/2015 zo dňa 29. 6. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 5 

Vydanie: 

Strana 
2/25 

l 

Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnych 
služieb, a to: 

nebytových priestorov o výmere 454m2
, nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 4634, 

pozemku parc. č. KNC 8067, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 186m2
, 

na Ul. Fraňa Kráľa 12, LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom poskytovania sociálnej služby 
formou denného stacionára a pobytovou formou, na dobu neurčitú pre organizáciu Mintaka, n. o., 
Šarišská 79/A, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45743789 

pozemok za cenu 1€/m2/rok 
nebytové priestory za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

sa mení na 

Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania sociálnych 
služieb, a to: 

nebytových priestorov o výmere 454m2
, nachádzajúcich sa v objekte so súp. č. 4634, 

pozemku parc. č. KNC 8067, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 186m2
, 

na Ul. Fraňa Kráľa 12, LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom poskytovania sociálnej služby 
formou denného stacionára a pobytovou formou, na dobu neurčitú pre organizáciu Mintaka, n. o. , 
Šarišská 79/A, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 45743789. 

pozemok a nebytové priestory za cenu l €/mesačne + úhrada za služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov. 

Dôvod: Žiadateľ žiada o zníženie výšky nájmu na l €/mesačne z dôvodu investovania vlastných 
finančných prostriedkov do predmetných nebytových priestorov. Výška nájmu je toho času 
stanovená za nebytové priestory 3 768 €/ročne a pozemok 2 186 €/ročne. 

B/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 3. 9. 2015: 
VMČ. 2 navrhuje, aby sa zmenou výšky nájmu zaoberalo výhradne Mestské zastupiteľstvo mesta 
Prešov. 

Cl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 16. 7. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 13. 7. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 16. 7. 2015 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Žiadosť 

Í /..,. ~~. J/ ~r l ) / ::f/- ./r- ~ 
Prešov Re al s.r .o.'·· .: ... "' ;,..r; j, · -c~ v ! r- ------·- -··--- ·· · ··-······ ·-·r·---· ____ .......... .................. ·--·-i 

Sp rávca n e b ytovtťlfi r~~ú~ storov ~s;, "-~ ~ ;:,~mc ~ 
4• •A•- O ~-·-M· o ..... _. .. ,_,.._ ... ,_: ... ,~ .... · ~··-·~_,.; ... :O:oJ-·-~ o,.;_., . ................. ........ ~ ...... ~ ........ :.-.=:" 

M esta Prešov 

Slovenská 40 

080 01 Pre šov 

Týmto by sme Vás chceli po ž iadať o nájom budovy a pril'ahlých pozemkov na ui.Fraňa Krá l'a 12 za 

jedno euro mesačne a to z dôvodu preinvestovaných nemalých finančných prostriedkov do budovy, 

aby bola užívania schopná .Nakol'ko sm e nez isková organizácia poskytujúca sociá lne služby radi by 

sme privítali aj podporu mesta .Prostriedky boli preinvestované z vlastných zdrojov a to do malieb 

interiéru ako aj ext eriéru silikátovou farbou ,výspravok stien a stropov,dodávka a pokládka nových 

PVC podláh . Pril'ahlý pozemok je stále upravený ,pokosený ako aj okolie celého areálu. 

Za klad né vyba ve nie vopred ďakujeme 

IV in't;a ~a~ _n. o. ~ f\ 
šarišska 791..A . , ·-......V 

082 21 Vefký §a_rtš ~ 
IČO: 45 7 43 789 

··~l ' 0907 44 '1 2 71 

Prešove dňa 13.07 .2015 S pozdravo m PhDr. Martina F eň ušová Riaditel' n.o 



v 

ESOV R~ALs.r.o. 

f -

Váš list: Naša značka : 

! ! . ) /201 5 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. : 05 1/773 20 84 , fax: 051 /772 52 64 
e-mail : sekretariat@presovreal.sk 
www. presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, odd iel: Sro, vložka č 2B4 7 íP 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 

Kašprišinová 
V Prešo ve dňa 

16.07.201 5 

Mintaka n.o. so sídlom na Šariškej 79/A, 082 21 Vel'ký Šariš - žiadost' zo dňa 
13.7.2015 o zníženie nájmu za nebytový priestor a priľahlé pozemky. 

N .o. Mintaka, zatúpená riaditeľkou PhDr. Martinou Feňušovou získala nebytové priestory 
o výmere 454,00 mz na ul. Fraňa Král'a č.12 v Prešove, na L a IL NP za účelom poskytovania 
sociálnych služieb, a to Súhlasom č. M/14837/2014 zo dňa 30.9.2014, s výškou nájmu 8,30 €/m2/rok 
na dobu určitú l rok. 
Nájomná zmluva 2207 bola Uznesením č. 117 z 10. zasadnutia MsZ v Prešove zmenená na dobu 
neurčitú s výškou nájmu 8,30 €/mz/rok za nebytové priestory, t.j . 3768 € ročne a za pozemok vo 
výmere 2186 m2 za 1 €/m2/rok , t.j . 2186 € ročne, celková výška ročného nájmu je 5954,40 €. 

Nájomca žiada o prenájom budovy aj priľahlých pozemkov za l € mesačne z dôvodov 
uvedených v liste. 

Stanovisko správcu: 
Správca odporúča prenáj om pozemku za l € mesačne s tým, že nájomca sa zaviaže kosiť, udržiavať a 
či stiť pozemok, v zimnom obdob í odhŕňať sneh a pod. 
Čo sa týka zníženia nájmu za nebytové priestory vo výmere 454 m2

, je plne v kompetencii vlastníka 
zníženie náj mu so sumy 8,30 €/m2/ rok na požadovanú sumu l €/mesiac. 

S pozdravom 

I ČO: 31722814 
D I Č : 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521 393 

/~ 
Mgr. Peter Bobko 
konateľ _ 

. K-~ cy--, ,-ŕ 
\... \____ .. ---~-- "\- { í 

Ing. Jaroslav Bu ogaň l 
konatel' ·"- _j 

Bankové spojen1e: 
UniCreditBank Slovakia a s , č . ú. : 101 9764005/11 11 



Návrh 8 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 3 (JUDr. Brumerčíková) 

Al Návrh na zmenu uznesenia 
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 5112015 zo dňa 30. 3. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 7 

Vydanie: 

Strana 

l 3/25 

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov, týkajúci sa stavby so súp. č. 513 -
Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísanej na L V č. 721, k. ú. Záborské, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2

, 

zapísanom na LV č. 1325, k. ú. Záborské, pre spoločnosť CI REGIO, spol. sr. o., Prievozská 4D, 
821 09 Bratislava, IČO: 36489883 
- za cenu vo výške obstarávacích nákladov stavby, t.j. 969 770,32 € 

sa mení na 

Zámer predaja nehnuteľnosti stavby so súp. č. 513 - Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace 
stredisko, zapísanej na L V č. 721, k. ú. Záborské, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1414, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2

, zapísanom na LV č. 1325, k. ú. Záborské, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

Dôvod: Po schválení predmetného uznesenia Mesto Prešov obdržalo od spoločnosti CI REGIO, 
spol. s r. o. stanovisko zo dňa 20. 4. 2015 ako aj stanovisko zo dňa 10. 8. 2015 
s nesúhlasom navrhovanej kúpnej ceny vo výške obstarávacích nákladov. 

B/ Prílohy: 
List zo dňa 20. 4. 2015 
List zo dňa 10. 8. 2015 
Podmienky OVS 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Cl REGIO, spol. s r.o., Prievozská 40, 821 09 Bratislava 

Dátum : 20 . Apríl2015 

MESTO PREŠOV 
ODBOR MESTSKÉHO MAJETKU 
JARKOVÁ 32 
080 01 PREŠOV 

Mesto PREŠOV zverejnilo zámer predaja majetku mesta Prešov v zmysle § 9a a nasl. 
zákona č . 138/1991 Zb, na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta Prešov: 

ZÁMER PREDAJA: 

nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzt'ahov, týkajúci sa st~vby so súp. č . 
513- Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísanej na LV č . 721 , k. ú. 
Záborské, umiestnenej na pozemku parc. č . KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 751 m2 , zapísanom na LV č . 1325, k. ú. Záborské, pre spoločnost' Cl REGIO, 
spol. s r. o., Prievozská 40, 821 09 Bratislava, IČO: 36489883 

- za cenu vo výške obstarávacích nákladov stavby, t.j. 969 770,32 €. 

K predmetnému ZÁMERU predkladáme nasledovné stanovisko: 

• Spoločnosť Cl REGIO, spol. s r.o. nepredložila mestu Prešov cenovú ponuku 
v mestom zverejnenej výške. 

• Spoločnosť Cl REGIO, spol. s r.o. má záujem o kúpu spomínanej nehnuteľnosti za 
trhových podmienok a po zohľadnení všetkých reálnych skutočností ktoré majú vplyv 
na cenu nehnuteľností. 

• V zámere mesta Prešov nie je zohľadnené: 
o DPH - mesto Prešov nie je platcom DPH a tak si Cl REGIO nemôže uplatniť 

odpočet DPH, ktoré je zahrnuté v nadobúdacej cene, 
o odpisy majetku, 
o súčasný stav nehnutel'nosti - nehnutel'nosť nebola využívaná po dobu viac 

ako 5 rokov, čo sa odzrkadlilo na jej stave, nakol'ko neprebiehala žiadna 
údržba spojená s užívaním objektu a tiež bola účelovo postavená pre 
investora a bude nutná jej prestavba pre ďalšie užívanie, 

o nehnutel'nosť je stavbou na cudzom pozemku- keďže Cl Regia je vlastníkom 
pozemku, nebude zohl'adnovaľ pri návrhu kúpnej ceny túto okolnosť , tak ako 
by museli iní záujemcovia (prípadné náklady na kúpu pozemku, alebo platby 
za budúce nájomné počas životnosti stavby). 

Pri zámere kúpy nehnutel'nosti , respektíve pri zvažovaní ponuky na kúpu , spoločnosť Cl 
REGIO, spol. s r.o. bude vychádzať z reálneho porovnania trhových cien , respektíve 
možnosti postaviť administratívne priestory vo vlastnej réžii . 

Cl Regio je vlastníkom pozemku pod uvedenou nehnutelnostou a doposia!' mesto Prešov 
neplatilo žiadny nájom za stavbu na cudzom pozemku a to počas celého obdobia existencie 
nehnutel'nosti , t. j. viac ako 4 roky. • • · - .... 

{~~. ~; j 'l'" l' ·~ 



Cena nájmu je stanovená v nájomnej zmluve medzi Cl REGIO a mestom Prešov 2 Euro za 
m2 l rok. tj 751 m2 x 2 = 1502 eur za pozemok pod budovou a 2.413m2 x 2 = 4.826 eur ročne 
a pri ľah lé parkovisko. 

Cena kúpy pozemku je na úrovni 30 eur za m2 t.j. : 3.164 m2 x 30 = 94.800 eur . 

Cl REGIO malo počas celej doby platnosti zmluvných vzťahov s mestom Prešov záujem 
vyr iešiť a u rovnať túto situáciu . Aj v minulosti sme mal i snahu dávať konštruktívne návrhy a 
ochotu uzavrieť konštruktívne dohody. 

Preto sme na rokovaní súhlasil i s návrhom mesta Prešov o možnosti vzájomnej výmeny, 
respektíve odkúpenia nehnuteľností. Avšak žiadny návrh mesta Prešov neviedol k doriešeniu 
tohto problému . Ponúknutú výmenu nehnuteľností (pozemkov) sme museli odmietnuť 

z dôvodu prechodu vysokého napätia po hranici pozemku, ktorý sme chcel i pripojiť 

k pozemkom vo vlastníctve cl REGIO. 

Pre konečné vyriešenie situácie , ktorú prinieslo vynútené rozdelenie priemyselneho parku je 
ďalšou logickou alternatívou , že buď mesto Prešov kúpi pozemok pod spomínanou 
administratívnou budovou , pre jej vlastné využitie alebo Cl Reg io odkúpi nehnuteľnosť 
(administratívnu budovu) . 

Pre ozrejmenie pohľadu na hodnotu nehnutel'nosti zo strany Cl REGIO, spol. s r.o ., prosím , 
zohl'adnite nasledovné skutočnosti , ktoré majú vplyv na výšku ceny: 

Cena navrhovaná mestom Prešov: 969 770,32 € 

Redukcia ceny z pohl'adu Cl REGIO: 

20% DPH, 
30% odpisy, 
20% súčasný stav z dôsledku neužívania objektu, nevyhnutné upravy pre 
možnosť využitia 
10% stavba na cudzom pozemku, vyvolané náklady na vysporiadanie - kúpa l 
nájom pre potencionálneho kupujúceho 

v matematickom vyjadrení : 

• 969.770 navrhovaná cena mestom Prešov 

• - 193.954 DPH 

• - 290.931 odpisy za r. 2009-2014 (odp. skupina 4) 

• - 193.954 vady objektu z dôvodu neužívania, 

• - 94.920 stavba na cudzom pozemku 

• 196.011 výsledná suma po odpočte vplyvov na cenu 

po zohľadnení vyššie uvedených skutočností môže Cl REGIO ponúknuť za predmetnú 
nehnuteľnosť sumu na úrovni 300.000,- EUR . 

S úctou 

//~ 
l ) 

Cl REG IO, spol. s r.o. , Miroslav Remeta, konatel' l 1 
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Cl REG IO, spol. s r.o. , Prievozská 40 , 821 09 Bratislava 

· Dátum: 1 O. August 2015 

MESTO PREŠOV 
ODBOR MESTSKÉHO MAJETKU 
JARKOV Á 32 
080 01 PREŠOV 

Mesto Prešov zverejnilo zámer predaja majetku mesta Prešov v zmysle § 9a a nasl. zákona 
č . 138/1991 Zb, na úradnej tabu li a na webovej stránke mesta Prešov: 

ZÁMER PREDAJA: 

nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov , týkajúci sa stavby so súp. č . 

513- Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísanej na LV č . 721 , k. ú. 
Záborské, umiestnenej na pozemku parc. č . KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 751 m2, zapísanom na LV č . 1325, k. ú. Záborské, pre spoločnosť Cl REGIO, 
spol. s r. o., Prievozská 40, 821 09 Bratislava, IČO: 36489883 

- za cenu vo výške znaleckého posudku vo výške cca. 850.000,- Eur 

K predmetnému ZÁMERU predkladáme nasledovné stanovisko: 

Na rokovaní zo zástupcami mesta Prešov dňa 7. Augusta 2015, ktorého témou boli okrem 
iného aj vzájomné vzťahy mesta Prešov a spoločnost Cl REGIO, kde sme si vyjasnili 
vzájomné fungovanie a spôsob odplaty za jednotlivé aktivity prebiehajúce v priemyselnom 
Parku - ako je užívanie služieb spoločnosti Cl REGIO od spoločnosti Prešov Real a oproti 
tomu užívanie pozemkov vo vlastníctve Cl REGIO mestom Prešov. Uzatvorili sme túto 
diskusiu s tým, že sa budú plnenia vzájomne začínať rovnakým časovým obdobím, teda 
účtovanie nájmu pozemku z Cl REGIA mestu, pod budovou s účtovaním služieb od IPZ na Cl 
REGIO, v zmysle servisnej zmluvy a zmluvy o postúpení dlhu, ktorú sme týmto podpísali . 
Výšky jednotlivých plnen í sú presne špecifikované v už uzavretých zmluvách . Uplatnenie 
nájomného zo strany Cl REGIA bude riešenie dodatkom nájomnej zmluvy alebo prípadne 
zohl'adnené pri kúpno-predajnej zmluve. 

čo sa týka zámeru mesta Prešov predať nehnutel'nosť špecifikovanú v záhlaví tohto listu , 
svoj názor sme mestu napísali v liste z 20. Apríla tohoto roku . 

Na rokovan í 7. Augusta sme podrobne prediskutovali možnosti ktoré spoločnosť Cl REGIO 
má pri svojej investícii do technológie vo výrobnej hale v priemyselnom parku. Výška 
investície do potrebnej infraštruktúry pre administratívne zázemie je naplánovaná na úrovni 
cca 300 .000,- eur a prebehla by v samotnej hale kde je už rozostavaná administratívna časť . 

Vzhl'adom na zámer mesta Prešov odpredať administratívnu budovu Tepelné, odpadové 
hospodárstvo a školiace stred isko, spoločnosť Cl REGIO zvážilo svoje možnosti a predkladá 
cenovú ponuku na predmetnú nehnutel'nosť : 



PONUKA ZA: 

stavba so súp. č . 513- Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, zapísaná na 
LV č . 721 , k. ú. Záborské, umiestnená na pozemku parc č . KNC 1414, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 751 m2 , zapísanom na LV č . 1325, k. ú. Záborské 

ponúkaná kúpna cena : 450.000,- eur 

Táto ponúkaná kúpna cena je záverečná kúpna cena a predstavuje maximálne možnosti 
spoločnosti Cl REGIO vzhľadom na využitie nehnuteľnosti , jej súčasný stav, trhovú cenu , 
zohl'adňuje takisto odpisy za 5 rokov, vady objektu z dôvodu jeho nevyužívania , pričom táto 
navrhovaná suma nezohľadňuje skutočnosť , že stavba je na cudzom pozemku a potrebné 
stavebné zásahy pre budúce využitie spoločnosťou Cl REGIO, čo odráža rozdiel oproti našej 
pôvodnej ponuke. 

Súčasťou ponuky na vzájomné vysporiadanie je aj uzavretie zmluvných vzťahov 

o započítavaní investície vykonanej DÚHOU do budovy PKO s budúcim nájmom ČIERNEHO 
ORLA. 

S úctou 

Cl REGIO, spol. s r.o. , Miroslav Remeta , konatel' 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 , 080 O l Prešov 

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj: 

stavby so s. č. 513 -Tepelné, odpadové hospodárstvo a školiace stredisko, 
nachádzajúcej sa v priemyselnom parku Záborské, zapísanej na L V č. 721, k. ú. 
Záborské, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 751m2

, zapísanom na LV č. 1325, k. ú. Záborské, 

s týmito podmienkami: 

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

l. predmetom návrhu zmluvy bude vyššie identifikovaná nehnuteľnosť; 
2. súťažiaci prijíma podmienku vstupu do práv a povinnosti na strane nájomcu 

vyplývajúcich zo zmluvy o nájme pozemku pod stavbou so súp. č. 513, predmetom ktorej 
je nájom parcely č. KNC 1414 o výmere 751 m2

, zastavané plochy a nádvoria, parcely 
č . KNC 1416 o výmere 2413 m2

, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Záborské, zapísané na 
LV č. 1325. (viď ostatné súťažné podmienky, bod 2); 

3. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za nehnuteľnosť; 
4. 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; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 4 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 0.000 € 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 nehnuteľnosti a nahliadnutie do zmluvy o nájme pozemku 
poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 4. posch., č. d. 523, tel.: 05113100229 
priamo alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne odbor správy 
majetku mesta 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' Školiace stredisko v PP 
Záborské - 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 dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh 

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

8. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 

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

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

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

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 4125 

l 

P. č. 4 (Ing. Adam) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
pozemok parc. č. KNC 56812, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m2

, L V č. 15509, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 

prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, v podieloch 
11/16, 11148 a 1/16, 
Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57140, 186 OO Praha, Česká republika, 
v podiele 1/48. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Navrhovatelia v zastúpení prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., ponúkajú mestu Prešov na 
predaj pozemok, ktorý je súčasťou Záhrady umenia v Prešove. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 16. 9. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 9. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí s kúpou pozemku, ak bude mať Mesto dostatok finančných prostriedkov. 

El Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'mi: 49,- €/m2

, t.j. spolu 40 229,- € .. 

FI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 2. 6. 2015 
Doplnenie žiadosti zo dňa 7. 9. 2015 
Kópia mapy 
LVč.15509 

Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 16. 9. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 56812, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 821 m

2
, LV 

č. 15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podielových spoluvlastníkov: 
-prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., Ťahanovské riadky 23, 040 Ol Košice, v podieloch 11116, 
11148 a 1116, 

-Márie Luskovej, rod. Rusnákovej, Sokolovská 57140, 111 50 Praha, Česká republika, v podiele 
1148, 

- za cenu 49,- €1m2
, t.j. spolu 40 229 €. 

F- MsÚISP-0111211 



Vážená pan i 

Ing. A ndrea Tu1·ča nová 

Primátorka mesta Prešov 

E-mail: primatorka@presov.sk 

Vec: osloven ie 

Listom (1 5. 12. 201 4) a následne osobným stretnutím dií.a 29. 12 .20 14 som Vám predstav il " rodinnú 

ponuku" na odpredaj parce ly 568/2 vo výmere 82 1 m2 , zapísanú na LV č . 15509 mesta Prešov . 

Parcela predtým tvorila súčasť celej terajšej "Záhrady umeni a", a ako som uviedol v r. 1952 bez 

náhrady bo la zoštátnená pre výstavbu letného kúpal iska. Po r. 1989 pr ipadla za čudných oko lnost í 

v rámci delimitácii mestu Prešov v rozlohe 2 12 1 m2. 

Pri reštitúcii zo zvyšnej časti parcely, pripadajúcej štátu, nám bola náväzná ponúkaná časť súčasn ej 

"záhrady umenia· ' vrátená v rozsahu 82 1 m2 (r. 201 4). 

V rámci stretnutia som Vám predloži l myšlienku (nie podmienku) o možnosti zachovania celistvost i 

a predovšetkým návrhu dotvorenia "záhrady umenia" , pochádzajúceho zo stretnutí a diskusii 

s mladými Prešovčanmi . Obzvlášť, keď t.č . existuje možnosť využitia a financovania myšlienky 

prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 201 4 - 2020, (pozri lROP) . 

Pri rozhovore sa " rysoval " aj zámer otvorenia akej s i "promenády po záhrade" od hotela Dukla pozdÍž 

stromoradia, ako jedinečné oddychové miesto v centre mesta pre obyvateľov . 

Telefonátom z Úradu správy majetku mi bo lo oznámené, že majetková komi sia bude mať jednan ie di'l a 

11 .03 .20 15 priamo na ponúknutom pozemku. Bol som na pozemku v danú hodinu (u l. Hurbani stov), 

keď zo Stromoradia (z vrchu) skupinka zrejme členov komi sie si prehliadala parcelu ... Z pozemku 

som sa im predstavil, že prídem " hore" sa porozprávať, ale okrem jednéh o hlasu ,,že j e to drahé ... ·' 

nikto neprejavil záujem o moje presunuti e sa hore k ním, a keď som tam doš iel už tam nebol nikto. 

O to viac sklamaný som sa oboznám i! až začiatkom máj a s "Návrh na UZNESENIE zo 6. zasadnutia 
lvfestského zastupiteľstva tnesta Prešov di1a:2 7.4. 2015 čfslo: . . /201 5 k návrhu na .vchvôlenie 

maj etkových prevodov v znení: 

l O. Odkúpenie p ozemku p arc. č. KNC 5 68/2, zastavaná plocha a nádvorie o V))mere 821 m2 , LV č. 

15509, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Kmeťovo stromoradie, od podie/ov)ích spoluvlasrníkoL -prof A1VDr. 
Mariána Kozáka, PhD. , Ťahanovské riadky 23,040 Ol Ko§ ice, v podieloch l 1116, 11/48 a 1116, -
lvÍárie Luskovej, rod Rusnákovej, Sokolovská 57/40, ll l 50 Praha. Česká republika, v podiele 1/-18. -

::.a cenu 69.30 f /m2 , s podmienkou reaii::ácie "Cemro pre mlad)'d? \)'·tvamíkm· a znne!cm· illestu 

Prešo\'" na tomto p ozemku mestom Pre.šov. 

Mr:stské zastupireľstvo mesta Prešov nescii val'uje maietkovv preFod. 



Ako rodina sme bol i presvedčení, že ponuka je vysoko pragmatická pre mesto Prešov. 

Zne-nie Sc.í i'!' liit ltLI .\•cln ·úíenie illujeiko>):d; prevudo1· 1 zneni . .) podmienJ.. ou reuíizúde ":__~t.nir, ; pre 

mlad_vch ,._ýrvomíkov a umelcov mesta Prešov" na tomto pozemku mesrom Prešov bolo zavádza júce, 

nakol'ko takúto podmienku sme nil(dy nestanovili , len sa uv iedl o, že v prípade reali zác ie "Centra pre 

mlad;ích v;írvamíkov a umelcov mesta Prešov " cenu za pozemok znížime o l O% s tým. že by bola 
poskytn utá pre "Centrum .. a vhod n)'m doplnením vízie ,.záhrady umenia·'. 

Len opakovane pripomen ieme že mesto Prešov už získalo súča sn ú "Záhrada umenia .. bez ná hrady 

zoštátnením v rozlohe 2 121 m2 (t.j. zadarmo !). Výťažok z ponúknutej parcely sme chceli po u žiť aj 
na spomi enkový pamätník gréckokatolíckym obetiam v meste Prešov. 

Návrh na uznesenie mal tieto fakty obsahovať. Podľa záp isn ice zo zasadnutia MsZ Ste bo li služobne 
mimo ... , už nehovoriac o možnosti využitia EŠF- IROP pre možnú realizáciu a skultúrnenie 
neku ltúmej súčasnej "Záhrady umenia". To sú slová Prešovčanov .. . Iné mestá tieto možnosti 
využívaj ú, určite i mesto Prešov, ale to treba poslancom takto predstav i ť a vysvet liť. 

Ešte uved ieme, že pokiaľ ponuková cena sa niekomu zdala vysoká, bola tu stále možnosť vzájomného 
kontaktu, argumentácie a dojednania i úpravy ceny, ktorá cca 4 mesiace ostala nevyužitá . 

Vážená pani primátorka, 

veríme, že "dvere sa celkom nezavre li" v u ži točnej akti vite pre Vaše ( i naše) mesto Prešov. Bolo by 
sm utné, keby pragmatičnosť, tvorivosť a snažen ie pre obyvatel'ov mesta, ktorému sme sa ve l'mi 
poteši li , sa po uvedenom neschválení rozplynulo v dôs ledku nepochopen ia, či nedostatočn om 

ozrejmení ponuky. Ak by Ste súhlasili ešte raz s pracovným stretnutím v danej veci, č i poverením 
príslušných pracovníkov k jednaniu, sme k dispozícii . 

Očakávajúc Vaše stanovisko ostávame 

s úctou 

Marián Kozák, Prof. MVDr. PhD 
splnomocnenec rodiny 
Kontaktné údaje: 
Mobil: 
Email: 



Koš ice, 07.09.20015 

Titl. 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

ODB OR SPRÁVY MAJ ETKU MESTA 

JU Dr . Miroslav Makara 

Ved úci odboru 

Hlavná 73 

080 Ol PREŠOV 

Vec: opätovná ponuka na majetkový prevod - od pred aj pozemku 

Vážený pán JUDr. M iroslav Makara, 

ďakujeme za odpoveď v súvis losti s Vaš im ozná mením (pod č . M/12194/2015, vybavuje Ing. J.Adam), 

zo dňa 27 .08 .2015 v zá ležitost i našej ponuky mestu Prešov na majetkový prevod pozemku. 

Predkladáme mestu Prešov opätovnú ponuku na odpredaj parcely 568/2 vo výmere 821 m2 , 
zapísanú na LV č. 15509. 

Na základe Vášho uvedené ho oznámen ia k opätovnej ponuke na odpre daj parcely uvádzame: 

K spresneniu spôsobu využitia pozemku pre mesto Prešov sa nevyjadrujeme . 

Navrhované pôvodné myšl ienky, mienené ako dobrá rada, predkladali urč it ú zmysluplnosť 

majetkového prevodu, ale nikdy neboli podmienkou odpredaja pozemku . Boli myšlienkou a 
želaním mladých prešovských záujemcov o umenie s vytvorením trvalých podmienok pre 

realizáciu sa v rozšírenej "záhrade umenia ". Súčasne vznikol tvori vý doplnok možnosti 

vytvorenia zelenej promenády v centre mesta pre obyvatel'ov od hotela Dukla pozdÍž 

stromoradia, ako jedi nečné oddychové miesta, ktoré chýbajú takm er všetkým iným mestám 
Sl ovenska. 

Mali sme vôl'u a záujem po rad iť a zanecha ť ni e čo mestu Prešov trvalého charakteru o to 

viac, keď sa aj priamo ponúkala možná invest ícia pre mesto na ku ltúru ce z EŠF- IROP, kde 

podmienko u je v lastníctvo po zemku. 

O spôsobe využitia pozemku v prípade jeho odkúpenia l majetkového prevod u, sa 

rozhoduje vlastník. 

K opätovnej ponuke pred kl adáme uprc;vený cenový návrh tak, aby "nebol tŕňom v oku", ale 

zdrojom tvo rivého zamys lenia výhodnosti ponuky pre samotné mesto Prešov. Je naším 

em inentným záujmom, aby sa už ďalej neštiepi lo to najcennejši e čo mesto môže ponúknuť 

svojim obyvatel'om -prírodu, zeleň a možnosti krea t ívneho oddychu pre všet kých . 

Upravený cenový návrh - 49 .-EUR/ l m2, t. j. 821m2 x 49.-EUR = 40 229.-EUR . 

Ešte uved ieme, že finančná suma z pôvodnej ceny pozem ku mala okrem dotácie myšli enky pre 

mladých umelcov z vel'kej časti s l úžiť predovšetkým k realizác ii pamä t níku gréckokatol ických 
obet í .. . 

Zá verom si dovoi'ujem e pož i a dať o predlože nie ponuky na ro kova nie MZ v Prešove. 

S úctou 

Ma rián Kozák Prof. M VDr. PhD, spl nomocne ny K jednaniu; 

mob il ; mai l: adresa: 040 01 !<o §.ice 

Prílo hy : LV č. 15509 ; GP parcely 



Mapa 
57 ·1 / 1 

•1070/t! 

<07019 

27.08.2015 15:26:54 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnu teľn osti (c) ÚGKK SR: údaje z 31.07.2015 (nie je na právne úče ly) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o . 2002-2012 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 

<:.078/·' 

407Si 5 

9 
, 32 

strana 1/2 

<1078/ 1 

Mierka 1: 1 000 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 27.08.2015 
Katastrálne územie: Prešov čas vyhotovenia : 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 15509 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODS TATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

15:29:05 

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

5681 2 821 Zastavané plochy a 29 1 
nádvoria 

Legenda. 
Spôsob využívania pozemku: 

29 - Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň a lesný pozemok na 
rekreačné a pof'ovnícke využívanie 

Umiestnenie pozemku: 

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Kozák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice, 
PSČ 040 01 , SR 

Dátum narodenia : 14.08.1946 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 250712014 

Účastník právneho vzťahu Vlastník 

5 Kozák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice , 
PSČ 040 01, SR 

Dátum narodenia : 14.08.1946 

Titul nadobudnutia V 564012014- darovacia zmluva 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

10 Lusková Mária r. Rusnáková, Sokolovská 57140, Praha, ČR 
Dátum narodenia : 07.01.1939 

Titul nadobudnutia Z 273712012- rozhodnutie OPÚ 20091938-511Ba 

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

20 Kozák Marián r. Kozák, Prof.MVDr.PhD, Ťahanovské riadky 23, Košice, 
PSČ 040 01 , SR 

Dátum narodenia : 14.08.1946 

Titul nadobudnutia Z 2737/2012- rozhodnutie OPÚ 2009/938-511Ba 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

11 l 16 

11 l 48 

1 l 48 

1 l 16 

Informatívny výpis 1 /1 Aktualizácia katastrálneho portálu : 26.08.2015 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a s tavebného úradu 

Oddelenie územ ného p lánovani a a urbanizmu 
Jarková 24 

080 Ol Prešov 

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

M/12794/2015/l na. Adam/ 
Č.z 119216/2015-

B/13563/2015 
ev.č. 1 22390/2015 

lng.arch.Jacová 
~ 051 /3100273 

ie...; 

1609201 5 

Odkúpenie pozemku parc . č. KN-C 568/2 k. ú. Prešov s výmerou 821 m2 nachádzajúceho sa 
na ploche hradobnej priekopy, v časti "Záhrady umenia" , Kmeťovo stromoradie v Prešove 
- stanov i sko 

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

1/ Podl'a platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012 , 2013 schválených 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č . 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn . č . 468/2013 dňa 25. 11 . 2013, 
pozemok parc . č . KN-C 568/2 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche východnej časti hradobnej priekopy, v čast i 
"Záhrady umenia" v Prešove, na ploche funkčne určenej ako plocha urbanistickej zelene na území 
Pamiatkovej rezervácie Prešov a Centrálnej mestskej zóny Prešov. 

2/ V zmysle regulatívu RL 7 platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 
2012, 2013 ako významné kúlturnohistorické hodnoty je na území mesta potrebné chrániť urbanistickú 
štruktúru, vyvinutú pôdorysnú schému a objekty Pamiatkovej rezervácie Prešov, systém zelene 
pamiatkového územia, ktorého súčasťou je aj východná časť hradobnej priekopy. 

3/ V súčasnosti uvedený pozemok v hradobnej priekope tvorí plocha nízkej zelene . zo severnej strany je 
oplotený a odčlenený od pozemku vo vlastníctve mesta Prešov. Na pozemku mesta Prešov sú umiestnené 
diela z l. a ll . ročníka Medzinárodného sochárskeho sympózia pre "Záhradu umenia" akademických sochárov 
Dušana Pončáka , štefana Tótha, Juraja Gavulu , Ľ ubomíra Purdeša, Simona Hitchensa z Anglicka a Jána 
Stupavského z bývalej Juhoslávie . 

4/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu ako orgán územného plánovania v zmysle § l 6 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov po prehodnotení zámeru o d p o r ú č a Mestu Prešov odkúp iť pozemok parc. č. KN-C 568/2 k. 
ú. Prešov s výmerou 821 m 2

, nachádzajúci sa na ploche východnej časti hradobnej priekopy, v časti 
"Záhrady umenia", Kmeťovo stromoradie v Prešove od žiadatel'a Prof. MVDr. Mariána Kozáka, PhD., 
bytom Tahanovské riadky č. 23, Košice za účelom dobudovania "Záhrady umenia" s funkciou multi 
funkčného kultúrnospoločenského priestoru. 

S pozdravom 

Ing. arch . flltaria Čutko á 
ved ~ca Odboru Gr:: a SÚ 

hlavný architekt mesta 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 5125 

P. č. 5 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 326712, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 36 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP) L V č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Pod Hrádkom. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetného pozemku za účelom výstavby parkoviska. 

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

Dl Stanovisko odboru územného plánu a stavebného úradu zo dňa 9. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 13. 4. 2015: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s odpredajom pozemku za účelom výstavby súkromného parkoviska 
z dôvodu plánovaného rozšírenia parkovacích kapacít pre mestský cintorín v Solivare 
v predmetnom území. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 19. l. 2015 
Doplnenie žiadosti zo dňa 13. 2. 2015 
Stanovisko OÚPa SÚzo dňa 9. 3. 2015 
Kópia z kat. mapy 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 326712, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
36 m2(presná výmera bude známa po vypracovaní GP) LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Pod 
Hrádkom, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Pt·ešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

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

Žiadost' o predaj/kúp-w/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: Milan Polician 

Dátum narodenia l IČO: 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Na brehu 37, 080 05 Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: l 

e-mailová adresa: 1 - [)fi 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Týmto žiadam/žiftd:ajú o predajlk=úpl!-pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici : Pod hrádkom 

Katastrálne územie: Solivar 

Číslo parcely: 3267/2 

Účel žiadosti: Žiadost' sa podáva na základe dopytu odkúpenia časti trávnatej plochy, ktorá leží v k.ú. 

Solivar vedl'a križovatky ulíc Pod hrádkom a Na brehu. Žiadate!' plánuje využit' tento pozemok na 

voľné parkovanie motorového vozidla. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení 

podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 

ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 

osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 19.01.2015 

Príloha: 

kópia listu vlastníctva na pozemok 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP -52 
* (nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚISP-52/1/3 



stránka l z l 

Buzgóová Alena 

Od: Milan Polician [milanpolician@gmail.com] 

Odoslané: 13. februára 2015 16:33 

Komu: Buzgóová Alena 

Predmet: Re: Výmera pozemku 

Vážená pani Buzgoová. 

Ďakujem Vám za Váš e-mail. 

K žiadosti by' sbm rád doplnil, že sa jedná o výmeru 36m2. 

Prajem príjemný víkend. 

Dľí.a 4. februára 2015 , 10:58, Buzgóová Alena <alena.buzgoova@presov.sk> napísal(-a): 

l 
Dobrý deú žiadám Vás o doplnenie žiadosti o akú výmeru sa jedná. Vzhľadom k tomu, že 
výmera pozemku parcely č. KNC 3267/2 je 7244 m2. Ďakujem a prajem Vám príjemný deú 

Alena Buzgoová 
odborná referentka 
Oddelenie mestského maj etku 
Sekcia majetková a ekonomická 

Mestsk)r úrad v Prešove 
Jm·ková 24 
080 Ol Prešov l 

Tel: 051 /3100228 
alena.buzgoova(a),presov.sk 
www.presov.sk 

17.2. 2015 



VŕtfN~ ~~/20°1dta : 
04. 02. 2015 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

Naše číslo: 
B/2871/2015 

080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje / linka 
Ing . arch. Jáni 

Prešov: 

09. 03. 2015 
~ 3100 276 

Vec: Pozemok parc. č. 3267/2 k.ú. Solivar, ul. Na brehu 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie časti pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 
ods. 3, písm. d/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania neodporúča predaj časti 

pozemku parc. č . KN-C 3267/2 k.ú. Solivar na nároží ulíc Na brehu a Pod Hrádkom pre žiadatel'a p. 
Milana Policiana, ul. Na brehu 37 , Prešov. 

V zmysle STN 73 611 O Projektovanie miestnych komunikácií pre rodinný dom je potrebné 
vytvorenie dvoch odstavných miest, v zmysle § 45 ods. 1 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu musí byť na pozemku rodinného domu vymedzená 
zodpovedajúca plocha na odstavenie vozidla a v tom zmysl.e sú aj dané podmienky záväznej časti 
Územného plánu mesta Prešov pre plochy určené pre bývanie v rodinných domoch. 

Plošné a priestorové podmienky pozemku rodinného domu žiadatel'a umožňujú zabezpečenie 
potrebných plôch na odstavenie vozidiel na vlastnom pozemku. 

S pozdravom :M!.P.!l~Ttfl.~ PllmllEŠOW 
Mestsl<ý úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNtHO PI.Áfl OVAtliA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
nR~. 01 Prešov ~ 

Ing. archj. Kristína HJKucov<t 
pq.verená riadením 

Odboru územného plánovania 
a stavebného (Jr~~ 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov 11 Tel.: +421 (51 )3100 111 l Fax: +421(51 )77336651 E-mail: mesto . radnica@pre~ov.sk l www.presov.sk 
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Mesto Prešov 

P. č. 6 (Buzgóová) 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 
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Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 3343, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 28 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 1192, k. ú. Nižná Š ebastová, lokalita Ul. 
Ľubotická. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku za účelom vybudovania parkovacích miest 
k rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľa. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného vb de Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôso om priameho predaja 
vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 OO ~ Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovapia zo dňa l. 4. 2014: 
(V prílohe.) 

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

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

GI ~rílohy: 
Ziadosť zo dňa 13. 2. 2014 s prílohami 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa l. 4. 2014 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3343, zastavané plochy a ádvoria o výmere cca 
28m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, 
lokalita Ul. Ľubotická, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



Ľubomír Vasilišin, 

Mesto Prešov 
Me sts ký úrad 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove, dría 10. 2 201 '-1. Vy bavuJe Ľ. .Vasilr š irl 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku 

/ 

Tel .: 1:-ma íl 

Podpísaný Lubomír Vasílíš1n, nar. 19.3.1990, trvale bytom Lú č n a 9A, Prešov - N1 žná 
Šebastová som v last níkom rodinn ého domu súp . č . 2262, nachád zaJÚCeho a na u l. Lubot ícká č . 
15 v Prešove- NI Žná Še ba stová , na parcele č.976, zap ísa nej na li ste v la stn í · tva č . 3 4 2, 
kata strálne územie Nižná Še ba stová . 

l c:lX_Q ___ ~tac~Í_Q_rÍ_Z~QJ_o_~ __ [QQ_LoD"L-dom v rovnakej zást avbe na ul. Lubot1 ká 15, pri čo m 
chara_kt~[---~äSJ9YQY_J~ _ _ta~-'LL--~~ LQ.dín n é domy sú úzko ved l'a seba a s_t_~oA._2. sec:JJl..élw _ domu t~Lor í _ 
už dv__g_L ___ VJi!_Z ___ cl ? Q_\Hkg_y_gQI_s; _ __y__g_udvo re j e vz hl'adom na šírku dvora a bl ízk sť sused ného domu 
prob l~rT) atíck é a prakt ícky sa parkovací priestor, ktorý sa nac hád za na moj om pozemku v rámc i 
predm etneJ nehnute l'no sti a pojme max . l motorové voz idl o j e každodenn 11ereal izovate l'ný , 
nav iac p r·ístup do dvora Je po za parkovaní ve l'mi problematický. Takti ež j e potrebné 
konštatovať, že parkovanie na ceste prebiehajúcej pozdÍž predm etneJ neh ute l'ností nie Je 
možné, a to vzhl 'adom na šírku teJto mi es tn ej komunikác ie. 

Obra ciam sa preto na Mesto Prešov so ž iadosťo u o odkúpeni e časti par e ly č . 33 43 --
Zas tavané olochv a rl ádvor ia o výmere 1885 m2 zapísané na lr ste vlastn íc va č . 1192, 
katastrá ln e územi e Ni žná Še ba stová. Jedn a lo by sa o časť tejto QQ.Illi'L.. _Q_ ozm_s;ro lli_1_1__x_2__ 
[!let r~ ___ t E:.Q_g _ _g __ QLQc:;b u_Q y_ým_e_rs;__2_!3 ___ m 2. V tej t o súvi slost i pr ipájam l a ic ký n ·č rt na chádz aj ú ci sa 
na in formatívn eJ kópi 1 z mapy, ktorá zobrazuje parcelu č . 3343 ako aJ JeJ asť, o odkúper1ie 
ktoreJ mám e zá uJ em . Na t eJto čas tí parce ly č. 334 3 by so m chcel v zmysl uvedeného 
z ri adiť parkovi sko a vy r· i eš iť takto zmienený problém súv isiac i s par·kovaní 

Predmet ná čas ť parce ly č . 3343 v prírode predstavuj e plochu nachád z JÚ Cu sa pozd Íž 
mie stn eJ komunikácie prebiehaJÚ cej rovno bežne s vyššie uvede nou nehr1utel 'no s ťou v mojom 
v lastníctve, pr i čo m zak res lená časť sa na chád za oproti môjmu rodinn ému domu, a to za 
spomínanou mi estnou komuniká ciou. Za za kresl enou časťou parce ly č . 33 3 sa nachád za plot, 
o hran i čujúc i parcelu , na k torej sa nachádza záhrada za ka štiel 'om . DÍžk a 14m Je daná šírkou 
pozemk u, na ktorom sa nachádza nehnutel'nosť v mojom v la st níctve . 

V prípad e kladn ého st anoviska Mesta Prešov som ochotný zabezpečiť a v lastné nák lady 
ri ad ne podk lady pre uzav ret ie kúpnej zmluvy vrátane geo metri ckého plán , písomného 
vy hotoven ia kúpn ej zmluvy a eve ntuálne ocenenia predmetnej čast i nehn tel'nost i zna leckým 
posudkom. 

Záverom moJej Žiadost í si opätov ne dovol'ujem zdôra z niť , že kladné st novisko Mes ta 
Prešov by významným spôsobo m ul'ahčilo využitie rodinného domu na bývanie, pričom je 
potreb né k o n štatovať, že odpredaJ tejto čas ti parcely v prospech moJ ej os by niJakým 
spôso bom nebud e na ujmu verejný m záujmom alebo potrebám a nikoho eobmedz í. 
Pouka zuj em tot1 ž na to, že sa j ed ná o úzky, nikým neobýva ný a neu žívan pri esto r m edz í 
mi estnou komunikác iou a plotom a pozdlžné parkovani e na komun ikácií ne je možné pre jej 
šírku. 

Za k lad né vybaven ie žradosti vo pred ďakuJem. 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

Mestský úrad v Prešo e 
Sekcia majetková a e onomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

l 
·rl ,·1U 
L-C j 

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

M/3526/2014 
03.03.2014 

B/5631/2014 
Ev . č . 17419/2014 

Ing. arch . Vladimír Krištof 
~ 051 /31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

01042014 

Vec: Pozemok parcelné číslo KNC 3343- ul. Ľubotická 15, v k. ú. Ni2tná Šebastová 
- stanovisko k žiadosti o odpredaj časti pozemku. / 

Dňa 06.03.2014 bola na Oddelenie hlavného architekta mesta a úzJ ·ného plánovania 
doručená žiadost' o zaujatie stanoviska k odpredaju časti pozemku parcelhé číslo KNC 3343 
o rozlohe 28 m2 na uL Ľubotická č . 15 v k. ú. Nižná Šebastová, zdpísaného na liste 
vlastníctva č. 1192. Účelom odpredaja predmetnej časti pozemku je zri a'.denie parkovacích 
miest v prospech vlastníka rodinného domu súpisné číslo 2262 na ul ici lt ubotická č. 15, na 
pozemku parcelné číslo KNC 976, zapísaného na liste vlastníctva č . 42 v katastrálnom 
území Nižná Šebastová. 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plá ovania, ako orgán 
územného plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č . 50/1976 Zb. o úz mnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. d/ ákona č . 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva k pr dloženej žiadosti 
nasledovné stanovisko. 

1. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov sa predmet, á čast' pozemku 
parcelné číslo KNC 3343 o rozlohe 28 m2 na uL Ľubotická . 15 v k. ú. Nižná 
Šebastová, nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha urba istickej zelene, pre 
ktorú platí záväzný regulatív RL G 2. 

2. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plán I)Vania nesúhlasí 
s odpredajom časti pozemku parcelné číslo KNC 3343 o rozlohe~ 
evidovaného na L V č . 1192 v k. ú. Nižná Šebastová, na ulici Ľubotická 15, v zmysle 
žiadosti predloženej pánom Ľubomírom Vasilišinom, trvale bytom Lúčna 9/A, Prešov 
pre účely zriadenia parkovacích miest k rodinnému domu na ulici Ľubotická 15 
v Prešove - Nižnej Šebastovej. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421 (51)3100111 l Fax: +421 (51)7733665 1 E-mail: mesto.ra nica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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2. 
3. V zmysle r gulatívov RL G.2 , RL 8 .1, RL 1.3 Územného plánu mesta Prešov, 

je neprípu Sjtné na plochách urbanistickej zelenej zri aďovať akékol'vek parkovacie 
alebo odsta:Vné plochy pre vozidlá . Parkovanie a odstavenie vozidiel musí byť 
zabezpeče é na pozemku konkrétneho rodinného domu. 

4. Na základe§ 8 a§ 45 vyhlášky MŽP SR č . 532/2002 Z . z ., STN 73 6110/Z1 a STN 
73 4301 rr usí byť každá stavba rodinného domu vybavená dvoma odstavnými 
alebo parkovacím i stoj iskami , riešenými na pozemku rod inného domu. 

S pozdravo 

Prílohy: O 

Na vedomie : 
Mesto Prešov, SSÚaU, OHAMaUP- pre spis 

Ing. M1rián Harčarík 
qaditel' 

Sekcie stavebn"ého úrad u a urban istiky 



Návrh 8 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 7 (Magáčová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 
Prešov, lokalita Ul. Baštová. 

BI Účel majetkového prevodu: 

Vydanie: 

Strana 
7125 

2 L V č. 6492, k. ú. 

Žiadateľ žiada o odkúpenie pozemku za účelom výstavby objektu občianski j vybavenosti. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: l 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode AJ tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon .13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur a to len v prípade súhlasu sZ. Predmetná žiadosť 
bola prehodnotená na 5. zasadnutí MsZ dňa 30. 3. 2015, ktoré tento majetk vý prevod neschválilo. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa l 
(V prílohe.) 

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

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 2. 4. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 10. 8. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LV č . 6492 

Návrh na uznesenie: · 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 241, zastavaná plocha a nádvo -ie o výmere 49 m2

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

F- MsÚISP-0111211 



1.\ffiSTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Mestský úrad v P ešove 

o 2 -04- 2015 sekcia majetková a ekonomická Msú · 
oddelenie mestsk -!10 majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: ................. !..'!/...~ .: .. :!..!.!::.1!..~~ .. ~ ...... .0 .. 1. ... ~.::?: .................................... . 
Dátum narodenia l IČO: .............................................. . ··················· ........................................... . 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ....... : ..... .................................... T ...... ,. 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ....... .......... ..... !. .. . 
e-mailová adresa: .......................... . ......... ....... .. ,r. ~ v 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkýoh navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) \ ' 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici: .............. ?.:t::'!J..? .. ťf.. ......................................................................................... . 
Katastrálne úzetnie: .............................. ľ..~f..f.~.f(. .......................................................................................... . 
Číslo parcely: ......................................... !.~.1. ............................. ;t;,;· ................................................................. . 

~ ~ • '-= 

Účel žiadosti: ....... ~.~ ..... r:...C:: .• f!:..~ ........ V...i.. .. Y.. .:../!.ť...€.ľ. ......... t?..(}.Z..ľ..(TJ!. ....... ?.l2.ť.:./'l:.U..~.!J:.J .. . 
•.... l!..Y. .. .1?. •• 1: .. ť.li:.1!..?!.7. .. r.J. .... ':. .............................................................................. J .......................................... . 

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

osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

VP Š d
v 'J/ . L. , e'( ( re ove na .......... :/ ......... . . ............... . 

foďy/s navrhovatel'a 

Príloha: 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

čestné vyhlásenie podl'a prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP -52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP-52/113 



Váš list čís lo l zo dňa 
M/5362/2015 /Magáčová/ 
Čz . 1 047 1 5/20 1 5 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

Naše čís lo 
B/1 0569/2015 
ev . č . 115270/2015 

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

Vybavuje / linka 
lng.arch.Jacová 
'(!S 051/3100273 

Prešov 
10.08.2015 

Odpredaj pozemk parc. č. KN-C 241 k. ú. Prešov s výmerou 49m2
, Baštová ulica, Prešov 

Vec ~ 
Ing. Mikulášovi G zdovi, bytom Železničná č. 7, Vranov nad Topľou za účelom výstavby 
objektu občianskej vybavenosti 
-stanovisko ! 

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

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupiters

1 
vom v Prešove uzn. č.369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č . 468/2013 dňa 25.11 . 2015 

2013 pozemok parc. č. KN-C 241 k. ú. Prešov o výmere 49 m2 ,vo vlastníctve Mesta Prešov sa nachádza na 
ploche funkčne určen~j ako plocha polyfunkčná, občianskej . vybavenosti + bývanie na území Pamiat
kovej rezervácie Preiíov. 

21 V súčasnosti pozemok tvorí plocha nízkej zelene. 

31 Mesto Preš!ov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 
plánovania a urbanizrpu ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších pnt dpisov po prehodnotení zámeru o d p o r ú č a odpredať pozemku parc. č. KN-C 
241 k. ú. Prešov s vr.merou 49 m: vo vlastníctve Mesta Prešov, na nároží Baštovej a Tkáčskej ulici 
Ing. Mikulášovi Gazdovi, bytom Zelezničná č. 7, Vranov nad Topľou, za účelom výstavby objektu 
občianskej vvbavendsti. 

S pozdravom J 

M ESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

OD!OR ÚZEMNÉHO PWOYANIA A STAVEBNtHO ÚRADU 

080 01 Pre!ov ~ tfÍ 
Ing. arch. Mária~ 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 

hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove Hlavná 73 1 080 01 Prešov l Tel. : +421 (5 1 )310011 1 l Fax.: +421(51 )7733665 l E-mai l: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Výpis z katastra nehnuteľn~:stí 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524 140 Prešov 

TASTRÁLNE ÚZEM IE.: Prešov 

. . ' 

Strana: 

Dátum: 27.05 .20 15 

v·' PIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ POD TATA 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH CHARAKTE-

Č Í SLO v [nf ] POZEMKU RIS TIKA 

24 1/000/0 49 Zastavaná plocha a nádvori e 18 

V)•mera spolu: 49 

\ * * * Ostatné parcety re~i.stra "C" nevyii.adané * * * 

Legenda: 

CHARAKTERI STIKA- spôsob v užitia pozemku 
18-Pozemok, n ktorom j e dvor 

PRÍ SLUŠ. K Z ÚO - prí s lu š nosť k zastavanému územiu obce 
l-Intrav il án 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf l 
DRUH 

POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE

RI STIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané * * * 

SÚPISNÉ 

Č ÍSLO 
NA PARCELE 

Č ÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Pri ezvisko, meno (názov) 

Stavby 

\DRU H POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

a mi esto trvalého pobytu (s íd lo) v astníka 

l Mesto Prešov, Hl avná 73 , 0800 1 Prešov 
IČO/RČ : 327646 

ČASi' C. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápi su 

Vyhotov il : Mária Magáčová 

* * * Tituly nadobudnuti a nevyžiadané * * * 

* * * Ťarclty nevyž.iadané * * * 

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

Dátu m aktualizácie: 30.04.20 l 00:00: 00 

(celkom parciel . .. }~5.3 . .. ) 

PRÍSLUS. Č Í SLO L.M. 

K ZÚO EL 

733 4 5442 

925 (celkom parciel ... ..... .. .. .... ... ) 

PRÍSLUS. 

K ZÚO 

ČÍ SLO 
EL 

L. M. 

(celko m stavieb . .. ..1. 74 .. .. ) 
INÝ 

ÚDAJ 

LV 

PARCELY 

(celkom vlastníkov .. .. 

L.M. 

.. . L .. . ) 

Pod ie l 

III 

POL. VZ. 

PO L. VZ. 



Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 8 (PhDr. Sirotňáková) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 

Vydanie: 

Strana 
8125 

- pozemkov parc. č. KNE 31 O o výmere l 7 55 5 m2
, trvalý trávny porast, parc. č. KNE 311 

o výmere 43 168 m2
, trvalý trávny porast a parc. č. KNE 312 o vým~re 15 707 m2

, trvalý 
trávny porast, o celkovej výmere 76 430m2

, LV č. 587, k. ú. Šalgovík, lokalita Hydinárskych 
závodov. 

BI Účel majetkového prevodu: / 
Žiadateľ požiadal o odpredaj uvedených pozemkov za účelom ýstavby rekreačno
oddychovej zóny, malej zoologickej záhrady a športového areálu, zmysle regulatívov 
platného Územného plánu mesta Prešov. Pozemky podľa stanoviska Re ionálnej veterinárnej 
a potravinovej správy v Prešove sú kontaminované infekčným mate iálom, patogénnymi 
baktériami a parazitmi a nie sú vhodné bez predchádzajúcej rekultivácie a dekontaminácie na 
žiadne využitie. K pozemkom, ktoré sú predmetom majetkového prev du vedie prístupová 
komunikácia, ktorá je vo vlastníctve súkromných osôb a mesto Prešo ju nespravuje a ani 
neudržiava. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 6. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. 7 neodporúča odpredaj pozemkov v zmysle opätovne žiadost aj v nadväznosti na 
veľmi nízku ponúkanú cenu. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky bližšie špecifikované v ode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 
13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob

1
om priameho predaja 

vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom je v zmysle znaleckého posudku. Cena v zmysle znaleckého 
posudku č. 4212010 zo dňa 22.12.2010 vypracovaného Ing. Jánom Špes m CSc. je stanovená vo 
výške 24 946 € (0,33 €1m2

). 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 23. 3. 2015 s prílohou + doplnenie zo dňa 23. 9.2015 
Stanovisko OHAM a ÚP zo dňa 8.10.2013 
Mapa z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemkov parc. č. KNE 310 o výmere 17 555m2

, trvalý tráv ,rzy porast, parc. č. KNE 311 
o výmere 43168 m2

, trvalý trávny porast a parc. č. KNE 312 o výmere 15 707m2
, trvalý trávny porast, o 

celkovej výmere 76 430 m2
, LV č. 587, k. ú. Šalgovík, lokalita Hydinárskych zálvodov, spôsobom priameho 

predaja 
........ : ..... : ..... ~1 ....... -- .,.. .,._u '' ,....,.Hc-lh ",.,.,.fnr-lrflltn nru~ufllr11 



Eko Natura SK, sr. o., Strojnícka 18,080 Ol Prešov-Nižná Šebastová 

IČO: 43782339, DIČ: 2022478997, IČ DPH: SK 2022478997 

(._ .! 

-·~ --- '"' 

Vec: Žiadosť o opätovný odpredaj pozemku 

Mesto Prešov 

Sekcia ~ajetková ~l ekon~mická 
oddelenie mestskeho majetku 

V Prešove, 23.3 .20 S 

Týmto Vás žiadame o opätovný odpredaj pozemkov evidovaných na LV č. 587, parcela č. 

310-17 SSS m2
, č. 311-43 168m2 a č. 312-1S 707m2

, evidované ako trvalé trávne porasty, ktoré sa 

nachádzajú na úpätí Slánskych vrchov v lokalite bývalých Hydinárskych závodov. 

V roku 2011 sme tieto pozemky od mesta prenajali za účelom chovu ovie~: a iných drobných 

zvierat. Avšak Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prešove sa po dôkl dnej obhliadke 

tejto lokality vyjadrila, že bez predchádzajúcej rekultivácie a dekontaminácie na pvedených 

pozemkoch nie je možné nič chovať, ani pestovať a to z dôvodu, že pozemky sú kbntaminované 

infekčným materiálom, patogénnymi baktériami a parazitmi /príloha č. 1/. 

Tieto pozemky využívali Hydinárske závody ako smetisko, na ktoré takme/ 40 rokov vyvážali 

kurací trus, vnútornosti, perie, uhynutú hydinu a rôzny iný odpad, ktorý sa na t~chto pozemkoch 

nachádza v rôznych vrstvách od 2 do 5 m, o čom sme nevedeli, pretože v súčasna, sti je celá lokalita 

zarastená burinou, kríkmi a divoko rastúcimi drevinami. 

Vzhradom na uvedené skutočnosti, do úpravy týchto pozemkov je nutné investovať značné 

finančné prostriedky, ktoré do cudzieho majetku nie sme ochotní investovať a preto sme odstúpili od 

nájomnej zmluvy a požiadali mesto Prešov o ich odpredaj, s tým, že na uvedenýc pozemkoch 

chceme vytvoriť oddychovú zónu v ktorej chceme vybudovať niekoľko menších zverníkov pre zver 

srnčiu, diviačiu, danieliu prípadne jeleniu, niekoľko vollér pre zver pernatú ako bažanty, jarabice 

a pre malú srstnatú ako zajace, líšky a podobne. 

Naším zámerom je vybudovať aj útulok pre psov a mačky, ktorý v našo okolí tak vermi 

chýba. Ďalším naším zámerom je taktiež vybudovať niekoľko sedení s ohniskam, ktoré budú 

oficiálne schválené ako ohniska na opekanie a taktiež rôzne zariadenia pre deti. 

Všetky tieto zariadenia budú prepojené chodníkom tak, aby celý areál sl ru žil ako oddychová 

zóna pre obyvaterov Prešova a okolia, čo Prešovčania a okolie určite vysoko oce ~ ia. 



Pre umožn nie realizácie nášho zámeru Vás opätovne žiadame o odpredaj uvedených 
pozemkov z-e cenu podľa znaleckého posudku. 

Na záver c ceme pripomenúť, že mesto Prešov nevlastní, žiadnu prístupovú komunikáciu 
k týmto pozemko . 

Za kladné vl bavenie žiadosti vopred ďakujeme . /Týmto rušíme všetky predošlé žiadosti./ 

S pozdravo 

Príloha: vet rinárna správa 

Eko Natura SK s r. o. 

František Kočiščák 

konateľ 



REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRA VINOVÁ SPRÁ A PREŠOV 

Levočská ul. č.11 2 , 080 01 Prešov 

Váš list 

Ekonatura SK , s.r.o. 

Lemešianska 20 

080 O 1 Prešov 

Naša značka Vybavuj e Prešov 

11/2011/001387 Or.Kvokačka 26.9.2011 

~---

Reg ionálna veterinárna a potravinová správa Prešov obdržala dňa 

21 .9. 2011 Vašu ži adosť o vyjadrenie k možnému využitiu po emkov 

č. 310 , 31 1, 3 1 2 LV 587 KÚ Šalgovík na úče l y chovu domácich a far 1ových 

zvierat ako aj útulku pre zvieratá . Dňa 26.9.2011 bola vykonaná ob liadk..;4 

plánovanej lokality a uvedených pozemkov. Ide o členitý terén , k orý je 

pokrytý hustým lesným porastom . Č lenitosť je tvorená násypmi exkre l entov 

hydiny , rôznymi nelegálnymi skládkami a návozmi zeminy rôzneho pôvodu. 

Vzhi'adom na pôvod časti terénu , ktorý môže obsahovať i nfekčný m teriál ( 

patogénne baktérie , parazity ) alebo iný materiál , ktorý môže obsbhovať 
tzv.reziduá zakázaných látok, nedoporučujeme jeho využitie na vyššie 

uvedený zámer v súčasnej podobe bez predchádzajúcej rekulti 

dekontaminácie a následných úprav ako terénu tak aj porastov. oužitie 

pozemku v súčasnej podobe by mohlo viesť k porušeniu § 3 písm g/ a i/ a § 8 

Vyhlášky č . 123/2008 Z.z. MP SR o podrobnostiach o ochrane spo ločenských 

zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre z ieratá , 

prípadne § 4 Nariadenia vlády č . 323/2003 o ochrane zvierat chovaných na 

farmárske účely v prípade hospodárskych zvierat. 

S pozdravom 

IVlVDr. Vlad im ír Gašpa r 

Riad ite l' RVPS Prešov 

Tel.: 05117493650, 7711124 Fax • 051/7493651 E-mail: rvspv @s vssr.sk 



Eko Natura SK sr. o. Stro"nícka 18 080 Ol Prešov-Nižná Šebastová 

IČO: 437823 7, Ol :2022478997, IČ DPH: SK 2022478997 

Mestký úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

V Prešove, 23.9.2015 

Vec: Pozem are. č. KN-E 310 311 a 312 k. ú. Šal ovík Prešov- oznam zmena zámeru 

Spis. Zn. : M/2015/ 082 

B/5558/2,15 

V zmysle us anovení uvedených regulatívov plat ného Územného plánu mesta Prešov meníme 

zámer využitia poze kov:tieto pozemky budú slúžiť za účelom výstavby rekreačno-oddychovej zóny, 

malej zoologickej z hrady a športového areálu, ktorých zriadenie je v súlade s Územným plánom 

mesta Prešov. 

S pozdravo 

Eko Natura SK s r. o. 

František Kočiščá~""""' 

konateľ ( í 
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MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu l 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešo e 
Odbor správy maJetku esta 
Oddelenie mestského n ajetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Váš list č íslo l zo dňa Naše Cislo Vybavuje l linka Pre~ v 

M/2015/5082 
02. 04 . 2015 

B/5558/201 5 Ing . arch . Jáni 
"@ 31 oo 276 

o . 05 2015 

Vec Pozemky parc. č. KN-E 310, 311 a 312 k.ú . Šalgovík, Prešov 
- stanovisko k odkúpeniu pozemkov 

Mesto PreSov - Oddelenie územného plánovania a urbanizmu, Ike orgán územného 
plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č . 50/76 Zb. v znenf neskoršlch redp isov, § 4 ods. 3, 
pfsm. d/ zákona č . 369/90 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskorších predpiso v, dáva k predloženeJ 
žiadosti toto stanovisko: 

Podľa platného Územného plánu mesta Prešov, schváleného 
v Pre~ove uznesením č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, v znen[ Zmien a 
uznesením MsZ v Prešove č. 468/20 13 zo dňa 25. 11 . 2013, sú pozemky: 

- parc. č KN-E 310 a 311 k.ú. Šalgovík súčasťou plôch funkčne určen · 
a športu, pre ktoré platí regu la tív RL E, a plochy krajinnej zelene, pre 
G.1 
V zmysle regulatívu RL E hlavnou funkciou sú samostatné športové 
vybaven ím, samostatné rekreačné areály v krajine so zariadeniami 
prípustnou funkciou sú zariadenia občianskej vybavenosti, nevý 
funkciou je poľnohospodárska a priemyselná výroba . 
V zmysle regulatívu RL G. 1 sú hlavnou funkciou lesoparky, lesy, 
ochranná a izolačná zeleň, pripustnou funkciou sú doplnkové 
vybavenosti - športové a rekreačné zariadenia. Neprfpustnou funkci 
druhov. 

areál y so základ ným 
dného vybavenia , 

služby. Nepripustnou 

trávnaté porasty , 

parc. č . KN-E 312 k.ú. Šalgovík súčasťou plochy funkčne určeneJ pre hy krajinneJ zelene, 
pre ktoré platí regulatív RL G. 1 a polyfunkčné plochy občianskej VY" "' '10 '"''coti a výroby, pre 
ktoré platí regulatív RL A.4 . 
V zmysle regu latrvu RL A4 je neprípustnou funkciou pol'nohospod 
Casť tohto pozemku na východnej strane zasahuje do plochy priemy 

V zmysle ustanovení uvedenych regulatívov platného Územného 
Oddelenie územného plánovania a urban izmu nemá námietky k odpredaju 
pre spoločnosť Eko Natura s.r.o. pre ich využitie za účelom výstavby 
zóny, malej zoologickej záhrady alebo športového areálu, ktorých 
s Územným plánom mesta Pre~ov . 

ž i vočfšna výroba 
o parku Šalgovík 

uvedených pozemkov 
· kreačne-oddychovej 

'adenie je v su lade 

42 (51)773366" 1 E ·r -· j,stof<Jdni<:a@•oresovsk l w\WJ.prc :m v.sk. Mestský úrad v Pre~ovc 1 Hlavná 731 080 01 Prešov l Tol.. •421(5 1)3100111 l Fax .: + 1 ~ -ma• . '"' 



Vybudo anie zverníkov resp. zverofarmy na zriadenie chovu zveri v zmysle ustanoveni 
vyhlášky Mini terstva pódohospodárstva a rozvoja vidieka SR C: . 178/2012 Z.z. o identifikácii, 
registrácii a podmienkach farmového chovu zveri a zákona t. 39/2007 Z.z. o veterinárnej 
starostlivosti, rozsahu podľa uvedenej žiadosti ako poľnohospodárska a živočíšna výroba, nie je 
v súlade s platným územným plánom mesta Prešov. Pre tento úC:el odpredaj pozemkov 
neodporúča e. 

Odporú ame žiadatel'ovi vyšpecifikovať, resp uprav1ť svoJ zámer v súlade s ustanoveniami 
platného Úze ného plánu m~sta Prešov. 

Ing . arch. Mária čutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu , 
hlavný architekt mesta 
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CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 9125 

P. č. 9 A (Lichvárová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 920614, zastavaná plocha a nádvorie o vý ere cca 100 m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokal ta Ul. Levočská, pri OD 
Kaufland. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka chce predmetný pozemok využiť na vytvorenie 8 parko acích miest pre osobné 
automobily v rámci občianskej vybavenosti pri UNICOTEX-e v Prešovel na Ul. Levočskej. 

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

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 2. 7. 2015: 
VMČ č. l súhlasí len s prenájom časti mestského pozemku parc. č. NC 920614 o výmere cca 
100 m2 za podmienky zachovania parkovania pre verejnosť, čistenia a zimnej údržby dotknutej 
časti pozemku. 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v boc e Al tohto materiálu v 
zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a ~opÍňa zákon č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov spôsobj m priameho predaja 
vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 O O Eur. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 26. 5. 2015 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 13. 7. 2015 s prílohou 
Mapa z Gisplánu 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 920614, zastavaná plocha 
100 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, 
Levočská pri OD Kaujland 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F - MsÚISP-0111211 

nádvorie o výmere cca 
. ú. Prešov, lokalita Ul. 
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PaedDr. Anna PALŠOVÁ, UNICOTEX ul. Levočská 36, oab 01 Prešov 

V Prešove, 125. mája 2015 

Mesto Prešov 
Oddelenie mestského majetk~·~·-·----~-·--
Jarková 24 ~~ Ft.U·sro rm~šov~ fi';s:;;;:"'7-:::---~,"·-:·~J .. 
080 01 P v -:---·--·-- ~ ... , ·~o:!.._ Jr""' v •resove 6 ; 

reSOV G;slo spisu: 1 .:;-:--::- l f· _ _ l Acg,,rr. tnacka: J 
l Došlo; '} ;:--(lr.: --

2
---------Tznäk a íehOta 

,.;.. ll - IJ- 015 1 1.1ÍOŽfl il i:l : 

t-P-nl-on-r----··-----,.1-... -... -. __ ___._l --r--...1 
-· ~)!.!!3~'!ljf.l; • 

. ·. hidenl:ns;či;;.i'!lt<o§!2. '."'aš"r TJ...~-.:p-e ... ·. it · ........ .... """---~"' •r· 0~ O Tv .fJ l ~ 

;::~sť o odkúpenie 100m2 (a=:~P:=~~~:~sti ~m:s~kej parcely č. 9206/4 
v KU Prešov pre účely parkovania osobných automobilov náv\števníkov občianskej 
vybavenosti na ul. Levočskej - prevádzok firmy Unicotex v Prešove v priestore komplexu 
parkovísk v Severozápadnom subcentre mesta Prešov. 

Žiadam Mesto Prešov - Oddelenie mestského majetku o ~dkúper ie 100m2 (5mx20m) 
(alebo dlhodobý prenájom) časi plochy z parcely č. 9206/4 v KU Prešov, LV 6492, ktorá má 
celá výmeru 815 m2, pre účely parkovania 8 osobných automobil v v rámci občianskej 
vybavenosti pri Unicotexe na ul. Levočskej v Prešove. 

Priestor na parkovanie je súčasťou komplexu parkovísk v Severf západnom subcentre 
mesta Prešov. Aj v súčasnosti tam parkujú osobné autqmobily, no ,~e problém s údržbou 
plochy, najmä v zimnom období. Ak by sme mali túto plochu prenajatú (alebo vo vlastníctve), 
udržiavali by sme ju v zjazdnom stave a starali sa o jej údržbu počas ce.lého roka. 

Situačne je to zakreslené v doloženej situácii. Zachovali sme prí~tup na túto plochu aj 
popri vyčlenenom parkovisku, takže nič nebrání v užívaní a prístupu nť túto plochu z každej 
strany. 

Ďakujem a ostávam s pozdravom, 

Prílohy: 1 x situácia parkoviska 

PaedDr. Anna Palšová 
UNICOTEX Prešov 

l 

IVI I.JVV 
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N parcely C 
/·J vnútorná kresba 

M dôlež ité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
C::?významné ulice a námestia 
M ulice a cesty 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 10/25 

P. č. 9B (Lichvárová) 

AJ Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsl om ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu výstavby parkovacích miest, a to čas i pozemku parc. č. KNC 
9206/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 100 m2

, (presná 
1 
ýmera bude známa po 

vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská, pri O Kaufland, na dobu 20 
rokov pre PaedDr. Annu Palšovú - UNICOTEX, Levočská 36, 080 Ol Prešov, IČO: 
32929323. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľka chce predmetný pozemok využit' na vytvorenie 8 parko? cích miest pre osobné 
automobily v rámci občianskej vybavenosti pri objekte UNICOTlliX-e v Prešove na Ul. 
Levočskej, ktorého je vlastníčkou. 

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

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 2. 7. 2015: 
VMČ č. l súhlasí len s prenájom časti mestského pozemku parc. č. KNCC 9206/4 o výmere cca l OO 
m2 za podmienky zachovania parkovania pre verejnost', čistenia a zin1nej údržby dotknutej časti 
pozemku. l 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti pecifikovanej v bode A/ 
tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršícf

1 
zmien a doplnkov z 

dôvodu, že parkoviská budú prístupné verejnosti, čistenie a zimnú ú ' ržbu bude prenajímateľ 
prevádzať na vlastné náklady a taktiež správu a prípadnú opravu po celú dobu nájmu bude 
zabezpečovať na vlastné náklady. 

FI Cena: 
l ,OO € za celý predmet nájmu. 

GI Prílohy: 
Žiadost' zo dňa 26. 5. 2015 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 13. 7. 2015 s prílohou 
Mapa z Gisplánu 

l 
Návrh na uznesenie . l 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodf osobitného zreteľa 

z dôvodu výstavby verejných parkovacích miest, a to časti pozemku parc. 'f· KNC 9206/4, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere cca 100m2 (presná výmera bude známa po vykotovení GP), LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Levočská pri OD Kaufland, na dobu 20 rokov pre PaedDr. Annu Palšovú
UNICOTEX, Levočská 36, 080 Ol Prešov, IČO: 32929323 
- za cenu 1,00 € za celý predmet nájmu s podmienkou, že čisteni , zimnú údržbu, správu 
a prípadnú opravu po celú dobu nájmu bude nájomca zabezpečovať na vl stné náklady. 

F - MsÚ/SP-01/12/1 



MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

MsÚ Prešov 
Odbor správy maj,etku 
Majetkovo-právne! oddelenie 

M/9404/2015 B/2015/9875 Ing . arch . Katarína Štofan ov á 13.7.2015 
g 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk l 

'l 
' 

Vec Váš li st čis lo l zo dňa Naše č is lo Vybavuje / linka Prlešov 

Prešov, Levočská ulica, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 92p614 k.ú. Prešov 
o výmere 100m2 za účelom parkovania, PaedDr. Anna Palšová- UNICOTEX 
-stanovisko 

Vec 
Na základe Vašej žiadosti č. M/9404/2015 a po JeJ prehodnotení zaujíma oddelenie 

územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

1. Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetný pozemok určený ako plocha občianskej 
vybavenosti . V zmysle VZN mesta Prešov č . 5/2013 v znení VZ mesta Prešov č. 
11/2013, platí pre danú plochu regulatív RL C.3. 

2. Pozemok parc. č . KNC 9206/4 k.ú. Prešov je spevnený, vyložený ámkovou dlažbou 
realizovanou Mestom Prešov. V súčasnej dobe je verejnosťou využlvaný v južnej časti 
ako pešia pobytová plocha a v severnej časti ako parkovisko ku olbjektom občianskej 
vybavenosti v okolí- OD Kaufland, lekáreň Dr. Max, prevádzky v obj ·~kte UNICOTEXu a 
pizzéria RED BOX. 

3. Vzhl'adom na polohu predmetného pozemku v severozápadnom sL bcentre, rozvojové 
zámery mesta a určenie predmetnej plochy pre verejnosť s vytvorenlím pešej pobytovej 
plochy typu námestia bez parkovania v severnej časti pozemku , nesúhlasíme 
s odpredajom a ani s prenájmom časti pozemku parc. č. KNC 206/4 k.ú . Prešov 
žiadatel'ovi . 

4. K zámeru odpredaja časti pozemku parc. č . 9206/4 k.ú . Prešov pr účely parkovania 
zaujal bývalý odbor hlavného architekta záporné stanovisko č . T/2009/9084 dňa 

6.5.2009, bývalé oddelenie hlavného architekta a úz.emného plánjovania stanoviská č . 
8/2013/10755 dňa 1.8.2013 a č . 8/2014/12078 dňa 19.8.2014 pre ývalý odbor správy 
MM a bývalú Sekciu majetkovú a ekonomickú, oddelenie mestského ajetku . 

1\'IESTO PREŠO l 
Mestský úrad v Prešov~ 

OOMR ÚltMKtKO PLÁKOVAKIH S~VEBKÉKO URA~ 
080 01 Presov • · r 
Ing. arch. Mária ();ut ová · 

• l • 
vedúca odboru Ul=> a SU 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavné 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421 (51)7733665 1 E-mail: nica@presov.sk l www.presov.sk 
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Pae~ Dr. Anna PALŠOVÁ, UNICOTEX ul. Levočská 36. 080 01 Prešov 

l ' 

. · ; ~ 
,. ,1 • -' l l ( 

V Prešove, 25. mája 2015 

Mesto Prešov \ 
Oddelenie mestského majetk~~-~----- ---· .. ···--···-----~ 
Jarková 24 ! lt~Z.:§IO .rrn:šo\.' ~~:s=t:~:~:··~-:.::~ .. ~-r""·:-·~-~~'-····~ 
080 01 Prešov l h~~~;~~~-----'·::l· ~~-?-:~!:.::__~~~~ 

l-------- , ,,r;g1srr. zna~ka: 

l J Došlo: ?~----~0--:~-~0-·l·S------1 Zna:'< a_ íeiffita 

\ t•· _ --=--~- 1.J --~---- l uroxvma: , 

l :::::;~'-"'"·""'í~ -~ ~~ d VEC: l -·,.---~::;;:.:~.::;--L._ .... ;;. - JJL~ .,, 

Žiad~sť o odkúp~nie 100 m2 (alebo dlhodobý prenájom) časti mestskej parcely č. 9206/4 
v KU Prešov pre účely parkovania osobných automobilov návštevníkov občianskej 
vybavenosti na ul Levočskej - prevádzok firmy Unicotex v Prešove v priestore komplexu 
parkovísk v Severo západnom subcentre mesta Prešov. 

Žiadam Meste Prešov - Oddelenie mestského majetku o odkúpenie 100m2 (5mx20m) 
(alebo dlhodobý pr;~nájom) časí plochy z parcely č . 9206/4 v KÚ Prešov, LV 6492 , ktorá má 

· celá výmeru 815 rln2, pre účely parkovania 8 osobných automobilov v rámci občianskej 
vybavenosti pri Uni otexe na ul. Levočskej v Prešove. 

Priestor na parkovanie je súčasťou komplexu parkovísk v Severozápadnom subcentre 
mesta Prešov. Aj v súčasnosti tam parkujú osobné automobily, no je problém s údržbou 
plochy, najmä v zininom období. Ak by sme mali túto plochu prenajatú (alebo vo vlastníctve) , 
udržiavali by sme iJ v zjazdnom stave a starali sa o jej údržbu počas celého roka. 

Situačne je to\ zakreslené v doloženej situácii. Zachovali sme prístup na túto plochu aj 
popri vyčlenenom parkovisku, takže nič nebrání v užívaní a prístupu na túto plochu z každej 
strany. 

Ďakujem a ostávam s pozdravom, 

Prílohy: 

\ 

l 
\ 

\ 

l 
l 

1 x situ•ácia parkoviska 

.. . 

PaedDr. Anna Palšová 
UNICOTEX Prešov 
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N parcely C 
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(}~;! dôležité ulice a cesty 
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c;' l Vydanie: 
Návrh l 

na schválenie majetkových prevodov l Strana 
Mesto Prešov 11/25 

P. č. 10 (PhDr. Sirotňáková) 
Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnuteľností: 

-stavby nachádzajúcej sa na Ul. Justičnej 14, súp. č. 7174, umiestn+ ej na pozemkoch parc. 
č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 144 5/6, zastavaná plocha 
a nádvorie, 

- pozemkov parc. č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmer 29m2 a parc. č. KNC 
14445/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241m2

, 

všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: l 
Predmetný objekt bol prenajatý Zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 31. 3. 2014 na 
dobu l roka do 31. 3. 2015 spoločnosti MEDIKAL, s. r. o., Prešov a ~reto nájomca požiadal 
o predlženie nájomného vzťahu na dobu neurčitú, za tých istých :1~mluvných podmienok. 
Prenájom nehnuteľností bol schválený uznesením MsZ mesta Prešov č. 117/2015 zo dňa 
29. 6. 2015 na dobu neurčitú za cenu 65 €1m2/ročne + úhrady za sluzby spojené s užívaním 

nebytových priestorov. 
O odpredaj tohto nebytového priestoru požiadala dňa 24. 3.2015 spol o č 1osť iDental, s. r. o. za 
účelom zriadenia zubnej ambulancie. 

Cl Stanvovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 7. 5. 2015: 1 

VMC č. 6 nesúhlasí s odpredajom nebytových priestorov a neodporúča vyhovieť žiadateľovi. 

Dl Stanovisko správcu PREŠOV REAL, s.r.o., zo dňa 21. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 1 
OSMM odporúča schváliť zámer predaja nehnuteľností uvedených v ode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. l písm. a) zákona č . 138/1991 Zb. o majetku bcí v znení neskorších 
predpisov spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že šeobecná hodnota tohto 
majetku presiahne 40 000 €. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa l. 7. 2015: 
Dopracovať o stanovisko OIV, aká investícia je potrebná na presťaho anie MsP z priestorov 
Justičnej 15 do priestorov na Justičnej 14 a či to bude technicky vyhovova .'. Po dopracovaní znova 
predložiť na rokovanie komisie (Stanovisko doplnené v prílohe). 

GI Stanovisko oddelenia investičnej činnosti zo dňa 12. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

Hl Stanovisko MsP zo dňa 10. 9. 2015: 
(V prílohe.) 

1/ Cena: 
Cena bude stanovená na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže. 

J/ Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 24. 3. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 21. 4. 2015 
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4518 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Návrh c;' na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

Stanovisko OIČ lzo dňa 12. 8.2015 
Stanovisko MsPizo dňa 10. 9. 2015 
Kópia z kat. mawy 
Grafická lokalizJ cia objektu 
Podmienky obc ~ ~odnej verejnej súťaže 

Návrh na uznese1nie: 
Zámer predaja: 

Vydanie: 

Strana 
12/25 

- stavby nachád ajúcej sa na Ul. Justičnej 14, súp. č. 717 4, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 
KNC 1444515, astavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14445/6, zastavaná plocha 
a nádvorie, 
- pozemku parc č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m1 

- pozemku parc. č. KNC 14445/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m1
, 

všetko na LV č. '6492, k. ú. Prešov, 
spôsobom ohchot ej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



1
o .._. <>J MESTO PREŠOV 
..._. Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

zzur jdc!(' 

Mestský úrad v Prešot 
sekcia maj etková a e nomická MsÚ 
oddelenie mestského ajetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o~lkúpul pozemku* + Ňf?3'fíób'G/t0 7Rt~S/Ô/(?f 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

. . . . ľ (fl e ·t 1~ ť g . r. o Y1 UJJt. k H/:!."~1/ Ľ l 4o,e_ 
Meno, pnezv1sko l obchodny nazov: ......................... l ................. l ............................... c;.. , .... , ........... ,. ............... , .. . 

• • v It G 't 1:3/L 1CJ NVJJ;~ KR!!. /1 kot!F! ~A/11 TJ1 Datum naroden1a l ICO: ..................................................................... ................................................................ . 
' l ~ ; l / 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .: ... l .. _ .: .· , . .~. ~:.. . . I~W1.D2..4f-- ~/J?/A./$Cc::==-.-(/4/. 
. ., . . ........................... . -'··· . l .................. t" ................. , 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .. :~ ~ .. .. · '' / 
·- - . . - tJ . !1 J>/ľF.5é?t-" !}.fO t?f 

~ - · 1 fr 

e-mailová adresa:.;:.: .. .. ·. ~................. . . .. ~.yf ... ........ ... .... -:;:0 
L/ 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých na rhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah-na~ podieloví spoluvlastníci, manželia~.) 

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

Pozemok sa nachádza na ulici:J.Y..{/:.7J.d/.!.!J. .... ?.::..f.ŕ.J. .... L!!.?. .... t ... iJ.1.1.f!.(.~ .... /. .f;..?.f!. .. :-: ... "::.:!!.ť!:: .. ?7'?IF.S/~A.,~ 
Katastrálne územie: ... Z:.0..s<;?.??.ť.. ................................................................................................................. . 
Číslo parcely: ................................................. , .................................................................................................. . 
·v v · • • ?~EST/;1/t?i//7"ťť/F dt't/oVF'v ;911c3t!L/9N'C/&i . Ucel ZJadostl ..................................................................................................................................................... . 

....... ....... ....... .. .......... .... .... .. .... ... ........... ............ ... . . ..................... ........... ....... .... .. . ........... .. , .............. ········~······· .... . 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorýc zákonov v plnom znení 
podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údaj v v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu la tnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušeni podmienok ~racúvania 

osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. ro;.'~I A~! ;,.~~5 ~ :~. ~ 1 ~-~f~~; 

V P 
v dv .J/ }. /5; ~~ l Ku·:;/.; • . . ;:.o . .~g .. 

res ove na ~ ~· l • ' - · . . - --- - ! c 1 . ...................... ... · ····= ........... ....... l 

pod~ i;~avrhoy;.Ú;l'i/' __ __ 

l l 
Príloha: i,j 

kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 
čestné vyhlásenie podl'a prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP-52/1/3 



l 
l 
l 

. . \ 
1Dental, s.r.o, prevádzka Keratsínske nám.č.l Prešov 080 Ol, 1co: 46413219 

MUDr.Kaščá <Igor · l ' . ~ . ~,,:'' ~· • . · .. . : -.,:..-·· 

MUDr.Kaščá <ová Renáta , : : • • :-!l 

P.T. Mestský ú ad v Prešove, sekcia majetková a ekonomická 

oddelenie mest ského majetku 

ul. Jarková 24, Prešov 080 Ol 15.03.2015 v Prešove 

vec: ŽIADOSŤ o kúpu pozemku a nebytového priestoru. 

Dovol'ujeme si ás požiadať o kúpu pozemku a nebytového priestoru na ulici 

Justičná č. 14, l. NP o výmere nebytového priestoru 148,50 i112. 

Účelom žiadosti Je presťahovanie zubnej ambulancie. 
l . . 

Od r.1993 pracuJeme v prenajatých priestoroch podnikatel/ského centra Pyramída, 

ktoré sa nachádza oproti . nebytovému priestoru -cez cestu. . 

Dôvodom je n . dostatočná prenajímaná plocha o výmere 58,00m2 pre dve 

stomatologické šetrovacie súpravy bez možnosti rozšírenia, zlý technický stav 

priestorov a aj ča tá zmena majitel'a centra. 

Našim zámerom je prebudovanie žiadaného nebytového priestoru na 

stomatologické ambulancie podl'a požadovaných bezpečnostných a hygienických 

noriem. 

Za pochopenie vyhovenie našej žiadosti Vám ďakujeme. 

l 
konatelia spoločnosti . Dr.Kaščák Igor 

Dr.Kaščáková Renáta 

; 
l 



Váš list: 
5083/2015/1.4.2015 
PhDr. Sirotňáková 

Naša značka: 
,7!.-oc /2015 

Slovenská 40 080 01 Prešov 
Tel. : 051/773 O 84, fax: 051/772 52 64 

resovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešov;, oddie l Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Oddelenie mest kého majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
14.4.2015 

Vec: Stanovisko k odpredaju pozemku a nebytového priestoru 

iDental, s.r.o., so sídlom na Keratsínskom nám. č. l, 080 Ol Preš v- žiadosť zo dňa 
15.3.2015 o kúpu pozemku a nebytového priestoru. 

Spol. iDental, s.r.o., zastúpená konateľmi MUDr. Igorom Kaščákom a MUDr. 
Renátou Kaščákovou, . žiada . Mesto Prešov o odkúpenie nebytového p ·iestoru o výmere 
1~8,50 m2 a pozemku na Justičnej č. 14 v Prešove za účelom pr ,sťahovania zubnej 

. ambulancie do väčších priestorov. 
Stanovisko správcu: 
V súčasnosti uvedený nebytový priestor na I.NP užíva spol. MEDIKAL s.r.o. so sídlom na 
Čapajevovej č. 23, zastúpená konateľom Ing. Karolom Schneiderom. ~ 
Nájomná zmluva č. 4518 bola uzatvorená na dobu určitú, a to do 3 .03.2015 s výškou 
nájmu 65 €/m1/rok, t.j. 9652,56 € za rok. (znalecký odhad 60 €/m1/rok) . 

Spol. MEDICAL s.r.o. požiadala vlastníka o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy 1_. 
na ďalšie obdobie - na dobu neurčitú. Rozhodnutie o tomto zámer bude predmetom 
rokovania Mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2015. 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ : 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

r·~~·c;;·,:~S:'~\ 
Mgr. Peter Bob , 9-- · - ~-::-:->· -

konateľ 

Ing. Juraj l-mdáč-7 
konateľ 

Bankové spojenie : 
UniCreditBank Slovakia a.s., č . ú.: 1019764005/1111 



l 

-

-

Zmluva 
o nájme nebytových priestorov 

č. 4518 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorš ích predpisov m dzi týmito zmluvnými 
stranami : 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hla,
1

vná 73, 080 68 Prešov, 
~astúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40, 080 O l Prešov l / 
IČO: OO 327 646 DIČ: 2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Prešov, 
Číslo účtu: 6619911059/1111 , VS 4518 KS 0308 

ako prenajímateľ 

a 

2 . . MEDIKAL, s.r.o. 
Sídlo: 080 Ol Prešov, Čapajevova23 
Obchodný register: Okresný súd Prešov 
Oddiel : ·Sro Vložka číslo: 12150/P 
Zastúpený: Ing. Karol Schneider, konateľ 
IČO : 36466344 DIČ: 2021507367 IČ DPH: SK2021507367 
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Prešov 
Číslo účtu: 1591710657/0200 

ako nájomca 

Čl. I 
PREDMET ZMLUVY 

l 

l 

l 
l 

ll Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, M/4926/2014 zo dňa 

19.03.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachc dzajúce sa v objekte č. 

súpisné 7174, k. ú. Prešov. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Justičná č. 14 
3/ Prenajíma sa časť objektu: l. nadzemné podlažie 
4/ Nebytové priestory o výmere: 148.50 m2 

Sl Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú nájomcovi za účelom : 

zdravotníctvo 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučn na dohodnutý účel. 



Čl. III 
DOBA NÁJMU 

1/ Nájomn)' vzťah nadobúda účinnosť dňom: 01.04.2014 a uzatvára sa na dobu určitú- po 
dobu l roka, t.j. do 31.3.2015. 

2/ Počas d by náj mu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvo ov uvedených v § 9 · ods. 2 a 3 Zákona l 1611990 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Pre prí ad výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým 
dňom mesiaca naslt dujúceho po doručení výpovede. . 

Čl. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

ll V zmysle ,Smernice primátora mesta Prešov SP- 22" bolo dohodn1:1té ročné nájomné za 
užívanie nebytovýcli priestorov vo výške 9652,56 EUR podl'a výpočtového listu. · 

2/ Prenajírrlatel' si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznárne 1 ia o zvýšení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzný h právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 

nehnute3l'/nopsti. o' l l' ' ,. o d .. o , 'vk . 'o 'h . o o f1 v 'h 
renaJrmate ma pravo Je nostranne upravrt vys ~ naJomne o o pnemer m acne o 

koeficientu a priemernej no~inálnej mzdy uverejnenej Štatistickým úradom SR, za príslušný 
kalendárny rok. Ta to upravené nájomné je n:ájomQa povinný platiť od mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom m bolo doručené písomné oznámenie od prenajímateľa o úprave výšky nájmu 
(výpočtový list}. 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

ll Nájomca hrádza nájomné s dňom splatnosti 5. (piaty) deň bežného mesiaca kalendárneho 
roka. 
Nájomca je zároveň povinný do 5. dní od podpísania tejto zmluvy uhradiť na účet prenajímateľa 
jednorázovo finanč ú zábezpeku (depozit) vo výške mesačného nájomného, ktorá bude slúžiť na 
úhradu splatnej pohľadávky prenajímatel'a v prípade predčasného zrušenia nájmu zo strany nájomcu. 
Prvá úhrada je splatr á 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza ná omné vo výške: 
dňa 05.04.2014 : 804t.38 EUR (depozit) 
dňa 05.04.2014, 05 05.2014, 05.06.2014 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške: 804,38 EUR 
(mesačná úhrada) . 
Ak je nájomca v om ·škaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 
výzvu na úhradu (te efonickú či písomnú) vo výške l ,66 EUR za mesiac, v ktorom bol nájomca na 
úhradu vyzvaný. 

2/ Zmluvné l trany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímatel' právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 



Čl. VI 
TECHNICKÝ STA V NEBYTOVÝCH PRI ESTO RO V 

1.: Nájomca preberá nebytové priestory \'stave e'\istujúcom ku dt1u )Odpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje. že Sta\ nebytový:ch pri esto rov mu je známy a s t~·mto súhl as . 

1/ Nájomca sa zaväzuje , užívať elektrické spotrebi če, ktoré zodpovedajú f ríslušný·m normám 
tak. aby neprekročili prúdové zaťaženie j ednotlivých obvodov. V prípade nedo ržania stanoveného 
zar'aženiä., vzniknuté škody hradí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájom a môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenaj ímatel'a. · 

ČI. VII 
PR..\ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1/ ·yzájomné práva a povinnosti prenajímatel'a a nájomcu sa sdravujú príslušnými 
ustanoveniami · platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnáj me nebytovýc~ priestorov v znení 
neskorších: pr~~pisoÝ, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . 

2/ Najo'mcaje povinný uhrádzať všetky náklady spoj ené s obvyklým udrž avaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č . 87/1995 Z.z .. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájor ca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu sÚ. 

4 / ·Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potreb opráv, ktoré má 
prenajímateľ urobiť a umožniť vykonariie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla . . 

51 Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsa u potrebnom počas 

realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové pr estory nachádzajú. 
61 Nájomca je povinný do l O dlií oznámiť prenajímateľov i každú z 1enu svojej právnej 

subjektivity, ako i iné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. . · 
71 Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajírnateľ do sí la náj_omcu. Účinky 

doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú ?-.i vtedy, ak písomnosť prevezm pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za nás edok, že zásielka sa . 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozúmenia prenajímatel a o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímatel'ovi prístup k dôležitým zariadeniat objektu (k rozvodu 
ÚK. plynu, elektriny a pod .). 

9/ Nájomca zodpo vedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu pre ajatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požian , resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 314/01 Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskoľš ích pr dpisov . 

l 0/ Nájoni.ca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podr ájmu iným fyzickým 
a právnick~'m osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto neby1ových priestorov. 

ll / Posledný dei1 nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vyprata né 
odovzdať do troch dní pre najímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primerané u opotrebeniu , ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájo ca vyko ná úpravy 
\ nebyto\ )'ch priestoroch . bez písomného súhiasu. je povinný uv i esť ne ytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol , v ktorom obe st any skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 



V prípade neodovzdalnia nebytových priestorov prenaj ímate l'ovi po uplynutí doby nájmu, t.j . na 
základe výpovede, d 1 hody, resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímatel' 
vyhradzuje právo účt · vať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 

neoprávneného užíva ia priestorov . 
Nájomca týmto spln mocňuje prenajímatel'a na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka pril'ahlého k nebytovému priestoru , 
verejného priestranstva prislúchajúce k objektu, resp . spoločného priestoru príl'ahlého k nebytovému 
priestoru. l . · · 

· 13/ Prenajím tel' nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 
hnuteľnom majetku v esenom do prenajímaqých priestorov. 

14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 
zariadení využívanýc 1 nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 

l~ / Nájomca ·Íe povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporusenom stave. 

16/ Na dod~vku tepla súvisiaceho s užívaním nebytových priestorov, v ~mysle tejto 
nájomnej zmluvy, u1avrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PRESOV REAL, 

~:o~.db~r ~lektrick . energie, vody . v~ na v~oz d?m?vého od~adú uza~rie _nájomca samostatný 
zmluvny vztah a dok ady o tom predloz1 prenaJimatel ovi do 15· dm od ·podp1sama zmluvy. 

17/ Zmluvné f trany sa dohodli, že prenajímatel' má na zabezpečenie nájomného · 
záložné právo k hn Ú~l'ným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnutel'nosti a patria 
nájomcovi v súlade s ustanoveniami § 151 a .nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII 
· ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1/ Nedelitel'n u sú~asťou tejto zmluvy je výpočtový list. 

2/ _Zmluva ~,ola napísaná ~ dvo~~ \ryho,tov~niach , - pr,e _ka~dú zml~vnú stranu je~no . 
vyhotoveme a nadob · da platnosť dnom JeJ podp1sama opravnenym1 zastupcam1 oboch zmluvnych 
strán. 

31 Zmluvné s rany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, rozumejú jej , slíhlasia s jej obsahom a 
na znak súhlasu ju p dpisujú. . 

4/ Táto zmlu a je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom hasledujúcim 
po dni jej zverejneni . 

V Prešove dňa 31.03.2014 

Nájomca: Prenajímatel': 

\ 1. ng. Karol Schneid r 
\kon'atel' 
. l 

\\: \ MMDII~L j.r.ca. 
' 1 Capajevova 23 Í~ 

OBQtll PRE~ ? V 

S!~i' ·:~:.; ; ,:, '~ ;-._ ~_ ; ;·;~ :: ::·. _ ,:_ ·..t : ~.· · . · 

~ :·~· ~"~~ [;'_ ~:~: ''• 

~:; ;_ ,_:;\ ; ~: · :..i ~~~ r; .. _ !~ r: . r:r·; ŕ~.---.~~:-._; 
Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudá!' 
konateľ 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie investičnej činnosti 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Odbor správy majetku 
Majetkovo- právne odc el enie 
Ms Ú v Prešove 

Vás list čislo 1 zo dňa Naše čislo Vybavuje /linka 

R- 603/2015 Mgr. Fertaľ/3100260 12.08.2015 

Vec 
Odpoveď na žiadosť o zaujatie stanoviska - "Pracovisko MsP Prešove na ulici 
Justičnej č. 15- Justičnej č. 14" 

Na základe Vašej žiadosti č. M/2015/5083 vo veci posúdenia výšky finančných 

prostriedkov na sťahovanie a vhodnosti priestorov na ul. Justičnej 14 

polície uvádzame nasledovné: l 
re účely Mestskej 

nakoľko sa nejedná o stavebné práce, výšku nákladov na ťahovanie nevieme 

posúdiť, pretože v rámci činnosti nášho oddelenia s tý 

skúsenosti, 

nemáme žiadne 

vzhľadom na špecifiká zabezpečovacích zariadení, ako /aj bezpečnostných 

predpisov pre prácu MsP, nie je v kompetencii nášho oddelenia posudzovať 

vhodnosť priestorov pre účely MsP (špeciálne predpisy a vyhl šky) . 

V predmetnej veci preto odporúčame využiť služby stálych part erov MsP, prípadne 

Odboru vnútornej správy MsÚ v Prešove, ktorá spravuje objekty pre potr by samosprávy. 

S pozdravom 

". 

Ing. Ľudóvít K báni 
poverený riaden m OIČ 

l 

l,' ... 

Mestskyurao v Prešove l i-i'8vna '"ll 080 01 Prešov 1 Tel <421(51',3100111 1 Fax.· '1 -
··4 '! \J1)7l)Jc60 ::.:. ,..,l3íl: ...... , ;:;tQ ·'3cn:~;Dt.2;p ·JSt)\_s~: l wwvt.oresovsk 



Sirotňáková Eva PhDr.! 

Od: 
Odoslané: 
Komu: larga Marek Ing. [marek.varga@presov.sk] 

O. septembra 2015 13: 13 
i rotňáková Eva PhDr. 

Predmet: RE: 

Dobrý deň, na základe 
rozhovore, Vám zasiela 
Justičná. 

istu č. M/2015/5083, ktorý sme dostali na vedomie a po dne š nom 
stanovisko MsP k odpredaju a presťahovaniu pracoviska MsP 

l. Z dôvodu rekonštruk 1i e priestorov Justičná 15 pre potreby MsP v nedávnej dobe 
spoločnosťou Real s.r .. , nie je sťahovani e MsP vhodné. 
2. Doterajšie priestor~ MsP sú z abezpečené signalizačným zariadením. 
3. V priestoroch sa na ·hádza Zbrojárka, ktorá vyhovuje normám zriadenie novej vysoké 
náklady. 
4. Presťahovanie KMS m sta Prešov - vysoké náklady. 
5. Prenos PC siete - v soké náklady. 
6. Prenos RDST - vysok . náklady. 
7. Potreba priestorov atní a toaliet zvlášť pr e ženy aj mu žov . 

Zhrnutím môžeme konšta l ovať, že presťahovanie MsP neodporúčame nielen z finan č nej stránky 
ale zároveň aj technic ej. 

Ing. Marek Varga 
vedúci odd. MTZ 
MsP Prešov 
t.č. 0513100352 

-----Original Message-----
From : Sirotňáková Eva PhDr. [mailto:eva.sirotnakova@presov.sk] 
Sent: Monday, August 24, 2015 11:03 AM 
To: marek.varga@presov.sk 
Subject: j 

Prajem pekný deň, 

Môžete sa mi ozvať na k apku 228. 
Ďakujem 

PhDr.Eva Sirotňáková 
odborná referentka 
Odbor správy majetku me ta 
Majetkovo - právne oddelenie 

Mestský úrad Prešov 
Jarkova 24 
080 01 Prešov 

Tel. 051/3100228 
eva.sirotnakova resov. s k 
www.presov.sk 
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NP Ul. Justičná 14 

, r-------~ 
\_, ___ _j l~----~- \ 
- \ 

\ ---

Predmet odpredaja : 

č.; Parc. č .· 

Obstarávacia cena : 

Zostatková cena k 
30.9 .2015: 

Správca: 

Popis: 

Existujúci nájomný 
vzťah : 

Ťarchy a obmedzenia 

Trhová cena : 

Stanovisko VMČ 6: 

Stanovisko správcu : 

Stanovisko OSMM: 

NP Ul. Justi čn á 14 

Sídlisko Sekčov - smer Šalgovík 

76 598,30 € 

56 220,05 € 

Prešov Real , s. r. o. 

Objekt s. č . 7174 je jednopodlažná budova, v súčasnosti slúži pre zdravotnícke účely . 

Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu u rčitú do 31.3.2015 pre nájomcu MEDI KAL, s.r.o 
Výška nájmu ročne : 9 652 ,56 €, nájomca požiadal o jej predÍžen ie 

Nesúhlasí s odpredajom NP a neodporúča vyhovieť žiadatel'ovi 

V prílohe 

Príjem z predaja tejtO budovy je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu na rok 2015 a zvážiť 
presťa h ovan ie MsP z J ust i čnej 15 

Strana 1 z 2 



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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

-stavby nachádzajúcej sa na Ul. Justičnej 14, s. č. 7174, umiestnenej /na pozemkoch parc. 
č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie a parc. č. KNC 14445/6, zast. plocha 
a nádvorie, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- pozemkov parc. č. KNC 14445/5, zastavaná plocha a nádvorie o 'mere 29m2 a parc. 
č. KNC 14445/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 241 m2 LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, 

s týmito podmienkami: 

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

l. predmetom návrhu zmluvy budú nehnuteľnosti identifikované vyššie 
2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny za konkrétne nehnuteľnosti. l 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zbluvy 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 podľ odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstúpením od 
zmluvy zmluva zaniká; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechád _ajú na neho práva 
a povinnosti z existujúcej nájomnej zmluvy k prevádzaným nehnutet nostiam; 
(Odsek 5 platí len v prípade, že víťazom nebude nájomca, ale tretia oroba.) 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

minimálne l O 000 € na účet č. 35 - 0000423572/0200, VS xxxx, in jeho návrh nebude 
do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy p užije na úhradu časti 
kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa dseku ll, odmietne 
uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o prijatí 
jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech v hlasovateľa a zvyšná 
čast' bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dň uplynutia lehoty na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

b) preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu, r~sp. inú hodnovernú 
garanciu finančných prostriedkov vo výške ním ponúkanej kúphej ceny za predmet 
~y; l 

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne majetkovo-právne oddelenie MsÚ 
v Prešove, Jarková 24, tel.: 051/3100228 priamo alebo prost1redníctvom správcu. 



Kontakt na správcu poskytne majetkovo - právne oddelenie na uvedenom telefónnom 
čísle . Ob~[liadka predmetných nehnutel'ností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelári prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku ptesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM 
- Obchoo/~á verejná súťaž č. XX/2015- nehnuteľnost' Justičná 14- neotvárat"'. 
Zalepená pbálka bude ďalej obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej 
osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné čís lo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o solventnosti, doklad 
o zložení zábezpeky, návrh kúpnej zmluvy podpísanej navrhovateľom a pod.; 

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

5. vyhodnot .nie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych 
dní po up ynutí termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude 
oznámen ' účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 7 kalendárnych dní 
od vyho notenia obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené 
zábezpek súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; 

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

z pohľadu vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na 
predklada~1ie návrhov; 

8. doterajší r ájomca má právo odkúpiť príslušné nehnuteľnosti, za najvyššiu cenu 
ponúknut1' v rámci obchodnej verejnej súťaže; 

9. vyhlasova! el' si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 

o zrušení úťaže budú súťažiaci upovedomení najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa kon* ia zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo 
k zrušeni1 súťaže ; 

l O. prijatie aj výhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 
zastupiteľ~vom mesta Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa 
vykoná pí omnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo 
dňa kona

1 
ia zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu 

najvýhod~jšieho návrhu; 
ll. vyhlasova el' môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 

nesprávno ti a tiež vykonať doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za 
účelom zoi1súladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia 
výhodnejš eho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú 
v rozpore 1· týmito súťažnými podmienkami; 

2 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. ll (Buzgóová) 

AJ Mesto Prešov má zámer predaja: 
stavby súpisné číslo 5057, stojacej na pozemku parc. č. KNC 12666, 
pozemku parc. č. KNC 2666, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 210m2

, 

pozemku parc. č. KNC 2665, záhrada o výmere 423 m2
, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sabinovská 51. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Mesto Prešov má zámer odpredať objekt a pozemky na Ul. Sabinovskej 51. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 28. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Mestskej polície zo dňa 13. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. 3 zo dňa 31. 8. 015: 
Súhlasí s odpredajom. 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 

Strana 
13125 

OSMM odporúča schváliť zámer predaja stavby a pozemkov bližšie špecifikovaných v bode 
Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom obchodnej verejnej súťaže. 

GI Cena: 
Cena v zmysle znaleckého posudku č. 5212015 zo dňa 31.7.2015 vyhotoveného spoločnosťou 
SEIP A za cenu 79 400 €. 

Hl Prílohy: 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 28. 8. 2015 
Stanovisko MsP zo dňa 13. 8. 2015 
Kópia mapy z GIS 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie 
Zámer predaja: 

- stavby súpisné číslo 5057, stojacej na pozemku parc. č. KNC 12666, 
- pozemku parc. č. KNC 2666, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 O m2

, 

- pozemku parc. č. KNC 2665, záhrada o výmere 423m2
, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sabinovská 51 . 
-spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe. 

F- MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV 
Od bor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Váš list čislo 1 zJIIl.ií'\P1 59/2015 ~J~d;§(d 2259 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

\ml, Wilfhf I ~R!fi r í na Štofan ov á Prešov 
~!f05 fi3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

28.8 .2015 

Pre~_ev, Sabinovská ulica č. 51, odpredaj nehnuteľností areálu Mestskej polície -
obje'klca pozemok na pozemkoch parc. č. KNC 2666 a 2665 k.ú. Prešov 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/1 0159/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetný areál súčasťou plochy určenej ako obytná 
plocha bytových domov. 

Nemáme námietky k odpredaju nehnutel'ností areálu Mestskej polície- objektu s po
zemkom, na Sabinovskej ulici č. 51 na účel. ktorý bude v súlade s regulatívom RL 8.5 VZN 
mesta Prešov č . 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2015, s nasledovnými funkciami: 

RL 8.5 Plochy určené pre bývanie v bytových domoch 
a) hlavná funkcia - bývanie v bytových domoch 
b) prípustné funkcie - bývanie v polyfunkčných domoch, zariadenia základnej a vyššej občianskej 

vybavenosti, nevýrobná prevádzka, ktorá nie je zdrojom zhoršenia kvality bývania s únosnou 
indukciou podnikatef'skej a individuálnej dopravy vozidlami do 3, 5 t, strešné fotovoltické 
elektrárne 

c) neprfpustné funkcie - lôžkové zdravotnícke a sociálne zariadenia, vel'koobchody a 
vel'kosklady, priemyselná výroba, dopravné areály, pof'nohospodárska výroba, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov 

d) ostatné podmienky: 
zástavba samostatne stojacimi alebo radovými objektmi, minimálne trojpodlažnými, 
zastavanosť areálov budovami do 30%, podiel plôch zelene minimálne 30% 
garážovanie a parkovanie bude riešené v dochádzkovej vzdialenosti v rámci jednotlivých 
obytných zón, počet odstavných a garážových miest musf byť minimálne zhodný s počtom 
bytov v zóne. 

../: .//. 
/~///,// c ( (ť' (" 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru ÚP a Sú 
hlavný architekt mesta 

Mestský u rad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.. +421 (51 )3100111 l Fax .. +421 (51 )7733665 l E-mail· mesto.radnica@presov.sk 1 www presov sk 



Vaš list čislo l zo dňa: 

M/ 101 59/2015 

Vec 

1\1esto Pr·ešov 
l\1estská polícia v Prešove 

Jarková č. 24 
080 O 1 Prešov 

.- \ ..) 

<v. 
l 

í'·J' i . - ~ U/, l ·f;' 
.' ' .:: l.. ~} 't..] l .... ) 

Mestský úrad v Prešov 

Naše čislo: 

P/1 511 2035/2 

Odbor správy majetku 
Majetkovo - právne oddelenie 
080 O l Prešov 

Vybavuje / linka: Prešov: 

13.08.2015 

Žiadost' o zaujatie stanoviska -odpoved' 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 10.08.2015 o zaujatie stanoviska k odpredaju rodinného 

domu na UL Sabinovskej č . 51 (terajšie sídlo mestskej polície) uvádzame, že s predajom 

domu súhlasíme. Zárove!"! žiadame, aby sa predaj zrealizoval po presťahovaní pracoviska 

mestskej polície do priestorov na Sídlisko III. , pracovisko DRUŽBA, kde je v súčasnosti 

kamerový systém. 

S pozdravom 

~-s? 
náč~ník mestskej polície 

lv1estska policia v Prešove l Jarkova 24 l 080 01 Prešov l Tel. +421 (5 1) ?i 32 670 l Fax: "'-421 (51 ) 3í OO 354 1 E-mail. me:stska.oo11cia@oresov.sk l www.presov.sk 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

vyhlasuje 
podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

stavby súpisné číslo 5057, stojacej na pozemku parc. č. KNC 12666, 
pozemku parc. č. KNC 2666 o výmere 210m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
pozemku parc. č. KNC 2665 o výmere 423m2

, záhrada, 
L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sabinovská 51, 

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 minimálne za cenu vo výške 79 400; 
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; 

5. súťažiaci prijíma podmienky na odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností , ktoré sú 
podľa ÚPN mesta Prešov súčasťou plochy určenej ako obytná plocha bytových domov. 
Nehnuteľností sa predávajú na účel, ktorý bude v súlade s regulatívom RL B.5 VZN 
mesta Prešov č. 5/13 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2015, s nasledovnými funkciami: 
RL B.5 Plochy určené pre bývanie v bytových domoch 

a) hlavná funkcia- bývanie v bytových domoch 
b) prípustné funkcie - bývanie v polyfunkčných domoch, zariadenia základnej a vysseJ 

občianskej vybavenosti, nevýrobná prevádzka, ktorá nie je zdrojom zhoršenia kvality 
bývania s únosnou indukciou podnikateľskej a individuálnej dopravy vozidlami do 3,5 t, 
strešné fotovoltické elektrárne 

c) neprípustné funkcie - lôžkové zdravotnícke a sociálne zariadenia veľkoobchody 

a veľkosklady, priemyselná výroba, dopravné areály, poľnohospodárska výroba, 
zariadenia na zneškodňovanie odpadov 

d) ostatné podmienky: 
zástavba samostatne stojacimi alebo radovými objektmi, minimá ne trojpodlažnými, 
zastavanosť areálov budovami do 30%podiel plôch zelene minimálne 30% 
garážovanie a parkovanie bude riešené v dochádzkovej vz~ialenosti v rámci 
jednotlivých obytných zón, počet odstavných a garážových miest musí byť minimálne 
zhodný s počtom bytov v zóne. 



OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 

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

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

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

kúpnej 
ceny za predmet kúpy; 

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarkova 
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 - nehnutel'nosť Sabinovská 51 -
neotvárat"'. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 

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

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

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

6. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7. predložené návrhy môže súťažiaci meniť a dopÍňat' 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. pnJatte 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. 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 12 (Lichvárová) 
Al Mesto Prešov má zámer predaja: 

stavby súpisné číslo 4791 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 9204/12, 
pozemku parc. č. KNC 9204/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 868m2

, 

pozemku parc. č. KNC 9204111, ostatná plocha o výmere 2 945m2
, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sídl. III - NS Družba. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
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14/25 

Dostali sme žiadosť p. Ing. Milana Cibere, Trebišov, ktorý v zastúpení investora prejavil 
záujem o odkúpenie NS Družba na Sídl. III v Prešove. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Z dôvodu, že na predmetnej stavbe je na L V č. 6492 vedená ťarcha - zriadenie záložného práva v 
bankách (úverová zmluva pre mesto Prešov) a s prihliadnutím na ďalšie predložené stanoviská 
dotknutých útvarov MsÚ a VMČ č. l k predloženej žiadosti, OSMM neodporúča schválit' 
zámer predaja stavby a pozemkov bližšie špecifikovaných v bode Al tohto materiálu. 
V prípade jej akceptácie OSMM odporúča schváliť zámer predaja stavby a pozemkov v zmysle 
zmysle § 9a ods. l písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov spôsobom obchodnej verejnej sút'aže. 

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

El Stanovisko správcu nehnutel'ností (PREŠOV REAL, s.r.o.) zo dňa 9. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko odboru ekonomiky a podnikania zo dňa 3. 9. 2015: 
(V prílohe.) 

GI Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l nesúhlasí s odpredajom mestských nehnuteľností. 

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

Il Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 26. 2. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa ll. 5. 2015 
Stanovisko správcu zo dňa 9. 4. 2015 
Stanovisko OE aP zo dňa 3. 9. 2015 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja: 
- stavby súpisné číslo 4791 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 9204/12, 

pozemku parc. č. KNC 9204112, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 868m2
, 

- pozemku parc. č. KNC 9204/11, ostatná plocha o výmere 2 945m2
, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sídl. III- NS Družba, 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



..-\ 
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Mestský úrad 

Prešov 

Vec: Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností. 

- Horevedený Ing. Milán Cibere v zastúpení investora Vás týmto žiadam o -
odkúpenie nehnuteľností: 

l. NS Centrál- budova s pozemkom na sídlisku II v Prešove, 
-parcelné čísla- 8398 a 8399, k. ú. Prešov 
Záujem máme o budovu, parkovisko , ako aj priľahlý pozemok 8397, 8400. · 

2(NS ~Družba ~ budova s pozemkom na sídlisku ID v Prešove; --· 
parcelné čísla- 9204/11 , 9204/12 v k. ú. Prešov. 

• ·'" -- - ... - .. • • · · :. J;·· . - •• 

Uvedené nehnuteľnosti máme záujem odkúpiť aj s doterajšími záväzkami- -_- L ..... ~----- --- · 

n~o~. -

S pozdravom 

Trebišov 25.2.2015 .. ;_ 

Ing. Milan Cibe~--

./ 
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.'\/ parcely C 
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M dô ležité ulice a cesty 
C:J významné u li ce a námest ia 
M ul ice a ces ty 

· · iné komun ikácie a chodn íky 



Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 17.03.2015 
Čas vyhotovenia: 09:38:47 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492 
ČASt A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

9204/12 3868 Zastavané plochy a 17 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným čí s/om 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

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

4791 9204/12 
Legenda: 
Druh stavby: 

14 nakup.stredisko 

14- Budova obchodu a služieb 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Ostatné stavby nevyžiadané 

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

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO: 

1 l 1 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

P2 43312006-Žaloba o nahradenie prejavu vôle v súlade s ust.§ 39 zák.162/95 Zz k 
nehn.parc.KN 3802/3 k spisu na OS Prešov č.k.11C 123/2006 -určenie práva k nehn.súdom; 
K pozemkom registra C KN č.9204/37, 9204/38, 9204/43 a 9767/1 v rozsahu geometrického 
plánu úradne overeného pod G1-490/2010, ktoré sú predmetom neukončeného konania 
podl'a ust.§ 12 ods. 1 zákona. Evidovaný vlastník podl'a § 12 ods. 4 zákona nemôže do 
rozhodnutia podl'a § 12 ods. 4 s pozemkami nakladať. 
X -51/2011- Uradný záznam SK Prešov -Na parc. C KN 7384/1 hodnovernosť údajov 
katastra o práve k nehnutel'nosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného 
rozhodnutia v ded. veci O 411/88 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č.12 C 129/93-45 zo 
dňa 24.1.1995. 
P 428/2014- poznamenáva sa, že prebieha súdne konanie na Okresnom súde Prešov pod 
č. 9C 114/2014 o určení vlastn íckého práva vydržaním k par. KNE č. 6-1143/8 
P-481/14- Uznesenie OS č.9C/114/2014-zákaz scudziť a právne zaťažiť akýmikoľvek 
právami tretích osôb parc.EKN 1143/8, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej 
v konaní o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnutel'nosti vydržaním. 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/201 O/Pe, zo dňa 5.5.201 O 
Zámenná zmluva V 7088/2006 
Zámenná zmluva V 867/2007 
KUPNA ZMLUVA V 3917/2001. 
Z 3687/2002 • ZIADOST,GP.C.138/2002. 
Z 3904/2007-Žiadost' o zápis do KN č.M/2007/2357 
Z 4410/07- zápis kúpnej zmluvy z 2.2.1970 +GP č.11/2007 

1/26 Aktualizácia katastrálneho portálu: 13.03.2015 



Vec 

MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Váš list č ís lo l z~~15/42015 I'W20'HJ/l\928 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

'fu ~F''8~.1iKlatarína $tofanová Prešov 11 .5.2015 
2 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Pre~l!. Sídlisko Ili., NS Družba - budova s pozemkom, pozemky parc. č. KNC 9204/11, 
9204/12 k.ú. Prešov, Ing. Milan Cibere 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č . M/3515/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita určená ako plocha občianskej 
vybavenosti. V zmysle VZN mesta Prešov č . 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č . 11/2013, 
platí pre danú plochu regulatív RL C.3 Plochy neareálovej občianskej vybavenosti. 

V súčasnej dobe sa na pozemku parc. č . KNC 9204/12 k.ú. Prešov nachádza 
dvojpodlažný objekt nákupného strediska Družba s vnútornými átriami. Na pozemku parc. č . 

KNC 9204/11 k.ú . Prešov sa nachádza zvýšená terasa , ktorá je stavebnou súčasťou objektu 
NS Družba a z ktorej sú prístupné jednotlivé prevádzky občianskej vybavenosti a služieb 
v objete NS Družba. Pre potreby parkovania zákazníkov a zamestnancov jednotlivých 
prevádzok v objekte NS Družba je využívané parkovisko umiestnené západne od objektu na 
pozemku parc. č. 9204/13 k.ú. Prešov. 

Prevádzky umiestnené v predmetnom objekte plnia funkciu základnej a vysseJ 
občianskej vybavenosti spádového územia Sídliska 111. , preto neodporúčame odpredaj NS 
Družba - budovy s pozemkami žiadatel'ovi. 

N:rJJE§TO I*Jt~~ov 
Mestský úrad v Pre~ove 

ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁHOVAHIA A STAVEBNtHO ÚRADU 
080 J} r::> -ešov ~ 

' ) 

Ing. arch. Már~·a utková 
vedúca odboru ú mného plánovania 
a stavebného ú adu , 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 Tel. : +421(51)310011 1 l Fax.: +421 (51 )77336651 E-mail : mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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ESOV REAI.s.r.o. 

Váš li st: 

f...r'·.·. -..,_ 

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

OR vedený na OS v Prešove, odd iel Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Odd. mestského maj etku 
p. Lichvárová 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: V Prešove dňa 

M/3515/2013 
Naša značka: 
213 /2015 M g r. M. N ad zo nová 09.04.2015 

Vec: Stanovisko k odpredaju nehnuteľností 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 17.3 .2015 , nám doručenej 24.4.2015, vo veci odpredaja 
nehnuteľností- NS Družba - budova s pozemkom, Vám podávame nasledovné stanovisko: 
NS Družba spravuje naša spoločnosť od r. 1996. Prenajímateľná plocha j e 5361 ,97 m2

• 

V objekte má svoje prevádzky 3 1 nájomcov. Obj ekt je využitý na 93,8 %. 
NS DRUŽBA je ucelený, dôstojný a atraktívny objekt a symbolizuj e funkčnú a spoločenskú 
dôležitosť v danej lokalite. Má výbornú dopravnú obslužnosť pre všetky typy vozidiel. 
Niektoré časti objektu sú po rekonštrukc ii. O objekte je zabezpečená ponuka služieb, ktoré 
môžu uspokojiť potrebu zákazníka (napr. pošta, ambulancia, kaderníctvo , zariadenie pre 
seniorov, mestská polícia, čistiarel1. , predajne a pod .), čo sa predajom nehnuteľno st i môže 
zmeniť. 

Správca za posledných desať rokov investoval do objektu cca 200.000 € a na tento rok je 
plánovaná investícia cca 30.000€. Nájomné za posledných desať rokov predstavovalo cca 
1.500.000 €. 

V súčasnosti ročný nájom z uvedenej nehnutel'nosti činí cca 130.000- 140.000 €. 
Z hore uvedených dôvodov správca n e o d p o r ú č a odpredaj nehnuteľností. 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ : 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Ing. Juraj Hud~ 
konateľ ,/ / 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s , č . ú.: 1019764005/1111 



INTERNÉ OZNÁMENIE 

Mesto Prešov 

Od: Odbor Ekonomiky a podnikania 
- odd. rozpočtu a účtovníctva 

Pre: Odbor správy majetku mesta 
- majetkovo právne oddelenie 

Strana 
111 

Dátum: 03.09.2015 Vec: Stanovisko k majetkovému prevodu 
- odpoveď na Vyžiadanie M/3515/2015 č.záz. 111206/2015 

Na Vaše vyžiadanie č. záz.111206/2015 vo veci zaujatia stanoviska k odpredaju . 
mestských nehnutel'ností, na ktorých je evidovaná ťarcha zo záložného práva , Vám 
oznamujeme, že mesto v súčasnosti nebude realizovať zmeny v predmete ani forme platného 
záložného práva zriadeného v súvislosti s úvermi v bankách. 

S pozdravom 
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_~Jde l c íi ie rozpočtu ; 8čtovn íci.v.:1 

080 01 Píešov @] 

Ing. Jana Šarišská 
poverená riadením 

odd. rozpočtu a účtovníctva 

Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho zamestnanca odosielajúceho 
organizačného útvaru: 
Ing. Martina Kolarčíková, vedúca odboru ekonomiky a podnikania 

F- MsÚ/SP-01/8/1 



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

vyhlasuje 
podľa §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj: 

stavby súpisné číslo 4791 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 9204/12, 
pozemku parc. č. KNC 9204/12, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 868m2

, 

pozemku parc. č. KNC 9204/11, ostatná plocha, o výmere 2 945m2
, 

L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Sídl. III - NS Družba. 

s týmito podmienkami: 

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

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

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

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051/31 00212 priamo, alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnuteľností bude záujemcom umožnená v dňoch xxxx; 



3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do 
kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM 
-Obchodná verejná sút'až č. XX/2015- nehnutel'nosť NS Družba- 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 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 sút'ažiaci menit' a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh 

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

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

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

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

2 



9 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 13 (Ing. Adam) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
stavby súpisné číslo 4693 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8398, 
pozemku parc. č. KNC 8397, ostatná plocha, o výmere 2 188m2

, 

pozemku parc. č. KNC 8398, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 769m2
, 

pozemku parc. č. KNC 8399, ostatná plocha, o výmere l 436m2
, 

pozemku parc. č. KNC 8400, ostatná plocha, o výmere l 801 m2
, 
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spolu pozemky o výmere 10 194m2
, LV č . 6492, k. ú. Prešov, lokalita Čsl. armády, NS Centrál. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Obdŕžali sme žiadosť p. Ing. Milana Cibere, Trebišov, ktorý v zastúpení investora prejavil záujem 
o odkúpenie NS Centrál v Prešove a ďalších susedných pozemkov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
S prihliadnutím na predloženú žiadosť, v prípade jej akceptácie, OSMM odporúča schváliť zámer 
predaja stavby a pozemkov bližšie špecifikovaných v bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. a) zákona č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom 
obchodnej verejnej súťaže. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 21. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko správcu nehnutel'ností (PREŠOV REAL, s.r.o.) zo dňa 9. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 4. 6. 2015: 
VMČ č . 2 nesúhlasí z dôvodu, že považuje za vhodné, aby objekt zostal v majetku mesta Prešov. 

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

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 25. 2. 2015 
Doplnenie žiadosti zo dňa 18. 5. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 21. 5. 2015 
Stanovisko správcu zo dňa 9. 4. 2015 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja: 

stavby súpisné číslo 4693 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8398, 
pozemku parc. č. KNC 839 7, ostatná plocha, o výmere 2 188m2

, 

pozemku parc. č. KNC 8398, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 769m2
, 

pozemku parc. č. KNC 8399, ostatná plocha, o výmere l 436m2
, 

pozemku parc. č. KNC 8400, ostatná plocha, o výmere l 801 m2
, 

spolu pozemky o výmere JO 194m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Čsl. armády, NS Centrál. 

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

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Ing. Milan Cibere , ul. ' . . 

Mestský úrad 

Prešov 

Vec: Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností. 

. Horevedený Ing. Milan Cibere v zastúpení irivestora Vás týmto žiadam· o 
odkúpenie nehnuteľností: 

l. NS Centrál - budova s pozemkon1 na sídlisku II v Prešove, 
-parcelné čísla- 8398 a 8399, k. ú. Prešov 
Záujem máme o budovu, parkovisko, ako aj priľahlý pozemok 8397, 8400. 

2. NS Družba- budova s pozemkom na sídlisku III v Prešove, 
parcelné čísla- 9204/11 , 9204/12 v k. ú. Prešov. 

Uvedené nehnuteľnosti máme záujem odkúpiť aj s doterajšími záväzkami- .. ·· 
náj omníkmi. 

S pozdravom 

Trebišov 25.2.2015 

Ing. Milan Cibe1"' 
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~\1ests ~, úrad 
odbor spráY. n1a.:etku mesta 
Prešov 

\ 'ec : Žiadost· o odkúpenie nehnutel'nost1 -· doplnenie materiálo :. 
(vaše víslo- M/35 131201 5 ) 

~a zá ia e vášho listu zo dňa 27.4 .2015 vám zasielam nasledovné in.ormácie, 
ktoré ste si ')'Žiadali , ako doplnenie matedálov. 

J . účel využitia objektu- v prípade odkúpenia by bol objekt využívaný na bežné 
predajne s potravinárskym tovarom a drogérie , prípadne doplnkovým tovarom 
pre domácnosť. V pri ade voľn)1ch priestorov ás ubezpečujem , že účel ich 
využitia by bol zabezpečený v úzkej spolupráci s mestom a na základe vášho 
súhlas' '. 

2. ponú aná cena za objekt- ohľadom tohto bodu b; sme chceli požiadať o 
zho' ie, ·avosť, nakoľko v pripade predaja n.ehnmeľno~ti ; b; · zrejme mesto 
l,·yh1ásil<") súťaž. Keďže cena b e ovplyvnená aj podmienkami, ktoré by 
stanovilo mesto , 1ie jeT' tej to fáze do"'f do re ;nožné ·vaEfikovane a 
zodpovedne pr:p aviť návrh ponúkan j CPJl). 

Ak by ste ozhodli c p iamom pr~daJ !, obrat0n1 :x:p::' vime ' :spolu1. ré.-::; 
~ '\ran;J i na' v rl'\ l" en~ ' ..... J.i. J ._ . ... l v J. -". 



Ing. Július Adam 23.02 .2015 11:09 

Legenda 

• výlučné vlastnlctvo 
:lll podielové spoluvlastníctvo 

lv parcely c 
;V vn ú tor ná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
c:Jvýznamné uli ce a námestia 
M u líce a cesty 
;·: Iné komunikácie a chodnfky 



.. V)rpis z katastra nehnuteľností 

OK RES 707 Pť..:;u, 

OBEC: 52 - ~ 1-10 Pťcšo' 

K:\T AS m.\LNE Gzu, ll L l' ťc šu' 

:-;l ť ~l 11 ~t: 

!Xrtum 25tU.211\ 5 

VÝPIS Z LISTU VLA TNÍCTVA č. 6492 - čiastočn)' 

ČASŤ A: 1\ lAJETKOV.-\ PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

8397/000/0 
83981000/0 
8399/000/0 
8400/000/0 

Výmern spolu : 

VÝME RA 
v [nT] 

2188 
4769 
1436 
1801 

10194 

Pa rcely regis tra "C" 

DRUH 
POZEMKU 

Ostatná plocha 
Zastavaná plocha a nád voťi~ 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 

CHARAKTE-
RISTIKr\ 

29 
16 
37 
29 

* * * Osta.t~é ?axo::.ety re~~stra "C" ~e'ly'hada~é * * * 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
16-Pozemok. na kt je postavená nebyt. budova označ. sú p. čí s. 
29-Pozemok, na kt. je okrasná záhrada, ul ič. a sídl. zelerí 
37-Pozemok, na kt. sú skaly, svahy, rokliny, vým ole. vys. medze 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - prí s lu šnosť k zastavanému územi u obce 
l-I ntravil án 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝM ERA 
v (nf] 

DRUH 
POZEMK U 

Parcely registra "E " 

CHARAKTE
RIST IKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadan é * * * 

Stav by 

SÚPISNÉ NA PARCE LE DRUH POP IS 
ČÍSLO Č ÍSLO STAVBY STAVBY 

4693 8398100010 20 nak. stred. a pťevadz 

ČASŤ B: VLASTN ÍC I 

Pť i ezv i s ko, meno (názov) 

a mi esto tťv:lié ho pobytu (sídlo) vlastn íka 

l Mesto P ťcšov . Hlamá 73.0800 1 Prešov 
!ČO/RČ 3276-16 

ČASÍ' C.lARCHY 

* * * Ostatné stav by nevyžiadané 

* * * Tituly nadobud nut ia ncvyž iadanc' 

" " " Ťarchy nevyhadatlé 

* * * 

* 'l" * 

( c~lkom pan: icl 365 1 .... ) 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M . 
K ZlJO EL 

733 4 541 4 
7334 5414 
7334 5423 
7334 5423 

(celkom paťcie l ......... . 9.24 .. . ) 

PRÍ SLUS. Č Í SLO L.M . 
K ZÚO EL 

(ce lkom stav ieb i74 ... ) 

INÝ LY Uv!. 
ÚDAJ PARCELY 

6492 6492 

(celkom vlastníkov J ... ) 

Podiel 

l l ! 

POL. VZ. 
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MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Odde len ie územného plán ovan ia a urbanizmu 

Hlavná 73. 080 O l Prešov 

Ad resá t 
Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Odde len ie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 01 PREŠOV 

Mľ35i3hor5 

Vec Žiadost' o odkúpenie nákupného strediska Centrál -stanovisko 

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

pozemok parc.č . KN-C 8398 k.ú. Prešov na ulici Československej armády v lokalite 
sídliska ll . je pozemok zastavaný objektom nákupného strediska Centrál , pozemok 
parc.č . KN-C 8399 k.ú. Prešov je zastavaný parkoviskom a pozemky parc .č KN-C 
8397 a 8400 k. ú. Prešov sú pozemkami verejnej zelene v okolí nákupného strediska . 
Podl'a Územného plánu mesta Prešov sú všetky tieto pozemky súčasťou plochy 
občianskej vybavenosti pre ktorú platí regulatív RL C.3 záväznej časti územného 
plánu mesta Prešov, vyhlásenej VZN mesta Prešov č . 5/2013 v znení VZN mesta 
Prešov č . 11/2013. Nákupné stredisko Centrál je hlavným a nezastupitel'ným 
spoločenským , obchodným a obslužným centrom centrálnej západnej časti mesta 
a volebného obvodu č.2 

na základe vyššie uvedeného odpredaj nákupného strediska Centrál je možný len za 
splnenia podmienky zachovania účelu budovy ako objektu obč i anskej vybavenosti 
slúžiaceho okol itej obytnej zóne. S touto podmienkou súhlasíme s odpredajom 
objektu nákupného strediska a ním zastavaného pozemku, t.j . pozemku parc č . 
KN-C 8398 k.ú. Prešov. Nesúhlasíme s odpredajom okolitých verejných plôch 
a ich pozemkov parc . č . 8397 , 8399 a 8400 vrátane na nich umiestnených chodn íkov 
a parkoviska 

S pozdravom 

Ing. arch . Mána L:ufková 
vedúca Odboru územného plánovania 
a stavebného úradu 
hlavný architekt mesta 
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PRESOV REALs.r.o. 

·-.. · -· . / 

Váš list: 

Slovenska 40. 080 O 1 Prešov 
Tel. 051 /773 20 84 , fax : 051 /772 52 64 
e-~a il sek ;-etar i at@presov~ea i sk 
www. presovrea l. sk 

Mestsk)· úrad 
Odd. mestského majetku 
Ing. J. Adam 
Hl avná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuj~: V Prešove Lliía 
M/3513/20 15 

Naša zn ačk a: 

2 14/2015 Mgr. M. Nadzonová 09. 04.2015 

Vec: Stanovisko k odpredaju nehnutel'ností 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 25.3.2015, nám doručenej 27.3.2015, vo veci odpredaj a 
nehnutel"ností - NS Centrál vrátane priľahlých pozemkov, Vám podávame nasledovné 
stanovi sko : 
NS Centrál spravuje naša spoločnosť od r. 1996. Prenajímateľná plocha je 4348 ,86 m2

• 

V objekte má svoje prevádzky 19 nájomcov. Objekt je využitý na 92 %. 
N S Centrál je ucelen)' a dôstoj ný objekt v oblasti občianskej vybavenosti , podnikania. služi eb 
a športu. Symbolizt1je funkčnú a spoločenskú dôležitosť v danej lokalite. Má výbornú 
dopravnú obslužnosť pre všetky typy vozidiel. Niektoré časti objektu sú po rekonštrukcii. 
O objekte je zabezpečená ponuka služieb, ktoré môžu uspokojiť potrebu zákazníka (napr. 
pošta, fitnes, kaderníctvo , občianske združenia, knižnica, predajne a pod. ). čo sa predajom 
nehnutel'nos ti môže zmeniť. 

Správca za posledných desať rokov investova l do objektu cca 40.000 € a na tento rok je 
plánovaná investk i::1 r;-::::. ,;o .OOO€. Nájomné za posledných desať rokov predstavova lo cca 
1.400.000 €. 

V s účasnosti ročný nájom z uvedenej nehnutel"nosti činí cca 120.000- 130.000 €. 
Z hore uveden)'ch dôvodov správca n e o d p o r ú č a odpredaj nehnuteľností . 

S pozdravom 

IČO 317228 14 
DIČ 2020521393 
I Č DPH Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobkc 
konateľ 

Ing . .lurai Hudáč 

konate ľ 

Bankové spojenie 
UniCred itBank Slovakia a.s .. č . ú 



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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤ AŽ 

na odpredaj: 

stavby súpisné číslo 4693 umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8398, 
pozemku parc. č. KNC 8397, ostatná plocha, o výmere 2 188 m2

, 

pozemku parc. č. KNC 8398, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 769 m2
, 

pozemku parc. č. KNC 8399, ostatná plocha, o výmere l 436m2
, 

pozemku parc. č. KNC 8400, ostatná plocha, o výmere l 801 m2
, 

spolu pozemky o výmere 10 194 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Čsl. armády, 

NS Centrál, 

s týmito podmienkami: 

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

l. predmetom návrhu zmluvy budú vyššie identifikované nehnuteľnosti; 
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 nehnutel'ností v Prešove, a to najneskôr do jedného mesiaca od 
uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovatel' právo odstúpiť od zmluvy; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením písomného oznámenia vyhlasovatel'a 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 xxxx € na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , VS xxxx, inak 
jeho návrh nebude do súťaže zahrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy 
použije na úhradu časti kúpnej ceny; ak súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa 
odseku 9, odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa 
oznámenia o prijatí jeho návrhu, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech 
vyhlasovateľa a zvyšná časť bude vrátená súťažiacemu do 15 kalendárnych dní odo dňa 
uplynutia lehoty na uzatvorenie kúpnej zmluvy; 

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

2. technické informácie o nehnuteľnostiach poskytne OSMM MsÚ v Prešove, Jarková 24, 
tel.: 051/3100212 priamo, alebo prostredníctvom správcu. Kontakt na správcu poskytne 
oddelenie mestského majetku na uvedenom telefónnom čísle. Obhliadka predmetných 
nehnutel'ností 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' NS Centrál- neotvárat"'. 
Zalepená obálka bude ďalej obsahovať: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 16/25 

P. č. 14 (Ing. Adam) 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľnosti na dobu neurčitú spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia biblioboxu pre čitateľskú verejnost' na časti 
pozemku parc. č. KNC 9429, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Hlavná v Prešove pre: 
-Knižnicu P. O. Hviezdoslava, Levočská 9, 080 99 Prešov, IČO: 37781308. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ chce na časti tohto pozemku o výmere l m2 umiestniť bibliobox, ktorý má slúžit' pre 
čitateľskú verejnosť na automatizované vrátenie kníh do knižnice. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 4. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

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

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode Al tohto 
materiálu na dobu neurčitú spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
umiestnenia biblioboxu pre čitateľskú verejnost' v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l ,OO €/rok. 

GI Prílohy: 
Žiadost' zo dňa 29. 4. 2015 
Doplnenie žiadosti zo dňa 2. 6. 2015 
Kópia mapy 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 4. 6. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 
neurčitú z dôvodu umiestnenia biblioboxu pre čitateľskú verejnosť na časti pozemku parc. č. 
KNC 9429, zastavaná plocha a nádvorie o výmere l m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
mavnápre: 

-Knižnicu P. O. Hviezdoslava, Levočská 9, 080 99 Prešov, IČO: 37781308, 
- za cenu 1,00 €/rok, s podmienkou umiestnenia biblioboxu po odsúltlasení s odborom 

územného plánovania a stavebného úradu MsÚ v Prešove. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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Mest:.!··:. i~··ad vP ·esove 
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Knižnica P.O.Hviezdoslava 

Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 73 

l ,: · .. } -~ t~~~-(; 

·. ~ :.:-:·: . ~.-."Jr,)tJj-::tfl?/: 
080 Ol Prešov 

Naša zn.:152015 V Prešove 29.04.2015 

Vec 

Žiadost' o prenájom pozemku 

- Žiadame Vás o prenájom pozemku pred budovou v Prešove, Hlavná 139, vo výmere l m2 na 
účely umiestnenia biblioboxu, ktorý slúži čitateľskej verejnosti na automatizované vrátenie kníh 
do knižnice. 

Máme záujem o dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Ďakujeme . 

. s pozdravom 

Tel. 051 /7733009- riaditeľ 

051/7724642- ek.odd. 

Mgr. Marta SkalkÓvá 
riaditeľka 

e-mail: kniznica.poh@gmail.com 
http: www.kniznica-poh .sk 

Bankové spojenie:Štátna pokladnica 
I BAN :SK2281800000007000518979 
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Vaše č .: M/8099/2015 

Vec 

Doplnenie žiadosti o prenájom pozemku 

Knižnica P.O.Hviezdoslava-

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

V Prešove 02.06.2015 

Nájom pozemku na účely umiestnenia biblioboxu žiadame na obdobie od schválenia v mestskom 
zastupiteľstve na dobu neurčitú. Nájomné navrhujeme vo výške l,- € na kalendárny rok. 

Ďakujeme. 

S pozdravom 

Príloha: 

Mgr. Marta Skalková 
riaditeľka 

l x snímok z mapy s vyznačením umiestnenia biblioboxu 

Tel. 051/7733009 -riaditeľ 
051/7724642 - ek.odd. 

e-mail: kniznica.poh@gmail.com 
http: www.kniznica-poh.sk 

Bankové spoj enie:Štátna pokladnica 
IB AN :SK2281800000007000518979 
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ľlliestský úrad Prešov 
Odbo; správy majetku mé;stá ::.h: 

-·~c·~·~ ... Jv-~ '2' ~---~ .. €J~r:Je. 
::-,..-

;: 

Váš list číslo 1 zo dňa 

M/8099/2015/lng .Adam/ 
Č.z . 99877/2015 

Vec 

Naše Cís:o 

B/8658/2015 
ev.č.1 01447/2015 

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

Vybavuje l linka 

lng.arch .Jacová 
'2' 051/31 00273 

Prešo\' 

04.06.2015 

Prenájom časti pozemku par~.č. KN-C 9429 k. ú. Prešov o výmere 1 m2 pred budovou Hlavná 
139 v Prešove pre umiestneniu biblioboxu Knižnice P.O.Hviezdoslava 
-s t a n o v i s k o k zámeru · 

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

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012 , 2013 
schválených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn . č . 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č . 468/2013 
dňa 25. 11. 2013, poz~mqk parc . . 9·. KN-C 9429 k.ú . Prešov na Hlavnej ulici sa nachádza na ploche 
funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ Hlavná ulica - Pešia zóna v Prešove bola komplexne obnovená a stavebne ukončená v roku 
2006 včítane vnútornej šošovky z valúnovej dlážby, kde je v súčasnosti umiestnený bibliobox 
Knižnice P.O.Hviezdoslava. 

3/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru od p or ú č a prenájať časť pozemku parc. č. KN-C 9429 k. ú. Prešov o 
výmere 1 m2 pred budovou Hlavná 139 v Prešove na účely umiestnenia biblioboxu Knižnice P. 
O. Hviezdoslava na dobu 5 -10 rokov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

S pozdravom 
;,11. »::~'l ·f ~ l'" !'lh'~~n '.r 
· · ~~~~·d:v tJ. rad v P~ešove 

~ t· l 'll~· ,,) .. .::.. .• ~ 

r:nBnf. (i!.~' .KÉHO :-Lm,~A~il ;\ SUmWÉHO Ílh.A __ f!U 
. n~o G~ ~re§cv ~~ 

Ing. arch. Mária L.ut~ová 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu , 
hlavný architekt mesta 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 17125 

P. č. 15 (Ing. Benčíková) 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu poskytovania služieb seniorom v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 152,71 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte na Ul. Hlavnej č. 69 so súp. č.2905, 
LV č . 6492, k. ú. Prešov, za účelom stretávania sa seniorov mesta Prešov, na dobu neurčitú pre 
AkSen- aktívny senior o. z., Teplická 58, 921 Ol Piešt'any, IČO: 42173230. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zotrvanie v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa na Ul. Hlavnej č. 69, ktoré 
užíva na základe Zmluvy o výpožičke č. 1831 uzatvorenej do 13 . ll. 2015. Nakoľko žiadateľ najprv 
žiadal o predlženie zmluvy o výpožičke, bol OSMM vyzvaný na prehodnotenie formy užívania 
nebytových priestorov a rovnako mu boli odporúčané aj iné voľné nebytové priestory vo vlastníctve 
mesta Prešov. Žiadateľ však trvá na doteraz užívaných nebytových priestoroch a zároveň však žiada 
kvalifikovať jeho žiadosť ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 9. 2015: 
VMČ 4 odporúča prenajať žiadateľovi. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 2. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

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

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €1m21rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 23. 4. 2015 
Odpoveď zo dňa 21. 5. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 2. 6. 2015 
Žiadosť zo dňa 18. 8. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania služieb seniorom v meste Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 152,71 m2

, 

nachádzajúcich sa na Il NP v objekte na Ul. Hlavnej č. 69 so súp. č. 2905, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov za účelom stretávania sa seniorov mesta Prešov, na dobu neurčitú pre AkSen - aktívny 
senior o. z., Teplická 58, 921 OJ Piešt'any, IČO: 42173230 
- za cenu l €1m2 /rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚISP-0111211 



AkSen- aktívny senior o.z., Teplická 58, 921 Ol Piešt'any, IČO 42173230 

Správ~a nebytfl'lýeh priesterev 
Slovenská 40 / 

ľiíl.':'L-------tri--;:~.----~ .,-___"..---; 080 Ol Prešov 
E·;idenčm\ číslo dn31e! pošty: 

L-~........."..__~~-~---

V Piešťanoch, dňa 13.4.2015 Vybavuje: Ing. Beata Mjartanová Kontakt: 0948 118 850 

Vec: Žiadost' o predÍženie Zmluvy o výpožičke č. 1831 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predlženie Zmluvy o výpožičke č. 1831. V zmysle 

č. III. Tejto zmluvy nám 31. októbra 2015 uplynie doba prenájmu nebytových priestorov na 

ul. Hlavná 69 v Prešove, ktoré užívame pre činnosť občianskeho združenia Ak:Sen-aktívny 

senior na účely stretávania sa seniorov mesta Prešov a zvyšovania aktívneho života seniorov. 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie nevyužívaných priestorov na tom istom 

podlaží, v ktorých by bolo vhodné zriadiť šatňu pre seniorov. Miestnosť je napojená na 

elektrické hodiny, ktoré sú v nájomnej zmluve s Ak:Sen, t.j . energie prechádzajú cez Ak:Sen, 

zároveň miestnosť nemá vodu, WC, nie je dos~čne vykurovaná preto si dovoľujeme 

požiadať o priradenie tejto miestnosti k Ak:Sen bez navýšenia nájomného. 

Žiadame Vás o predlženie tejto zmluvy na ďalšie obdobie. 

Ďakujem za Váš čas, ktorý venujete našej žiadosti, 

S úctou 

:,;.!..!.. ~ IA)<Sen -a~tívny 1enior o.z. 
A~~~ick,t J~ ••. f PiP~t';mv 

IČO: 4l173WD1č: 2023207450 

Mgr. Jarmila Staneková 
výkonná riaditeľka 

Ak:Sen - aktivny senior o.z. 

/ 



Vaš li st čislo l zo dňa 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MEST A 

Oddelenie mestského majetku 

Naše č is lo 

M/667 1/2015 
č . zázn . 97648 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

.• Vybavuje / linka 

Ing. Benčíková 
~05113 1 002 17 

AkSen - aktívny senior o. z. 
Teplická 58 
921 O l Piešťany 

Prešov 

21.5.20 15 

Odpoved' na žiadost' o predÍženie Zmluvy o výpožičke č. 1831 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 23. 4. 2015 o . predÍženie zmluvy o výpožičke č. 1831 , 
na základe ktorej toho času užívate nebytové priestory na II. NP na Hlavnej č . 69 v Prešove 
Vám oznamujeme, že výpožička nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov je v tomto 
prípade možná v súlade s podmienkami stanovenými vo VZN č. 9/20 ll , ktorým sa určujú 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 , 
a to formou schválenia predÍženia tejto výpožičky nebytových priestorov Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov . 

Zároveň si Vám dovoľujeme navrhnúť iný titul užívania nebytových priestorov, a to 
formou schválenia prenájmu nebytov),ch priestorov ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov, v tomto prípade je žiadúce aby prenájom nebytových 
priestorov spÍňal niektorú z podmienok č l. XI ods.3 vyššie uvedeného VZN a takt iež 
navrhujeme presun Vašej organizácie do nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
Ul. Požiarnickej č. 17 v Prešove, na obhliadku ktorých Vás pozývame. Presný termín 
dohodneme telefonicky. 

Naša ponuka predmetného objektu vychádza aj zo skutočnosti, že v ňom sa snažíme 
sústrediť orgamzac1e tretieho sektora, ktorých prenájom bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Naopak, nebytové 
priestory situované na Hlavnej ulici je snaha prenajímať na komerčné účely , teda za výšku 
nájmu odpovedajúcemu trhovému nájomnému v danej lokalite. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Vás žiadame o vyjadrenie sa k forme prenájmu 
a zmene nebytových priestorov pre Vašu organizáciu. 

S pozdravom MESTO PR'E~O"V 
Mestský úrad v Presove 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESIA 
080 01 Prešov [Il 

/ 

JUDr. MiroslavMakara 
vedúci odboru 

Mestský úrad v Prešove l Hlavna 731080 01 Prešov l Tel. : +421(51)3 100111 l Fax.: +421(51)7733665 1 E-mail mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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EŠOV REAL .. r.o. 

Váš list: 
M/6671/2015-21.5.2015 

Naša značka: 
,2."72- /2015 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

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

OR vedeny na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
02.06.2015 

AkSen - aktívny senior o.z., so sídlom na Teplickej 58, 921 Ol Piešt'any - žiadosť 

zo dňa 13.4.2015 o predÍženie zmluvy o výpožičke. 

Stanovisko: Občianskemu združeniu AkSen, zastúpenému výkonnou riaditeľkou Mgr. 
Jarmilou Stanekovou, bol primátorom mesta Prešov udelený súhlas zo dňa 24.10.2013 na 
užívanie nebytových priestorov na Hlavnej č. 69, na II. NP o výmere 122,07 m2

, za účelom 
činnosti občianskeho združenia na dobu určitú l rok formou výpožičky. 
Zmluva o výpožičke č. 1831 bola uzatvorená 11.11.2013 na dobu určitú l rok do 31.10.2014. 

Druhým súhlasom zo dňa 13.11.2014 bol udelený súhlas primátorom na ďalšiu výpožičku na 
dobu l roka. 
Zmluva o výpožičke č. 1834 bola uzatvorená 13.11.2014 na dobu určitú l rok do 13.11.2015. 

AkSen o.z. vo svojom liste žiada o predÍženie platnosti zmluvy o výpožičke na d'alšie 
obdobie a súčasne žiada o pridelenie NP o výmere 30,64 m2

, ktoré bezprostredne súvisia 
s vypožičaným NP (priestor je bez vody a bez WC, v ktorom si chcú seniori zriadiť šatňu). 
Celková výmera NP by po pridelení tohto NP bola 152,71 m2

• 

Stanovisko správcu: 
Správca nemá výhrady voči udeleniu súhlasu na susediaci NP na II. NP o výmere 

30,64 m2 pre zriadenie šatne, ale má zato, že za obdobie dvoch rokov využívalo občianske 
združenie nebytové priestory formou výpožičky bezplatne a na ďalšie obdobie správca 
odporúča udeliť súhlas na prenájom NP a určiť výšku nájomného vo výške minimálne 
l €1m2/rok, nakoľko ide o lukratívne NP v centre mesta (152, 71 € ročne). 
Zálohy za energie a služby vo výške 198 € uhrádza o.z. AkSen pravidelne. 

IČ:O: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ: DPH: Sk2020521393 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 



Čo sa týka zámeru využitia objektu na Hlavnej 69, tento je plne v právomoci mesta 
Prešov, nakoľko správca nemá právomoc na udelenie, resp. neudelenie súhlasu na nájom 
a je len na vlastníkovi , komu, za akú cenu a na aký účel udelí súhlas na prenájom. 

V súčasnosti evidujeme na Hlavnej 69 tieto nebytové priestory: 

. Voľné NP I.PP - na reštauračné účely 157,67 m2 

I. NP- obchodné účely 46,85 m2 

II. NP -kancelárske priestory 30,64 m2(má o ne záujem AkSen) 

prenajaté: I. NP - Belišová- obuv 59,35 m2 

II.NP - AKSEN- výpožička 122,07 m2 

III.NP - Sociálny Prešov -výpožička 141,71 m2 

podkovie- Radio Prešov 170,37 m2 

S pozdravom 



A kS en 
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Mestský úr ad v Prešove j i MESTO ľREŠOV 

Č fsl o spisu:fj / GG/ /) "iJ (_Ľ:.g is lr . zn a čka: 1-( l( 
Znak a lehota 

Došlo: 1 8 -08- 2015 uloienia: ~ 
l 

PrO o hy: l Vybavuje: l;i '&~~.z:,k c.)" 

Evid e nčn é črslo došlej poštv~. 11.1-·1y)ff 2o4'5 
-----------------~ . 

í 
f /) ' ( 

Mestský úrad v Prešove 

Oddelenie mestského majetku 

Ing. Martina Benčíková 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

'>, 
/í ,. ~ 

V Piešťanoch 12.08.2015 Vybavuje: Ing. Beata Mjartanová Kontakt: 0948 l f8 850 

Vec: Žiadosť o zotrvanie v priestoroch na Hlavnej 69 

Dovoľujeme si Vás požiadať o zotrvanie v priestorov na Hlavnej 69 v Prešove, ktoré užívame pre činnosť 
občianskeho združenia AkSen - aktívny senior, na účely stretávania sa seniorov mesta Prešov a zvyšovania 
aktívneho života seniorov na základe Zmluvy o výpožičke č . 1831. 
V arni navrhované priestory na Požiarnickej 17 sú pre aktivity a stretávanie sa väčšieho počtu členov 
AkSen - aktívny senior o.z. nevyhovujúce. 
Prosíme o zváženie spôsobu nájmu priestorov na Hlavnej 69 pre o.z. AkSen- aktívny senior a hodnotiť ho 
ako prípad hodný osobitného zreteľa . 

Ak.Sen o.z v Prešove svojou činnosťou prispieva k plneniu Plánu rozvoja mesta Prešov v sociálnej oblasti 
a v práci so seniormi . Naši prešovskí seniori dôstojne reprezentujú mesto Prešov na rôznych kultúrnych a 
spoločenských udalostiach, v športovej činnosti , vzdelávajú sa v rámci vzdelávacieho programu 
a kreatívnym spôsobom zlepšujú svoje kognitívne funkcie. 

V prípade riešenia nájmu priestorov ako prípadu hodného osobitného zreteľa si dovoľujeme navrhnúť 
výšku nájomného l € l l m2/ l rok, čo by sme ako nezisková organizácia bez štátnych dotácií mohli pokryť 
z našich zdrojov získaných na 2%. 

Ďakujem za Váš čas, ktorý venujete našej žiadosti, 

S úctou 

• • • AkSen -aktfvny Hnior o.z. 
""A~~~~ Teplická 58, 92101 Piešt'any 

• • o • • • • • • • • • • • • o \ o o o l o • • • • • • o o o • • • • o • o o o o • • • • o o o • o o o • o o o o • o • • • o • • • • • o • o 

1(0:42173230 01(:2023207450 

AkSen- aktívny senior o.z., Teplická 58, 921 01 Piešťany 

Mgr. Jarmila Staneková 
výkonná riaditeľka 

AkSen - aktívny senior o.z. 

e-mail: aksen@aksen.sk l tel.: +421 948 118 850 1 www.aksen.sk 
IČO: 42173230 l Sberbank IBAN: 2231000000004040262601/3100 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 18125 

P. č. 16 (Ing. Benčíková) 

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

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

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

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

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti špecifikovanej v bode 
Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. 
c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
poskytovania vzdelávania detí a mládeže v oblasti cudzieho jazyka. 
Materiál predkladáme opätovne na prerokovanie Komisii pre disponovanie s majetkom mesta, 
nakol'ko žiadatel'ka nesúhlasí s navrhovanou trhovou výškou nájmu(viď príloha). 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 23. 9. 2015: 
Komisia odporučila predmetný zámer prenájmu za trhovú cenu + úhrada za služby spojené 
s užívaním nebytových priestorov. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 8,30 €1m2/rok. 
Navrhovaná cena komisiou: za trhovú cenu, t.j. 50 €1m21rok. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 17. 5. 20 15 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 20. 5. 2015 
Kópia nájomnej zmluvy č. 2199 
List zo dňa 5. 10. 2015 

F- MsÚISP-0111211 



1;:;1 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 19/25 

Návrh na uznesenie: 
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 Vel'ký Šariš, 45867976 
- za cenu ... €1m2 /rok bez nároku na refundáciu nákladov + úhrada za služby spojené s užívaním 
nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



RNDr. Barbora Harizal, PhD., A. Sládkoviča 7, Vel'kí Šariš, 082 21, 
Jazvková škola Delen Do ron Ene;lish, Požiarnická 17, Prešov 

itCJ:--4~6~9%-~ č: 1074615564 tet.:0918 s67 563 

• ;1 :· ··---.... .. , ... ... · --· ·· 

~ 
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Mesto Prešov 
Správa nebytových priestorov 
illavná 73, 080 68 Prešov 
zastúpené správcom nebytových 
priestorov Prešov REAL, s.r.o. 

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

Podpísaná Barbora Harizal Vás týmto žiadam o odsúhlasenie dlhodobého prenájmu 

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

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

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

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

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

vyše _60 deb'), žiadam Vás o prenájom v dÍžke V blízkej budúcnosti 

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

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

na rovnakom poschodí zatiaľ nevyužité a nie sú v nájme. 

Doposiaľ som v uvedených priestoroch investovala nasledovné finančné prostriedky: 

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

SPOLU 

450€ 
550€ 
200€ 
300€ 
100€ 
1600€ 

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

prenájmu aspoň na dobu nasledujúcich 5 rokov. 

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

špeciálnou metodikou Helen Doron Early English aj osobne. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

S pozdravom, RNDr. Barbora Hari.zal, PhD. 

V Prešove, 17.5.2015 -. -
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Slovenská 40, 080 01 Prešov . 
· - " TeL: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64t · 

e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel; Sro, vložka č. 284771P ;; . 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
20.5.2015 

Vec: Žiadost' o stanovisko k dlhodobému nájmu 

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

RNDr. Barbora Harizal užíva nebytové priestory na Požiarnickej č. 17 na I. 
nadzemnom podlaží o výmere 99,38 ml, za účelom učebných priestorov jazykovej školy, 
na základe udeleného súhlasu primátora č. M/16902/2014 zo dňa 6.11.2014. 
Nájomná zmluva č. 2199 bola uzatvorená na dobu určitú l rok, a to do 31.12.2015 s výškou 
nájmu 8,30 €/m2/rok, t.j. 824,88 € za rok. 

Nájomca vo svojom liste žiada o prcdÍženie platnosti nájomnej zmluvy na d'alšie 
obdobie - aspoň na 5 rokov, z dôvodov uvedených v liste. 

Správca nemá výhrady voči dlhodobému prenájmu, resp. predÍženiu naJomnej 
zmluvy na obdobie min. 5 rokov, aj vzhl'adom na fakt že nájomca uhrádza nájom 
a zálohy za energie a služby nača1s a do majetku mesta investuje nema!_~_,_ !}_nanč~né 
prostriedky. . :--:'{ES~:) v REA_L., s. r.o. 

~ · · :;:;1 ry"enská 40 
. ~ Prešov . ·1• .. . 

S pozdravom 

IČO : 31722814 
DIČ: 2020521393 
IC DPH: Sk2020521393 

_. .. _. · ·~ 

Mgr. Peteytobko 
konateľ 

(_ 

Ing. Jaroslav 1r~gáň . 
konateľ · 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č . ú.: 1019764005/1111 



1 
Zmluva 

o nájme nebytových priestorov 
č. 2199 

uzavretá v zmysle zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými 
stranami : 

l. MESTO PREŠOV, SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytových priestorov Prešov REAL, s.r.o., 
S lov enská 40, 080 O l Prešov l 
IČO : OO 327 646 DIČ: 2021225679, 
zastúpené: Mgr. Peter Bobko, konateľ 

Ing. Juraj Hudáč, konateľ 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia 
Číslo účtu: SK83 1111 0000 0066 1991 1059 

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

ako prenajímateľ 

a 

2. RNDr. Barbora Harizal, PhD. 
Miesto podnikania: 082 21 Vel'ký Šariš, A. Sládkoviča 80717 
Registrácia: Obvodný úrad Prešov 
sp. č.: OŽP-Z/2010/09107-2 reg. č. 750-36876 
Obchodné meno: RNDr. Barbora Harizal,PhD. 
IČO: 45867976 DIČ : 1074615564 
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. 
Č í s lo účtu: 2925844060/11 OO 

ako nájomca 
Čl. I 

PREDMET ZMLUVY 

1/ Prenajímateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov, č. M/16902/2014 zo di'í.a 
06.11.2014, prenajíma nájomcovi do užívania nebytové priestory nachádzajúce sa v objekte č . 

súpisné 3967, k. ú. Prešov. 
2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Požiarnická 17 
31 Prenajíma sa časť objektu: I.NP 
4/ Nebytové priestory o výmere: 99.38 m2 

51 Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Prešov. 

Čl. II 
ÚČEL NÁJMU 

ll Nebytové priestory sa prenajímajú n~jomcovi za účelom: 
učebné priestory jazykovej školy. 
2/ Nájomca sa zaväzuje užívať prenajaté nebytové priestory výlučne na dohodnutý účel. 



ČI. III 
DOBA NÁJMU 

l / Nájomný vzťah nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015 a uzatvára sa na dobu určitú -na 
dobu l roka, t.j. do 31.12.2015. 

2/ Počas doby nájmu môžu zmluvné strany skončiť nájom dohodou alebo písomnou 
výpoveďou z dôvodov uvedených v Zák. 11611990 Zb. v znení neskorších predpisov. Pre prípad 
výpovede platí jednomesačná výpovedná lehota, ktorá začína plynúť prvým dňom mesmca 
nasledujúceho po doručení výpovede. 

ČI. IV 
NÁJOMNÉ 

Nájomné je zmluvnými stranami dohodnuté takto: 

1/ V zmysle "Smernice primátora mesta Prešov SP - 22, ktorou sa určujú pravidlá pre 
prenechávanie nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov do nájmu" bolo dohodnuté ročné 
nájomné za užívanie nebytových priestorov vo výške 824,88 EUR podľa výpočtového listu. 

21 Prenajímatel' si vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku nájomného formou 
písomného oznámenia o zvysení nájomného v prípade zmeny cenových predpisov, resp. iných 
všeobecne záväzných právnych predpisov prenajímateľa upravujúcich nájomné za prenájom 
nehnuteľnosti. 

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

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

roka. 

Čl. v 
ÚHRADA NÁJOMNÉHO 

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

Prvá úhradaje splatná 5. (piaty) deň od podpísania tejto zmluvy. 
Nájomca uhrádza nájomné vo výške: 
d1'í.a 05.01.2015, 05.02.2015, 05.03.2015 atď. vždy piaty kalendárny deň mesiaca v roku až do 
fyzického odovzdania nebytových priestorov resp. zmeny výpočtového listu vo výške- 68.74 EUR. 
Ak je nájomca v omeškaní s úhradou nájomného, prenajímateľ je oprávnený účtovať mu poplatok za 

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

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, má 
prenajímateľ právo požadovať úroky z omeškania v zmysle Občianskeho zákonníka. 



-

-

Čl. VI 
TECHNICKÝ ST A V NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

11 Nájomca preberá nebytové priestory v stave existujúcom ku dil.u podpísania zmluvy 
o nájme a prehlasuje, že stav nebytových priestorov mu je známy a s týmto súhl así. 

2/ Nájomca sa zaväzuje, užívať elektrické spotrebi če, ktoré zodpovedajú príslušným normám 
tak, aby neprekročili prúdové zaťaženie jednotlivých obvodov . V prípade nedodržania stanoveného 
zaťaženia, vzniknuté škody lu·adí nájomca. Zásah do elektrickej inštalácie nájomca môže urobiť len 
na základe vopred daného písomného súhlasu prenajímateľa. 

3/ Nájomca je povinný prevádzku sprevádzkovať v lehote 60 dní od podpísania tejto zmluvy. 

Čl. VII 
PRÁ V A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1/ Vzájomné práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami platného zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a ostatných súvisiacich právnych predpisov . 

2/ Nájomca je povinný uhrádzať všetky náklady spojené s obvyklým udržiavaním nebytových 
priestorov, minimálne v rozsahu, uvedenom v nariadení vlády č. 8711995 Z.z .. 

3/ Úpravy stavebného charakteru v prenajatých priestoroch môže nájomca vykonať iba po 
predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka a rozhodnutia stavebného úradu MsÚ. 

4/ Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré má 
prenaj ímateľ urobiť a umožniť vykonanie týchto a iných nevyhnutných opráv, inak nájomca 
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením povinnosti vznikla. 

Sl Nájomca je povinný znášať obmedzenia v predmete nájmu v rozsahu potrebnom počas 
realizácie opráv, resp. údržby objektu, v rámci ktorého sa predmetné nebytové priestory nachádzajú. 

61 Nájomca je povinný do l O dní oznámiť prenajímateľov i každú zmenu svojej právnej 
subjektivity, ako i iné skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť nájomný vzťah. 

7/ Písomnosti týkajúce sa nájomného vzťahu doručuje prenajímateľ do sídla nájomcu. Účinky 
doručenia písomnosti pre nájomcu nastanú aj vtedy, ak písomnosť prevezme pracovník nájomcu 
v prenajatých nebytových priestoroch. Odmietnutie prijatia zásielky má za následok, že zásielka sa 
považuje za doručenú pre nájomcu. 

8/ Nájomca je povinný bezodkladne od vyrozumenia prenajímateľa o vzniku havárie 
v prenajatom objekte umožniť prenajímateľovi prístup k dôležitým zariadeniam objektu (k rozvodu 
ÚK, plynu, elektriny a pod.). 

91 Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za protipožíarnu ochranu prenajatých priestorov a 
zaväzuje sa vykonať všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie, 
v zmysle zákona SNR č. 314/0 l Z.z. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov. 

l 0/ Nájomca môže prenechať nebytový priestor alebo jeho časť do podnájmu iným fyzickým 
a právnickým osobám len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov. 

Ili Posledný· deň nájmu je nájomca povinný všetky prenajaté priestory vypratať a vypratané 
odovzdať do troch dní prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom ich primeranému opotrebeniu, ak sa 
s prenajímateľom písomne vopred nedohodne inak. V prípade, ak nájomca vykoná úpravy 
v nebytových priestoroch bez písomného súhlasu, je povinný uviesť nebytové priestory do 
pôvodného stavu. Pri odovzdaní priestorov sa spíše protokol, v ktorom obe strany skonštatujú stav 
odovzdávaných priestorov. 



V prípade neodovzdania nebytových priestorov prenajímatel'ovi po uplynutí doby nájmu, t.j. na 
zák lade výpovede, dohody , resp. uplynutím času, na ktorý bol nájom dojednaný, si prenajímatel' 
vyhradzuje právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške mesačného nájmu, za každý aj začatý mesiac 
neoprávneného užívania priestorov. 
Nájomca týmto splnomocňuje prenajímateľa na vypratanie predmetného nebytového priestoru na 
náklady nájomcu. 

12/ Nájomca zodpovedá za čistotu a údržbu chodníka pril'ahlého k nebytovému priestoru, 
verej ného priestranstva prislúch~júce k objektu, resp. spoločného priestoru priľahlého k nebytovému 
priestoru . 

13/ Prenaj ímatel' nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nájomcovi na vlastnom 
hnutel'nom majetku vnesenom do prenajfinaných priestorov, okrem prípadov spôsobených 
nepredvídatel'nými udalosťami (vada materiálu). 

14/ Nájomca zodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu použitia elektrických a podobných 
zariadení využívaných nájomcom alebo inými osobami v prenajatých nebytových priestoroch. 

15/ Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať presklené časti nebytového priestoru 
v neporušenom stave. 

16/ Na dodávku energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, v zmysle 
tejto nájomnej zmluvy, uzavrie nájomca zmluvu so správcom nebytových priestorov PREŠOV 
REAL, s.r.o .. 

. 17/ Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ má na zabezpečenie nájomného 
záložné právo k hnutel'ným veciam, ktoré sa nachádzajú v predmetnej nehnuteľnosti a patria 
nájomcovi v súlade s ustanoveniami § 151 a nasl. § 672 Občianskeho zákonníka. 

Čl. VIII 
ZÁVEREČNÍ USTANOVENIA 

ll Nedelitel'nou s účasťou tejto zmluvy je výpočtový list. 
2/ Zmluva bola napísaná v dvoch vyhotoveniach - pre každú zmluvnú stranu jedno 

vyhotovenie a nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

3/ Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali , rozumejú jej, súhlasia s jej obsahom a 
na znak súhlasu ju podpisujú. 

41 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia. 

V Prešove dňa 25.11.2014 

Nájomca: 

RNDr. Barbora Harizal, PhD. 

" 

MES'ti'():; !i 2· r~EŠ~)~lf 
spréva nebytových priestorov 

P ~,. .. ~lf"'V •;·~.:: .. ' ' 2 renaJlauil:t~ :..z. ~. ~''.>.:1>-d .... , $ .. !'.0" 
! ' 'l 1"\i..lr-~_l ('o l,r ,{ , " ·· ~ ~-.': ~- · ~-l 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj Hu~ 
konateľ "' 

-

--



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

IČO: 45 867 976 DIČ: 1074615564, tel.: 0918 567 563 

MISJO ľREŠOV Mestský úrad v Prešove l 1 
fralo tpl.au: .. J Reglefi. iha'"eka: 

Mesto Prešov 

Dol lo: -s ·10- 2015 

,.,nohy: l Vybavuje: 

tnek a lehota . 
uloženia: Odbor správy mestského maj etku 

u Oddelenie mestského majetk 
Hlavná 73 , 080 68 Prešov 

Evldenen~ fillO dollej ~p\\iy : 1Z 1-o151 2o 1 :;-
Vec: Odvolanie sa k zámeru prenájmu nehnuteľnosti prijatého Komisiou mestského 

zastupitel'stva dňa 23.9.2015. 

Podpísaná Barbora Harizal Vás týmto žiadam o prehodnotenie Vášho stanoviska prijatého dňa 

23.9.2015 , kedy bol prijatý 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 2 m, nachádzajúcich sa na I. 

NP v objekte na Ul. Požiarnickej so sú p. č. 3967, L V 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 

Zámer navrhuje prenájom nehnuteľnosti za trhovú cenu 50€/m2/rok + úhradu sa služby 

spojené s užívaním nebytových priestorov, s čím ako prenajímateľ nesúhlasím. 

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne: 

- Nájomné priestory (prízemie, miestnosti č. 5,6,7,8) využívam od 1.1.2015. Priestory mi 

boli schválené na dobu l roka, ale vzhľadom k tomu, že ich oprava, prispôsobenie a 

zariadenie si vyžadovalo nemalé finančné prostriedky a ďalšie fungovanie jazykovej školy 

je v budúcnosti nevyhnutné, žiadala som o prenájom v dÍžke trvania aspoň 5 rokov. 

Doposiaľ som v uvedených priestoroch investovala nasledovné finančné prostriedky: 

Laminátové podlahy v miestnosti č. 6 -
V eľkometrážne koberce na mieru v miestnostiach č . 7, 8 
Vertikálne žalúzie v miestnostiach č. 6, 7 
Reklamné nálepky na okná v miestnostiach č. 5, 6, 7, 8 
Tematická maľovka v miestnosti č. 6 
SPOLU 

450 € 
550 € 
200 € 
300 € 
100 € 
1600 € 



Platby za nájomné a služby s tým spojené boli doposiaľ uhrádzané vždy načas 

a k spokojnosti prenajímateľa. 

- Priestory boli dlhodobo neprenajímateľné, bola som prvým nájomcom po niekoľkých 

rokoch počas ktorých priestory neboli prenajaté. 

- Jazyková škola zabezpečuje výchovnovzdelávaciu činnosť - výučbu anglického jazyka 

a preto bola cena prenájmu na úrovni 8,30€/m2/rok rovnako ako v prípade iných inštitúcií 

s rovnakým statusom. Jazyková škola je akreditovaná ministerstvom školstva 

a zabezpečuje kvalitné vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov. Škola bude aj naďalej 

zabezpečovať rovnakú činnosť, preto nevidím dôvod prečo by mala byť preradená na 

úroveň firiem a spoločností, ktoré majú mestu uhrádzať prenájom za trhovú cenu. 

- Jazyková škola zvyšuje kredit vzdelávania v meste a ponúka spôsob výučby, ktorý nie je 

bežným štandardom a tým napomáha k správnej výchove detí a mládeže v meste Prešov. 

- V budove sídli množstvo iných organizácií a inštitúcií, ktorých ceny prenájmu sú oveľa 

nižšie ako mnou požadovaná suma 8,30€/m2/rok. 

- Navrhovaná cena prenájmu 50€/m2/rok je absolútne neadekvátna a priestory kvalitou 

nezodpovedajú priestorom prenajímaným v meste Prešov za podobnú cenu. Priestory, 

ktoré mi boli prenajaté, boli v pomerne zlom stave, spoločné priestory -chodba a vchod -

sú aj naďalej v nízkom štandarde, spoločné sociálne zariadenia sú taktiež neadekvátne 

požadovanej cene. Nehovoriac o chýbajúcich parkovacích miestach, ktoré sú pri zmienenej 

sume na iných miestach samozrejmosťou. 

- Navrhovanú cenu prenájmu si ako jazyková škola nebudeme môcť dovoliť, nakoľko 

náklady na licenčné poplatky, mzdu učiteľky a chod celej jazykovej školy sú pomerne 

vysoké a s uvedenou cenou prenájmu by sme boli absolútne stratoví. Navrhovaná suma 

prenájmu je teda pre jazykovú školu likvidačná. 

- O schválenie dlhodobého prenájmu som požiadala ešte v máji tohto roku, dostatočne včas 

na to, aby som predišla akýmkoľvek problémom spojeným s predÍžením prenájmu. 

Momentálne je október a ja stále neviem, či a za akých podmienok mi budú priestory 

prenajaté. V prípade trvaní na Vašom rozhodnutí budem musieť hľadať iné alternatívy, 

pričom to nepovažujem za férové, že sa to dozvedám až takto na poslednú chvíľu. 

Preto Vás ešte raz prosím aj v mene rodičov detí navštevujúcich naše kurzy 

o prehodnotenie Vášho stanoviska. Chápem, že zo strany mesta Prešov je potrebné 



vytvárať zisk a komerčný nájom Je v tomto prípade tou správnou cestou, ale keďže 

v našom prípade sa jedná až o 6-násobok súčasnej ceny prenájmu, naozaj si to nebudeme 

môcť dovoliť a priestory budeme musieť opustiť. Ak by však bolo možné sumu ponechať 

na rovnakej úrovni, keďže ide o výchovno-vzdelávaciu činnosť, prípadne sa dohodnúť na 

zľave z trhovej sumy komerčného nájmu, bola by som Vám veľmi vďačná. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

V Prešove, 5.10.2015 

S pozdravom, RNDr. Barbora Harizal, PhD. 

RNDr. BARBORA HARiiAL, PhD. 
A. Sládkoviča 7 

082 21 VELKÝ ŠARIŠ 
ltcl:4S867976 • OIC: 1074615564 
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P. č. 17 · (Ing. Adam) 

Al Mesto Prešov uzatvára dohodu o doriešení vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu zosúladenia 
užívateľského stavu so stavom právnym a odstránenia poznámky uvedenej v katastrálnom 
operáte pod č. X-5112011 o spochybnení hodnovernosti údajov o práve k nehnuteľnostiam 
evidovanej pri pozemkoch: 
- parc. č. KNC 738411, trvalý trávny porast o výmere l 611m2

, ktorý je vedený na LV č. 
6492, v k. ú. Prešov, vlastníkom ktorého je mesto Prešov 

a 
parc. č. KNC 738412, trvalý trávny porast o výmere 82 m2

, ktorý je vedený na LV č. 7649 v 
k. ú. Prešov, vlastníkmi ktorého sú Ing. Miloš Kožuch a PhDr. Dáša Kožuchová, bytom Čsl. 
armády 23, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
V minulosti (rok 2007) mesto Prešov odpredalo pozemok parc. č. KNC 738412 kúpnou zmluvou 
č. 13012007 p. Ľubici Marušovej, ktorá následne tento pozemok odpredala novým majiteľom ako 
súčasť celkového prevodu ňou vlastneného rodinného domu a priľahlých pozemkov. 
V neskoršom období na základe podnetu vlastníka susedných nehnuteľností došlo v roku 20 ll 
k preverovaniu prevodu nehnuteľností ešte z pôvodnej pozemnoknižnej parcely, výsledkom čoho 
bol úradný záznam zapísaný v evidencii katastra pod č. X-5112011 o spochybnení hodnovernosti 
údajov k obom pozemkom. V dôsledku tohto zápisu majú žiadatelia spochybnenú výmeru 82m2, 

mesto Prešov však až 1611 m2
• Ked' túto skutočnosť vlastníci vedení na L V č. 7 649 zistili, chceli 

ju riešiť so Správou katastra Prešov, kde im však bolo oznámené, že k tomu je potrebná dohoda 
s mestom Prešov. 
Uvedený problém spochybnenia hodnovernosti údajov je možné odstrániť (okrem súdneho 
konania) aj dohodou oboch zainteresovaných strán, napr. dohodou o vyrovnaní vzájomných 
vzťahov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Pretože nie je možné znova odpredať pozemok parc. č. KNC 738412, trvalý trávny porast 
o výmere 82 m2 žiadateľom z dôvodu, že už sú jeho vlastníkmi, OSMM odporúča odsúhlasiť 
dohodu o vyrovnaní vzájomných vzťahov a akceptácii vlastníctva k vyššie uvedeným pozemkom 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 
13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s poukázaním na zápis o vzájomnom 
spochybnení vlastníctva k pozemkom tak, že p. PhDr. Dáša Kožuchová uhradí symbolickú sumu 
l €, plus všetky náklady súvisiace s odstránením zápisu- poznámky č. X-5112011 v katastrálnom 
operáte pri oboch vlastníkoch. 
Výsledkom tejto dohody bude odstránenie poznámky o spochybnení hodnovernosti údajov, čím 
pozemky parc. č. KNC 738411 a KNC 738412 budú právne voľné. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 7. 10.2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 3. 9. 2015: 
VMČ č. 2 súhlasí s tým, že VMČ má informáciu, že medzičasom jeden zo žiadateľov zomrel 
a údajne bol pozemok pôvodne odkúpený od mesta Prešov, resp. od jeho právneho predchodcu 
a aj zaplatený. 

F- MsÚISP-0111211 
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FI Cena: 
Pretože predmetný pozemok bol už raz od mesta Prešov odkúpený a k spochybneniu 
hodnovernosti údajov u oboch pozemkoch nedošlo z viny žiadateľky ani jej právnej 
predchodkyne (ani mesta Prešov), žiadateľka navrhuje symbolickú cenu na doriešenie danej 
problematiky. 
S prihliadnutím na skutočnosť, že mesto Prešov predmetný pozemok už raz predalo, OSMM 
odporúča odsúhlasiť symbolickú cenu v súvislosti s dohodou o vyrovnaní vzájomných vzťahov, 
pričom zároveň navrhuje schváliť, aby žiadateľka zaplatila aj všetky náklady spojené s 
odstránením zápisu- poznámky č. X-5112011 v katastrálnom operáte o spochybnení vlastníctva 
pri oboch vlastníkoch. 

GI Prílohy: 
Žiadost' zo dňa 6. 2. 2015 
Návrh na majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľnosti zo dňa 16. 6. 2015 
Doplnenie žiadosti zo dňa 4. 9.2015 
LV č. 7649 
List Správy katastra- Zápisnica z prešetrenia sťažnosti zo dňa 26. 4.2011 
List Správy katastra- Úradný záznam X 5112011 zo dňa 20. 6. 2011 
Kópia mapy v mierke l :700 
Kópia mapy v mierke l : 1800 
Kúpna zmluva č. 13012007 -V 697912007 
Kúpna zmluva z roku 2007 č. V 774212007 
LV č. 6492 
Stanovisko OÚPaSÚ 
Situačná schéma- príloha OÚPaSÚ 

Návrh na uznesenie: 
Uzatvorenie dohody o doriešení vlastníctva nehnuteľností z dôvodu zosúladenia užívatel'ského 
stavu so stavom právnym a odstránenia poznámky uvedenej v katastrálnom operáte pod č. X-
5112011 o spochybnení hodnovernosti údajov o práve k nehnuteľnostiam evidovanej pri 
pozemkoch: 

- parc. č. KNC 738411, trvalý trávny porast o výmere 1611 m2
, ktorý je vedený na LV č. 6492, 

v k. ú. Prešov, vlastníkom ktorého je mesto Prešov 
a 

parc. č. KNC 7384/2, trvalý trávny porast o výmere 82m2
, ktorý je vedený na LV č. 7649 v k. ú. 

Prešov, vlastníkmi ktorého sú Ing Miloš Kožuch a PhDr. Dáša Kožuchová 
s vlastníkmi pozemku parc. č. KNC 7384/2, k. ú. Prešov po ukončení dedičského konania 
za cenu 1,- €, plus náklady súvisiace s odstránením zápisu- poznámky č. X-51/2011 v katastrálnom 
operáte pri oboch vlastníkoch. 

F- MsÚISP-0111211 



Ing \!i iPš K\ l/.u,-11 r. J( oíuch ~~ Phl)r J) ~l<l ku:l:uchu, :·l r 
h\lom . (l~()() l l)rcs\l\ 

VEC : Ž i adosť o uzanct ie dohody 

\ k shk\ úrad Pr -..:~~,1\ 

~ d;c i <~ m~lJ ct J,JlYÚ Zl ck\ J 110111 ic k<l 
Odd\..' len i\..' 111\..' :-;tsk cho maj \..'l k u 

.Jark '1'·ú 2-L 080 Ol i>r...:Šll\ 

\'Prešo' c clľ1~1 ó .2.20 15 

Na zc'lkladc úradného záznamu Sprá\') katastra Prešo' X 51 /20 11 1.0 d11a 20.6.2011 bola 

v :·značen á poznámka k poze mku pZtrc. č. C -KN 738--1-/2 e\ i do, anom na liste vlastnict\ a 76--1-9 

k. ú. Pre5ov a k poze mku pa rce lné č. C-KN 7384/ l e\ iclovanom n G li sk \ lastníctn l 6492 k.l!. 

PreŠO\' na základe spoc hyb nenia hodnovernos ti údaj cl\ katastra. 

Keďže Okresn) úrad Prešov. katastrálny odbor. vo S\ ojom stano\ i sk u dospel k názo ru. 7.e 

da nú dupli citu a obmedzujúcu poznámku je možné od s trániť z' yšš ie s pomínan~ch lislO\ 

vlastníctva dohodo u medz i Mesto m PrešO\ ako _j ed n)m účastníkom a Ing \ 'lil ošom 

Kožuc hom a PhDr. Dúšou Kož.uchO\ ou ako clruh)·mi účast ní kmi. žiadame [\ k sto Prešo' na 

základe priloženej do kumcntilc i.: Cl \\ hoto ,-cnie dohod\·. kto r-{1 b\ lLi lO dupl1c itu 

a obmedzujúcu poznámku\ katas tri zrušil a. 

Za skoré vybavenie na še j žiadosti Vám vop red cľa ku_jem. 

S po7dm vo m 

l'ríiPh\ · /úpi s1:ic1 k~~~~hlľ,il11c' IHJ Ll radu' l' r~~o'..: 

l !1ad 11 ) /.Ó/11~1111 .\ :.. l 20 l l Sp1·;í1:; 1-.. < ll<t 'll ľ < l 1'1 ~'<'' 
OJpu1c c ľ Okrc s11élw ľ11 -<1du l'l·,<·l''. k<il(! '> lr:illl} \ J dlll>ľ. 11 <1 íi<ldl' Sľ ll \'\1 11 <11 P• 'lll<ll11i-.: 1 11;1 l \'-(,.!l> k.\• l' rc·~·" 



Ing .Miloš Ko žuch, PhDr. Dáš a Kožu chová, 

Vec 

, 080 01 Prešov 

M esto Pre šov 

M est ský úrad v Pre šove 

Odbor správy majetku me st a 

Jarková 24 

080 01 Prešo v 

Zaslanie návrhu na m aj etko-p rávne usporiadan ie nehnutel'nost i 

Na zák lade Váš ho listu M / 4884/ 201 5, č zá z 73865/ 2015 zo dňa 10.3.2015 Vám oznamujeme, 

že Váš náv rh na uzatvorenie dohody o finanč n o m vyrovnaní pr ijímame, resp . na vrhu jeme 

uzatvoreni e kúpn ej zm luvy, kto rou spo rnú n e hnutel'nosť od Mesta Prešov odkúpime Naša 

na vrhovan á ce na je l eu ro. Ten t o prípad navrh ujeme prej e dna ť ilko prípad hod ný osobitného zretel'a 

z dôvod u, že m y sme odkúpi li n e hnutel'nosť od pôvodného v lastníka bez t iarch a p lnej vý me re, až 

násle dn e bo la za písa ná duplicita vlas t níckeho prá va. 

V Prešove 16.6.2015 Ing. Miloš Kožuch ... .. 

PhDr. Dáš a Ko žuchová 



Phl)r. l) a~<l k t,/.ucho\ '<1 r. ( ll' llľk~í . 

b\ tt) lll (csktJSicn cnskL· j arn1 úcl ) 3. (),'()()l Prc~O\ 

\ ks tsk) Li rad J>rcsc\\ 
Sc:kcia majetko\ á a ekunom ic kú 
Od de len ic mestského maj ct k u 
.larkovä 2-+ . 080 OJ Prešo\ 

V Prt'ŠO \ť d1l.a .:J. .9.2015 

\TC Doplnenie ?iadosti č. 9994,20 l 5 o odkúpen ie mestského pozemku 

D1l.a 11. 2.2015 bola na Mestsk)· úrad doručená žiadost" . zaev idovaná pod č 9994/2015 . 

v kto rom spol u s manžel om. Ing . Milošom Kožuchom. nar. 16.5.1 961 . s po l očne ž. iadame 

o uzavretie dohody. re sp. iné právne \ ')Tiešenie obmedzujúcej poznámky na parc. C-K!\ 

č . 738-t2 k. ú. Prešov . ktorá je v našom vlastníctve Touto cestou Vás chcem in ľo rmovaľ . že 

medzičasom môj manžel zomrel. Môj záujem o práv ne vyspori adanie vyšš ie spomínaného 

pozemku \'šak naďalej trvá . 

Pre jednoduchšie právne vyriešenie prob lém u som ochotná uzavri e( aj nO \'Ú kúp no-predaj nú 

;miU\U so symbo lickou kúpnou ce nou. keďže za kúpu tohto pozemku sme u7. ra1 7ap lmili 

a \1cs to PreŠO\ za pozemok peni aze \ ' plneJ \ ) ške dostalo . V prílohe Vám zasil'!am kóp1e 

kúpno-p recla jn)·ch 7m lú\ preukazujúce danú skutoč nosť . 

Ď akuj:..:m Vám J.a pocho penie a ústretovo s ť . 

!):·~ 1 .1!~\ :",'j'l~t :\.l:;' 1 • ._) !'t·:... ... ~. J!1.:_: 1:11!L.'~· \ll·~~,~ :1
:· •• : ~o\- \Li:·u~'- 1 \<t 

~ÓJ'id kuptm -J'r ~d;:,iil c'Í ;:nl ll\~ \Lnu<O\ ;'t J(,1 i ll'~h. I..:·'Í.1tCil\>\ ,\ 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 05.10.2015 
čas vyhotovenia : 13:1 8:48 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 7649 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

73821 3 61 Zastavané plochy a 99 1 
nádvoria 

73831 1 1021 Záhrady 4 
73841 2 82 Trvalé trávne porasty 7 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

99 - Pozemok využívaný pod/'a druhu pozemku 

Právny vzťah Druh ch.n. 

7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívan ý pre trvalý trávny porast 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

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

ČASŤ B: VLASTN/Cl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

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

Účastník právneho vzťahu : Vlastník 

1 Kožuch Miloš r. Kožuch, Ing. a Dáša Kožuchová r. Grocká, PhDr., Čsl. 1 l 1 
armády 3, PREŠOV, SR 

Dátum narodenia : 16.05.1961 Dátum narodenia : 17.07.1962 

Titul nadobudnutia 

ČASt C: t ARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 

f -5112011 -Úradný záznam SK Prešov -Na parc. C KN 738412 hodnovernost' údajov 
atastra o práve k nehnutel'nosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného 

rozhodnutia v ded. veci D 411/88 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č.12 C 129/93-45 zo 
dňa 24.1.1995. 
Kúpna zmluva V 7742/2007 

1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu : 02.10.2015 



ZÁPISNICA 

z. !lľe š et renia s ť él ž n os t i Vlacl imírJ Comul ca . 080 Ol Prešov, ktorou q 

menova n)· s ť J7. u jc ll él nesprávny postup Sp r<:Í vy kJ ta stra Prešov týkap.ki sa zá pi su 
vlas tníckeh o právJ k p<u ce le E kél tastra nchnutc l'nustí (cľ a l eJ I<. N) 2681 / 6, katJs trálne 
LIZC!llic (cľ a l ej k ú.) Prešov . 

Sťélžnosť je zélevi cl ovan j na 1-<. Jtélst rá ln om úrade \. Prc5ove pod č . s ť. 6/ 201 1/ 0017 4/ Mc. 

fng. Ol'gd Macc ková, \'c clú ccl kon t!·olórk a f\a télst ráln ehn LI J·aclu \' Prešo ve z poclkl aclov 

Prešetrením údajov katastra nelmutel'ností bolo zistené nasledoYné: 

Pôvodná pozemkovolmizná parcela čísl o lmpč . ) 2684/6 bola zapísaná 
v pozemkovokn ižnej zápi snici č . 42 16, k. ú. Prešo \· \'prospech v lastníčky Anny Gomu lcovej 
ro d. Bcci11:~n.• \ e_1 \ celos ti. Hrani ce: m pč . 268-4/6 bo li grak:k; lohrn .ené \. pozemko\·okniž.neJ 
mape, k . l l Pre ŠO \. 

V roku 1974 bol vyhotoYen)r geometri cký plán č . 761 -3401 -032-74 , ktorým bo la 
z mpč . 268 416 o dč l en e ná čas t' o v)m ere 58 m2 a pri č l en ená k parcele EN č . 2682/ l. Na 
základe geometrického plánu bola pod položkou v)'kazu zmi en č . 84/76 vykonaná zmena 
\ ')' rnery parcely EN č . 268 2/ 1 \. LV č. 753 , k. ú. Prešo·v, ktorej vlastníkom v tom čase bol 
OkTCSJl ) ' clo m pi oniero\· a mládeže Prešo\·. Keďže parceb EN č . 2684/6 nebolä evidoväná 
v LV, zmen <l Y)'mery tej to parcely bo la vykonan á len v súpise parci el. Geometrickým plánom 
č. 7G l-3 4 0 1-032-74 dot knut6 mpč 2684/6 bob n acľztl ·:_i n 1cl 0 \ anf1 \. pozemk ovokn iž,ncj 
zápisnici č 42 16, v celost i. 

Súčas ťo u položky v),kazu zmien č . 84/76 j e záp ts o uzatvorení kúpno-predajnej 
zmluvy medzi Čs l. štátom v zastúpení odb oron1 ško lstva ONV v Prešove a Anno u 
Gomu lcovou aj na parcelu č . 2684/6. Predmetný zápis preukazuj e, že Anne Gomulcovej 
rod. Bednárovej ostala vo vlas tníctve parce la č. 268 4/6 o v)·m ere 23 m2 zadefino vaná 
hra11ica111 i \' grcllt ckcj č2s ti gcomctr i c k~ho pl{mu ~ ~'\ é hr;n11cc parciel EN č. 2684 1() 2 2682 / l 
zmenené a za merané U\ eden)rm geometrickým plánom v platneJ mape EN neboli zobrazené. 

Map a EN bo la podkladom pre vyhotovenie náč rtov miestneho vyšetro\·ania 
\ ykonáva ného \' rámci techni cko-hospodárskel1o ma po\ ::t ni <l (TI-I ľ\J ), k ú. Prešov . Pri THM 
boli hranice jednot li vých pa rciel vyšetrené, zamerané a zobrazené v mape THM. Hranice 
parce ly EN č . 2684/6 boli vyšetrené a zobrazené v náčrte č . 138 Prešov IV podľa stavu 
sb1 toč ného , ' ' i clite.ľného v teréne, bez zmen y, p r i čom tc'lt o p;:1 rcela tYor il a prístupovú cestu 
med ú parcelou EN č . 2 6~4/ .5 a parce lou EN č . :2 68417 \ rámci j edného uzÍ\ äte ra bola 
parcela EN č . 268416 (ces ta) z lúč e n ~'t s parcelou !=:N č . 268 -J. /7 a pri p reč í s l o va ní parciel boli 
z iLJČ cné parcely označen é _i ecin )'lll no\')'m parccln)m č í s l o m 73 87. Po prevzatí úd ajov z 
'11...:11\'1 do oper:1tu I.:::N bola parce \;:1 Ľ"l č. 73 87 C\' idovanú i en v súpise parciel a ve\ icl e n č nom 

! is te: ~- p r ;'t\ n 111 u :l. i v <KÍ!ll . 7. Ll \'i_ · d~· lll; h o npl) \';1. 7c nw r :J(s k~ (mapov)r) opc r;\ t FN hol 
obnoi 'C il\· b<-7 . uh lad u ! l ti \ V h o t c)\C! l ic gcO ill Ct rick. <.; ho plúnuC 711 1 <~ 401 -03 2 -7 -L 



Gcome t ~:i c k)· pl ún č. 76 1-3-+0 1-032 -74 bo l do mapo\ ého operátu E premi etnu!)' až 
po prnzat i licbjo,· z THJ\1. avšak tak , že celá pô , odm1 parceL1 E : č 2684/6 (cesta) bol<l 
pri čl ene n ú k parcele E~ č. 738 -t (pred ·u -11\1 26821 i ). ktorá bola zapísaná \ L\' č . 753 a j ej 
d astníkom bol b )·,alý Č'sl. štít- Okresn)' dom pionierov a ml ácle7.e v Prešo,·e . 

\ L1skdnc rozhodnutím Šlc1tnell o notúrst, ·a v Prešo ,·e č. D 41 1;88 prešla celá pôvodná 
mpč . 268-+ '6 do ,·1astní ctva Jozefa Gomulca . Okresn)' s t.'1d v Prešo ' c ro;:sudkom č. l 2 C 
1:29 9~- -+ 5 zo d1'ta 24.1.1995 .. p r;hoplatn~ di'la Ci.J .!995, rozhodo l o V)Tovnaní dedičsk)-c h 
podi elo,· po neb . .-\nne Gomu lcovej rod. BcdnúroYcj k pol"n ohospodá rskcj pôde prej ednanej 
ro7.hc>él!llll ím Št:'1t ncho noi<1 rst,·a , Prešove c D -t 1118 8 okrem in)ch aj k mpč . 2684/6. Zápi s 
v last ní ckeho pr <i ' a k mpc. 2S6-t, (1 a k in)m, bul poL\! a ru/.sudku st'1du c 12 C l .:g ;C)]- -+5 
vyko nan ) položkou v)bzu zmien č . 950/95 v tz , ·. hluchom LV č . 7987 . k . ú. Prešov. 

:~:. -.; ľ l : ~ .2 ,,)·~~ s ~~ ~-~ : J·.:~;;~(.j ~-<l~: s ~~. c l ~~f ) !'~ -~~ ~'. (l nick tc·r<·ch \.'"ľ<:t:-t~11 i~1 c h na 
u sporiad anie vl astnich·a k pozemkom v znení neskorších predp isov (cľakj zákon c. 180/SIS Z 
z .) a § 3 ods. 2 písm. b) metodického návodu ľviP SR a ( TGKK, R č. MN 74 20. 73 .41.00 na 
sp raco\ a nie registra obnovenej evidencie pozemkov v znení dodct t~ov (ďalej metodick) 
nhod) bol LV č. 7987 zaradený do predmetu a ro zsahu spracovania registra , k. ú. Prešov, 
na kol'ko \' čast i .,A·· - maj etková podstata nebo li uvedené pozemky. Prinálež iace mpč. 
2CíS..:l 5 . 2CJ8-L 6, 2685 l , 26S5 i2 . 26 jS, 5, 2686 bo li zz,pis:mé \ L\' len form ou po? námky 

Pri \ )'ko naní identifikácie parciel pozemkovokni žného stavu na stav Kl"J bolo zistené, 
že mpč. 2684/6 je ident ická s časťou pozemku, parcel né čís l o C KN 7384, ktorého v lastníkom 
_i c i'dcsto Prešo\ . Ďalej bolo zistené, že z pozemku parcelné čís l o C KN 7384 bo l 
geomet ri ck)-rn plánom č . 218 /2007 odč l e ne n)' pozemok parce lné č í slo C KN 7384/2 o v)'!l1ere 
82 111

2 
3 kúpnou zmlm ou, podl'a kto rej bol vklad do KN povo len)· pod č . V 6979/07 prešiel do 

' 1as tn ÍCl\ a in ej fyz ickej osoby. Z U \ eden)'ch dôYocio\ · bob mpč. 2684 /6 vylúčená z predmetu 
3 r ozsahu spracoYania regis tra, k ú. Prešov. 

Návrh spracovaného registra, jeho písomná a grafick{~ časť boli zvereJnené na 
nah liadnutie a na podanie námietok proti cl1ybám v nán bu registra k . ú., Prešov v zmys le § 7 
ods. l zákona č . 180/95 Z. z. V čase námietkového konania účastníc i konania (v lastníci a 
i11é opróvnené osoby), nepoda li námietku týkajúcu sa vlastníctva a geo metrického 
a po lohového mčenia parcely č . 268 4/6. Po ukončen í námietkového konania a po 
ZZlJHaccw<mí rozhodnutí o námietkach do návrhu registra, bol nánh regist ra schvá len)' 
toz b,)dnu tim Sp rávy katastr;: Prc sO\ c C i /201 O/ Pe zo clt'la 5 .5.20 l Cl a predložen) na zó pi s 
cio KN. l ldaje zo schváleného registra boli prevzaté do KN v zmysle § 34 a nasl. zákona NR 
SR č. 162/95 Z. z. o katastri nehnuteľnost í a o zápi se vlastníckych a in)rch práv 
k nehnutel'nos tiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) a podľa § 70 
katastrál tleho záko na sú bodnovem)rmi údaj mi katast ra, k)rm sa nepreukáže opak . 

"la základe zisteného je možno konštato\ ·ať , že býva lý orgán geodézie pochyb il pri 
]Hl:tn ict :HI 1 i geo metr ické ho pl :mu č . 761-3401 -032-74 cl o pozemkovej ma pv označe nej 
nome nk lal tJrou Prešov 5-4/ 12, čím pr i cľa l š í cb prevodoch a prechodoch práv 

UUSiU h. 
."""\. ": -~ .~ ·""" .. ' ""'! !"' ;.l 
·- } ! \.! ~ - · ... . .. ' '. 

~ .. !- ...; "- ' !"' P hn l ,,. L .. • .._ .... ~ • ' • 
L: tP i 

~ 

nehnuteľnos t i Toto pochyb enie malo vp lyv aj na ,· yho tO\ eni e geometrického plánu č . 

2 18 ':2ílC17 . 1wku ľ k.o grafickft časť gt.:'Oiiletrického plúnu bol a ri eše mí na zväčšenine ka t<ls trúl nej 
!n.tp) ( •:· \ :1k_; iiJ<tpy l~>J ), \ kt<.ll\.J hti! chybne :;ob r:J/Cil :< skt.) J '\ lwtu' C ľ1) ~•,' t !T!L!Ji,J-.:< pL'tJl 
Ccom ::tr1d:) pi ÚJl č. 21~ '2007 bl)l techni ck.)'m poclklaclo m k s p is~mi u kúpnej :;mlll\y . pCJ dl'a 
ktore_! h•.1l 'k Ltd do !(N pc"·o lcn ) ru:;hodnutím č V ()l) /C) 07 



PuM~1 ~ ~ l ods. 5 katastrólnch o zú kona proti ndwclnuti u klor\ m sa 'klad pn' ul" uje . 
ncm o7.nu pod:n· och ol0n1c . nánh n <t ohne'' u ko n~mi ~1 ~~ ~m; h,1 nc :llL';:·no p:~..'sklim<lľ mimo 
ocholacicho konan ia. P rokur~1t o r \ Š~1k môže po cl a ľ protest pruti ro;hl1clnutiu ,) \kl <1cl c ll <1d \"a 
z.áko1n č . 15 ~ 20U l L z o p rok:ur~t túrc. 

Vz.hLtd \l l1l 11Zl l \1 . ze Zt1lCil Y l !lldľ<l gcO il1\..'lrického 11\Únu Č. 7 Cíl-~ -W I -!J3 :2-~-+ boli 
' upcr~úc L~ ''kon~mé pred 'iac aku pi ati!l1i rokmi . sL11 I1\l:)ť ' tej tu cast i ll ť\ 'hod tlOC UJcme 
a 1wdľ~1 ~(i ud:-.. l pís m dl z3 konZI N R SR č. 9 20 l()!.... 1. l1 sľ~~:?nostiac h ju <lclkbd:l!ll<..' 

~<Ílr: :,_'i!< u , ··J:/,)\ cite ľa t\ ket_i Ltcu :<: /~Irisu 'bstnicJ.:ch,, rr.;·. ~l k Iki·,nutL !"n u::-,l l 'klaciutn 

č .\ CílJ79/07 . ako éiJ námietku t)kaJÚcu sa spraco\·Z!nia. sc ln<.I ie ll!a Zl pre \'?:at ia reg istra. k. ú. 
PresC.i\ cl o 'K~. J10'-<1Žujeme z::~ ncopoclsLil i!l'llLI 

.-\J ii(ij)I JCk Ll\ edcnému, l. dó' ociu C.\tSlC!lC ie pdt\ oplatného ro zhodnutia ' dcd!éskeJ 

'eC! c D -+ l l /88 a rozs udku súdu č. 12 C 129/93 -45 zo clt1a 2-+. 1.1 995, Správa katastra 
PreŠO \ , · yznačí k pozem ku parcelné číslo C K 738 -+11 a k pozemku parce lné čís lo C KN 
738 4/2 poznámku v zmys le § 39 ods . 2 katastrá ln eho zákona o tom, že hoclnO\·ernosť 

údajov o pdt\ ek nehnuteľn ost i bola spochybnená O dupl icitnom vlastní che mus[ wzhodn úť 
príslu šn\ súcl 

Pod pis zames tn anca , ktorý sťažnosť prešet r il: 

In g. Oľga fvlaceková, vedúca kont rolórka 
p od pis 

S obsa hom zápisnice bo l oboznámen)· 

in g. RichMcl D<~i1kc, , t·iac!itcľ Sl( PreŠO\' 

podpi s 
\ ' Pr ešove 26.4.2011 



SPRÁ Vl\ I(A T/\ STRA PR EŠ()V 

c"'t:--ltl "''ll(llli ;t \:;l ::'l l l j 
c· · 1.., 1,\ ;ml-l l\ : 

' ' U R A D ~ \ Z r\ l N .-\ i\'I ~ 5 l/20 11 
k / é\pt ~ nici k ctLélStrúlnchn C1 raciu ,. l' rdo' es ( 6 ::'O l l '()() i 7-+ T\Jc. 10 clti~ t ::'h -i ::'tí ll 

Spr~n a katastra Prešo\ poclra dtp isnicc Kata st rúlneho Lu·adu ' l)rcšO\ c s( 
6:20 ll tOO 174 1I\1c :ro cli'ia 26.~f. 20 l l z prešeucnia sťaž n osti Vladimíra Comulca, 

Oé.lO 01 Prešov, kto1·ou sa mcnovan}' sť<1žuje na nes právny post up Sp rá\'y katast1·a 
Prešov t~ľlzaj úci sa zá p is u vlastníck eho práva k parcele Ľ ka ta s t ra nehnutcl'ností (ďaleJ 
KN) 2684/6, ka ta s tráln e územie (ďalej k. ú.) Prešov \ 'yhotovuj e úradn)' záznam X 51 /2011 . 
ako prílohu k horeu vedenej zápisn ice následo vne: 

Preše trením údaj ov katas tra nehn ute ľno st í bo lo zistené nas ledo\'l1é : 
Pôvodná pozemkovokniiná parcela čís l o (mpč .) 2684/6 bola zapísaná 

' po1.emkovokniž.nej zá pi sn ici č. 4216 . k. ú. Prešov v prospech \ lastn ídy An ny CJomulc c, , ej 
rod Bed ~ l éÚO\ ej \ ce los ti Hranice mpč . 2684 /6 boli gra ft cky 1.o brazené \' po z.emkovokn iiJlCJ 
mape. k . ú. Prešov. 

V roku 1974 bol vy hoto\ en)· gcome:.ri ck) olán (' 76 1-3401 -032-74 ktor)m bola 
1 . mpč 2684/6 odčlenenťl ča s ť o \)·mcrc 58 m ~ a pri členc n 8 k parcele L N č :U,821. \; ~ 1 
z2tkladc geometrického pl ánu bola pod položkou v):kazu zmien č. 84176 ,-ykonaná zmena 
\\·mery parce ly EN č. 2682/ 1 v LV č. 753 . k. ú. Prešov. kto rej vlastníkom\ tom čase bul 
Okresn) do m pionierov a mládeže PrešO\ Ked-/.e parcela [ 0) č. 268 4/6 nebola e\ldc)\ 3ľta 
\ l. V . zmena \·)·mery tejto parcely bo la vyk ~1 nan á len \' súpt :sc parcie l Ccometric:kym plánom 
č. 76 1-340 l-03 2-74 dotknmá mpč 2684/6 bola n aďalej cv icl o\ anc:i \ ' pozemko\ okn ižnc_1 
zápisnici č. 4216, v celosti 

Súčasťou položky v)·kazu zmi en č. 84/76 je záp1 s o uzatvorení k • '· ;~~~u-p re~ieljttc::J 

zmlU\'Y medzi Č.'s l. štátom v zastúpení odbo rom školstva ON V \. Prešove a Annou 
Gurnulco vou aj na parcel u č. 26 84/6. Pred metn) zá pis preukazuje. že _'\ nn..; CJomulco,ej 
rod Bcdm{ ro\·ej os ta la \o vlastníctve parcela č 26R4/G o v~· :-:~::re 23 m2 zadefinovanš 
hranlCéllllt \ gra fi ckej čJsti geo me trického pianu NO\ é hranice parciel EN č . ~68 4 16 d 26?\2 / l 
/.IT1Cn t né a zam erané U \ eden)cm geomc tr ic k)'m rlánom ,. p latneJ mape LN nebo li ;ob ra:;;c né 

JVJapa L:N bola podkladom pre vyho to\·e ni e 11 áč rtov mJcstnc lw 'yšc trO\ ama 
vykon{Ivaného v rámci techn icko-hospodárske ho tmlp0vém Ja (T I [!Vf )_ k ú Prešo \ J>r i ľl lfvl 

bol1 hran ice jcdnotliv)·ch parc iel vyšetrené. ;_amerané a /llb ranné , . mape Tli M. l lnmicc 
parcely ! ~. č. 2M~416 bol i vyše trené a zo braze né \ ' n áčr t e (' 138 PrešO \' l\' rodľ<l sta\ u 
sk utoč n ého . 'id1te ľného \ teréne. be/. zmeny. pri čom tútn parcela tvor il a prí stu1w\ li cestu 
medxi pa rcelou LN é . 2CJ 64/5 a parcelou I:N é. 2Cl 84.'7 V r ~mLCi jedné ho u/ í' akľ<t bol:1 
pMc<_'lé.: i·N č 2684 G (cesta) í'.ltl ČCľléÍ s pmcc lo u l-:N r:- :2(184.• 7 é1 pri prcl' ís lcWiJllÍ pa rctcl holi 
;ILl Čl' l lé J!dlcel:. <Jiuače n é jcdn<·m mw'\ m pa rccl: ;) m č í s l u m 73 87. 1\l prC\/<ll l Lld< lJO' 1 

ll !i\ •1 eiu opcrútu ! :,1\ boi ;1 parcela 1-:N č. n 87 C\ tdm é11lÚ len \ Sltpi sc ]Xtrci cl a\ é\ idc:n(·tl\llll 
!isk -~ prÚ\'Uill u/ ív<IC llll / U\ccknélw npl\\ 'éL lc mcra-::sk) (n1a1w'\·1 u1•cr<ll l·"! bu! 
uh tt <l\ en) hc/ o hľ acl u 'l<l ,-yhoto' ci~;'- ~ cu t 11Ctľll:ké lw pl <'lll u č 7 (J i -~40 I -OJ 2-7-l 

J--') ľ -' 

'' 



1 n 

( lcuJllL'lr rch pl:\11 (. 7(, 1 -_~ -W 1 -1)_~.2-7 ~ bol d\1 ll1<~JI <'' .:hl ' Ojlcr·ú tu IJ'-i prcmictr ruty d;; pu 
pr - ~_'\/ ctlr t'rd a j1'' 1 111:.-1. :t\ ša k télk . :;í ~_' c lú p0\tld r l~'t p:trccl:r 1::\ l- .2 M~ -J- (, íccsta ! bola 
jl ! IL't lii'-' IL .t k i'<liL'l.'k· l \ C: --;i S-l (J' !t.',[ JJJ\1 2il ~C l) _ kw<t ho la /élj)Í~:l lld \ J \ C 753 ajL'J 

'lchlil ik\'!11 h,,J hn :rl\ C s! ;l,Ú- ( J f..:r~_'srl; dt'lll J' i''i licr'l\ <l m L'rdc ic'' Jltl' ~ il\'C. 

'\i: tslc , lrll_. r·u/.l wdrJLrtrrn St~ ·rll tL· irl' rHJL<rrst' :r ' Fr~_' ~\''- cc l) -l l l . ~;s preš la ccl:i p(\, (ldrl <! 

rnp~ .2hS l (, d1Í 'las tn iL'I \ <l .lo;l'lir (ior rwlct. ( )J,:tL'Si l< SLid ' Jl rl·So\ l' ľO/:i ll dkom č. 1:2 ( 
! :-.'Cl \,_i--l." /11 dľ1<1 ::-1. 1 _l '-)CJ:; _ pr2t' (' J'Lrcrl; dr-1:1 '-'--~ [IJ lJ_:' _ ru ;.hod<' l 11 ' \ľ()\ r1 :mí dcd icskyc h 
pt ; di~..· ltl \ pu ncb . _\ t111l' (;<'il!Ukt''c'.J 11'd . lkdn úrtl\Cj k poľnnh nspuci<i r ::,kct J' I.J(k prc ic:dnant:J 
~-~,z:wdnutim ~ Latnch,, rw túrSL\ a ' JlrcŠU\C č. U -Ili ľl8 () krem in)ch aJ k mpč 2M~4 -' (, ?úp is 
,Jasu1ickcllo JlrÚ\tl k mpč: 2i\G --1 '6 a k lll\ill. bc'! J' Ocl ľa ro1.suclku st'rcl u č 12 C 1 29lJ ~-.:f:' 

,-:konan) polo/k ou '; ka;u zmien č . 9."0 '95 ' [;\ hluchom LV č 798 7_ k. ú Prc ~u ' 

1\)(ll. cr ~ 2 ods. 2 zitkona NR SR č 180.95 1. . L o ni ekw r;-ch opat r.:: niach na 
uspori ada ni e 'iasLnict,·a k pme mkum ' ;:neni ncskll ršich predpi SO \ ' (cľal cj zákon č . 180/9.5 l 
/ .l a§ 3 od s .~ pis rn. b) metodi ckého mi,odu MP SR a l) GKK SR č. l'v1N 74. 20 .73 41 OO na 
sprJ.CO\ anic re gistra obnove nej cvide nuc: pozemkov ' znení cl oclatko" (ďalej mcwdi ck\ 
ná'<·od) bol L\' č. 798 7 zaraden: cl o predmetu a rozsahu spracovania registra, k. ú. PrC'ŠO\, 
nakoľko v čas t i ._A'· - maje tková podstata nebo li uvedené pozemky Prináležiace mpč . 

268415. 2684/6. 2685 / 1, 2685 /2. 26 85/5, 2686 bo li zapí sané v L V len fo rmou poznámky. 
Pn vykonaní identifikácie parciel pozemkovoknižného stant na stm· KN bolo zistené. 

lc mpč. 26 84/6 je identická s časťou pozemku. parcelné číslo C KN 73 84 , ktorého dastníkom 
je Mesto Prešo\. Ďalej bolo zistené . :l.e z pozemku parcelné čís l o C KN 7384 bol 
geon~etrick).m pl ánom č. 2 18/2007 odčlenen)· pozemok parcelné čí s l o C KN 7384 /2 o \·)merc 
82 m~ a kúpnou zmluvou, podľa ktorej bo l , ·klad do KN povolen)· pod č . V 6979/07 prešiel do 
v lastníc!\ a ine j fyzickej osoby. Z uveclen)ch dôvodov bo la mpč . 2684/6 , -y l úče ná z predmetu 
d ro zsahu S J)ľaco' an ta registra, [,,_ LL i-,c; ~__ . ,. 

Nánh spracovaného registra, jeho písomná a graftcká časť boli zve rejnené na 

nahli adnut ie a na podanie námietok proti chybám ' návrhu registra k ú., Prešo \· v zmy sle~ 7 
ods. l záko na č. 180/95 Z z . V čase námietkového ko nania účas tníc i konania (vl as tn íci a 

1n é op ra\n ene osoby). nepodal i mimictku t)kajúcu sa , -lastn íct\a a gcomelľ!ckélw 
a pol ohového u rče nia parcely č. 268.:J- ;() Po ukončení nám ietkO\ ého konania a po zap raco' aní 
!·oz.hoclnuti o námietkach do nánhu re gistra. bol návrh reg istra schúden) rozhodnutím Spr2l\) 
1 • .--.tJ;;tr ~ 1> ~ - -~ ~m č. C J;201Cl ,Pe z.o dfw 5 5.:2010 a predložen)' na záp is do KN Údaje w 
schdleného reg istra bu li preYzaté do KN \ zmysle§ 3--1 a nas l. záko na NJZ SR č 162 195 Z; 
11 

1~ata stri nel:::!Jtcl'ností a o záp ise 'lastn ickyc h a in) ch práv k nehnuteľnostiam ' znení 
'l cskor'>ích predpi so' ( 1~:2 t 8c; trálny ?.úkon ) a p o dľ::1 ~ 70 katastrálneho Lákona sú hodno\ ern) mi 
Llcl a jmi btastra. k) m sa nepreuká7c up ct k 

Na ziklacle zisteného _1e mo/.no k o n š tato, · a ľ, ;? c b)· val~ orgán gcodél,le pochybil pri 
p remi etnutí geometric kého plánu č. 761 -340 1-03 2-74 do pozemk~ · ' c:j m'1p; o;;nač:eneJ 

nomenklatúrou Prešov 5-4112 . čím pľl ďa l š ích prevodoch ä prec hodoch . p rťn 
k nehnuteľno s tiam doš lo k cluplic rtnému n iclo\an iu právneho vzťahu k tej isteJ 
nehnute ľn ost i . Toto poc hybenie malo 'p ly' aj na \·yhotovenie geometrického plänu č. 

-~ 18/2007 . nakol'ko gra fi cki1 čas ť geomctri cLéhu planu bu la rie: en8 na zväčšenine kataslrúlncJ 
mapy (b)· ,·aiCJ mapy U~) . \ ktoreJ bol chybne ;obrazcn) skô r vy hoto\en)' geomctm:k)' plún 
( icotl1Clri cky plún č. 218/2007 bnl J,·~·hrlick:; llJ pc;cJkladom k Sj>Í san i u kC1pncj ; .rniu\y. poc!Lt 
klo rc_i hol ' 'klad du I< N povole n) tl)l. iHlJmrl im č V 697 91()7 

J> od ľ ~ 1 ~ 3 1 ods :.; katas l!-:'lln cho ;~tkon : t pľOti nr,;.hod nulru . ktorym sa \'klad povu\ujc. 
'lellH):i!W pu d é tť llÔ\ oi< mic_ tlÚ\ d1 n:.r ()ÍJ tlll \ u kllil<Jilid dani h\.l ncmo:/.11() pr c~~ klrmaľ mimo 
(i ChtlL!Cit.'hll 1\t)il ~ lllÍd Pl \)klii'Úl\H \<tk l lhll.ť Ji lKLrt- 1'ľl 'ic sl jlľ (ltl ľ \ll. ho d n u (IU ()\klad!..' rwdLt 
/~Íktllla č l S3 . 200 l / 1.. o prokm:tilt rc 



k:tu ;J,·~í l: l ~ Ltr ~td ·. l'rc.·š •,l \,. '/hľ:.td(lm 11, 1 l\l. / , · /!111 .. '11 \ J'(' dľ : t '~'--'' l ll\.l' Í lk\..· 11•' Jli:.lltll (· 
'li1 \ -_;)!Jj .. (l _;::: ..... j f><lil \ '' !'c' l.:tl \..') :"- 1.\kll!l,: l t\..· pr,·,\ \1:1\..' :t k,; j'l: .l111li 1'1lÍ\I!l:. -;J,IÍI1U:-;l \ L'JIP 

(·: t.-, l l lh'\I!Jud!Wi Í \ ,t jl(ldľ:: > h od s i !' i~ll1 dl /:lkl'll <i "-:l·~ -;Jz ( lJ .'( J[U / / .. t.' , ľ: tÍI IU >lldC iJ JU 

,,dk\,1/ii. 

k:tu~tr:dil\ L·ll:tc! 1 Pn.:šu1 c JldlliÍ\..'Iku --,l:t/(ll:li.,_'i' :, l\k:tJu~·u '<l /:tj1hll 'ld:'l iii\.·Lclw 

!"'11' ~1 \ ,-1 k ilL'hlllllt.:ľll t )~ l i \· kJ<.h_l () Jll l· \. (,()I t.) (J7. dk<) ~l_ ! il~llllil:tku t:··k~l_fli\.' U ~í.l '-.;!"~l"ll\.'1)\ tllll(l. 

sc.·h\ :tkll ld <1 jll\: 1 /C\ ll :l ľc~Í Sl rél. k. ll . l ' l(' S\ ll dP k''- . J' lll ::t/C1\ :1 : /.21 ľlCl\\' ' 'd :'id l llCilll. 

katastr:'d il\ . úrad ,. Pre.' SOle aj 1wprtck U\ ccknému . 1 ci(l\ 'O du c.\I:Slc tl c ic· :mi1 up le~tnc'hu 

rc,zlwcinuti a v ckcliéskej ,·,·ci č . D-+ 1 l 188 a rozsudku súdu č. l::: C 129/93- -+5 zo dľu 24. 1. i :.>9) 
mc il Sptá\·c k:awstra Prešo ' vyznačiť k pozemku parccln~ č í s l o C KN 73S-+ 11 ~ ~k poz.e mku 
parcelné č í s lo C Kl\ 73o412 poznámku ' ;:mysk ~ Jll ods :2 katastrálneho zúkona o lom. :?:t· 
hoclno\erno sť úciajo1 o prá1·e k nehnuteľnost i bola spoch\·bnená. O duplicitnom vlastníctve 
mu si rozhodnúť príslušn) súd. 

Sprá' ä katastra Prešcw na základe vyššie uvede ného V ľZIWČuie u oznrimku podľa -~ .~9 

ods. 2 zakona NR SR č. 162 1 1995 Z. z. o k.mastr! nehnutcl'ností a o zápise\ iastnickych a m)ch 
pr{l\ k nehnuteľnostiam (kmastráln_, lákon) ' znen1 nesko rších predp iso' \ katastráln om 
(tzemí Preš o' tak . že hodnov e rno s ť údajo,· h a t ::~ s t ra o pnín· k nc hnut c l'nos ti hol a 
s po c h ~ bncná nasledo\ ne: 

::._ !.:_~Ú bore oopisn\'ch_jn [o rm á ci í katastra !! eh 11 ute 1'1: o st ľ: [' /.1 11·_1 ;.· rl-, · · -t. - -, 
....... l ., tH·./t ,:, 1 ,rc .. ·-t -7 

l 

- na lis te \'! as tn ich a (LV) 7649' čas ti A - majctkod pod s ta t a : 
- ,~ ·značujc pozná mku k pozemku parcelné čís l o C k N 7384 <2 hodno\Cľ!1 os ľ uda.J C' \ katastra 
o p;úve k nc!mute ľn ost i jL· spoch\ bnenó z dôn1c.lu exi sten cie pr;'n opléitn,~h' rozh<Jclnul!a 
-, dcd1č sk.ej l'cci č. D -+ll / ~0 ze d\ia 29. 12 1988 a rozsud ku súdu c l~ C 129 '1.;.3--\5 ;o clľw 
:24 1199.5 

- na liste vlas tní ct' a ( LV ) 6492 ' čast i A- maj ctk(J\ á p o d s tat:~: 

·· ' yznaéuj e poz námku k pozemku pa rcelné č í s l o C KN 7384.'1 hodn o1 cn1ost CtclajO\ katd slrn 
o pr3' e k nehnutefnosti je spoc h\ bncn 8 z dôvodu e.\istc ncie pdtl opiatn éhu rozlwdnuti a 
'dedič s kej 1eci C D 411 /88 zo di'ia 29 12.!988 a rm,suclku súdu č 1::: ľ 129 CJJ .. -\ 5 ;u Lli'u 
1 4 1.19 9.~ 

/apísa la 1ng. KOLLi\ ROV i\ 

l ckl1 > 1ľ l' d \ l) a l tk OI é ~ po_i c niL' !((J i ·· m<tli 
ll'. i ~ x 1 :, ~_,l} O"; ;-"~:2Li6 5 S t i1liEI jlOkLidlll(-.1 llr ~ l\ i~.l;l\ a ) -:-~-(11-·:; k l u i-: !:cdi:llw, .l u ,~; ,._L''·''k'' 11· 

C i~ l t~ u l' ll' -ll O() O (i i ' ) l :) l 0! 1 
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KÚPNA ZMl;UV A 130/2007 

PREDÁVAJÚCI: Mesto Prešov, zastúpené JUDr. Pavlom Hagyarim, 
primátorom mesta, 

KUPUJÚCI: 

Hlavná 73, Prešov 
IČO: 327 646 
DIČ : 2021225679 
Bank.spoj. : č.ú. 10022-442060/4900, 

Istrobanka Prešov, VS 233130 

a 

Ľubica Marušová rod. Lazorová 
nar. _ 
byto·. -

r . č. 

. - · , Prešov 

2C-I/. zv./1-
Ct?/;s/if 

! G' í /. Ztx/':f _ 

l 

uzatvárajú na základe ustanovenia§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto kúpnu zmluvu: 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

1. 1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: 

- pozemku parc.č . KN 7384 o výmere 1692 m2 trv.tr.porast, k.ú. Prešov, LV 6492 . 

1.2. Predmetom zmluvy je prevod nehnutel'nosti: 
-pozemku parc . č. KN 7384/2 o výmere 82m2 trv. tr. porast, ktorý vznikol GP č . 

218/2007 zo dňa 20.8 .2007 odčlenením od pozemku parc.č . KN 7384, k.ú. 
Prešov. 

1.3. Predávajúci predáva nehnuteľnosť v lokalite Ul. Kollárova, podľa článku I. 
tejto zmluvy kupujúcemu, ktorý túto nehnuteľnosť do svojho vlastní.ctva kupuje. 

Článok II . 
KÚPNA CENA 

2.1 . Predávaj úc i predáva nehnuteľnosť podľa čl. I. tej to zmluvy so všetkými súčasťami a 
prislušenstvom, právami a povinnosťami za cenu . 3klm2 po schválení Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove dň n ?11 q ! 007. uznesení111 č. 81 /2007, t.j. celková kúpna 
cena je - J, - Sk (slnvom: ~ -- slovenských korún). 

' ) r-1 



Článok III. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Dohodnutá kúpna cena podľa čl. II. bude uhradená najneskôr do 30 dní od 
platnosti tejto zmluvy na účet mesta Prešov, č.ú. 10022-442060/4900, VS 233130, 
ktorý je vedený v Istrobanke v Prešove . 

.3.2 . Za nedodržanie termínu úhrad kúpnej ceny, predá ·ajúci účtuje úrok z omeškania vo 
vý·ške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby určenej _ Tárodnou bankou Slovenska 
v čase podpísania kúpnej zmluvy. 

3.3. Nesplnenie povinností kupujúceho vyplý-vajúcich z kúpnej zmluvy, je dôvodom pre 
odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predcívajúceho. Kupujúci zodpovedá za 
škodu, ktorú predávajúcemu spôsobil porušením právnej povinnosti. 

3.4. V prípade nesplnenia zmluvných podmienok kupujúcim, má predávajúci právo 
t odstúpiť od kúpnej zmluvy a zároveň vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 

výške l O % z kúpnej ceny. 

3.5. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá predávajúci po vyplatení kúpnej ceny 
nehnuteľností a po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho . 

3.6. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností. 

Článok IV. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

4.1 Predávajúci prehlasuje, že predávaná nehnuteľnosť sa prevádza bez tiarch. 

4.2. Kupuj úci vyhlasuje, že stav nehnuteľnosti je mu dobre známy a že nehnuteľnosť v 
tomto stave kupuje. 

Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5. 1 Vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti so všetkými právami a povinnost'ami 
nadobudne kupujúci, na ktorého táto nehnuteľnosť prechádza dňom povolenia vkladu 
do katastra nehnuteľností. Do tejto doby sú účastníci zmluvy viazaní 
svojimi zmluvnými prejavmi. 

5.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnost' dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

5.3. Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných 
strán, a to výhradne formou písomných dodatkov. 

5.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva nestanovuje inak, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

) .). Táto zmluva bola vyhotovená v 5-tich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží jedno vyhotovenie. 



5.6. Zmh.ivné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali. ich prejavy sú dostatočne určité a 
zrozumiteľné, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak svojho súhlasu tú to 
zmluvu vlastnoručne podpísali. 

V Prešove ......... .. ~:.NQ~)OQ~ .. 

PREDÁVAJÚCI: 

Mesto Prešov 
zast. JUDr. Pavlom Hagyarim 
primátorom mesta 

V Prešove ........ . 2 .. O KI. 2007 ... . 

KUPUJÚCI: 

Ľubica Manl ~l)''i 

Prešov 



Kúpna zmluva 

ktorú uzavreli: 

e9 ~ubica Marušov~, .rod . • á, nar . ), r. č. bytom Prešov, 

(ako predávajúca) 
J·~.t . 

'!!; 
a 

·nar. r . č. 2. PhDr. Dáša Kožuchová, rod. l 

Miloš Kožuch, rod. Kožm.;., nar . . , r. č. 
a manžel Ing. 

obaja bytom Prešov, 

·. (áko kupuj4cif 
. . '· ·, , , 

~ · .... · .... ,· . 

po vyhlásení, ze su sposôhiií-na-právneúKony ak:to. -----~~----------"--

; ' Predávajúca Ľubica Marušová,. rod. T·' . ,:., ll&r~ J, J:".. č. , " om 
,il~#šov, ~ ! .. . ' č. l j~ ·Výlu'čpou'Vlast;rúčkoujielinúťel'noStív ~ť:istrámQm úz~rní Prešov, a to: 
. ".... po~rnkU parc.~-. f<N-C}38l/3 :_ n.stav~é plochy a nádvoria o Výffiere 6l m2, . . 

pozémku parc. č: KN -C 73 83/1 ~ záhrady o výiner_e l 021 m2, · · · · · 

pozemku parc.' č>!<N-C 7384/2 - tryalé trávrie porasty ó ~ere '82 1112
, zapí~áných 

v kátastrinehnuteľností na LV č. 7649, k ú. Prešov na menepredávajúcej podB Ol v 111, ., 
. t.j. v celosti. · · 

II. 

Predávajúca Ľubica Marošová, rod. . _. :. týmto predáva v 111 , t. j. v celosti; ·všetky 
ň,ehnuteľnosti ·· popís.an~ ~ včl. L tejto zmluvy .do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúdch. za 
dohodnutú kúpnu cenu · Sk (Slovoin . 
Slovenských korún). . . 

. Kup~júci PhDr. Dáša Kofuchová, rod · r • _', nar. , r. č. · a manžel 
In!!. Milnč T<.oŽUch, rod. KoŽUch, nar. 1 r. č. - , obaja bytom Prešov, 

~to kupujú v 111, t.j. · v celosti, všetky nehnutel'nosti popísané v čl. L 
tejto zmluvy do svqjho bezpodielového spoluvlastníctva za dohodnutú kúpnu cenu 
(Slovom/ · - Slovenských korún). 

Celú dohodnutú kúpnu cenu vo výške Sk zaplatili kupujúci v hotovosti do rúk 
predávajúcej pri podpísaní tejto kúpnej zmluvy, co preuavajúca svojim podpisom na tejto kúpnej 
zmluve potvrdzuje. 

Kúpna cena bola dohodnutá nasledovne: 
suma ko kúpna cena za pozemky parc. č . KN - C 7382/3 a 73 8311 
swna -Sk ako kúpna cena za pozemok parc. č. KN- C 7384/2. 

F-g;;;;, 9:-J.. lfZ.t~ .. ... ......... . 
/ Register z .. .. ... :.:-- . .. .!. ..... ...... ... . 

/ Pol. vz . . .. . . )~ .. ~: ... / tJj - ...... .. ....... . 



( 

ft' n 
~~ 

.. 
m. 

Predávajúca oboznámila kupujúcich, že na predávaných nehnuteľnostiach uvedených v č l. I. 
tejto zmluvy neviaznu žiadne ťarchy, ani i.'1é obmedzenia vlastníckeho práva. 

Kupujúci vyhlasujú, že poznaj ú stav kupovaných nehnuteľností, s ktorým sa oboznámili na 
mieste samom. 

IV . 

. ·· ľoplatky budú zaplatené podľa platných právnych predpisov. Predávajúca sa zaväzuje, že 
oqstráni všetky drobné stavby stojace na predavaných pozemkoch a to na náklady kupujúcich 
najneskôr do 29.2.2008. 

v. 

Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastníci zmluvy sú oprávnen,í s predmetom zmluvy 
nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozum~te 'né a určité, zmluvn ' voi'nvsť ni je obmedzená a 
právny úkon je urobený y___pr.ee"'f~anej- foľl!!Y . _j_Jv ~stn!"-i-7miuvy prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú 
dob _o.v.o.p;-ti.J, nte v uesn~a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu sjej obsahom ju 
podpisujú. Podpis predávajúcej je úradne . overený. Táto zmluva bola napísaná v 08 vyhotoveniach, 

· ·. platnosť a účinnosť nadobúda dňom podpísania oboma zmluvnými strahamL 

VPrešove, dňa 5.12.2007 

Uu hicu Marošová, podpis 
-- ~~~.,z-,.---------------------'--- · 

tru>r. Dáša Kožuchová, .podpis 
----------------------------------------

Ing. Miloš Kož'"uch, podpis 



Okres . Prešov 

Obec PREŠOV 

Urad geodézie , kartog rafi e a katastra Slovenskej republ iky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOST 
Vytvorené cez katastrálny po rtál 

Dátum vyhotovenia 26.08.2015 
Katastrálne uzem:e. Prešov Čas vyhotovenia 13:53:12 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z UST VLASTNÍCTVA c. 6492 
ČASŤ A MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY reg istra " C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné čís lo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

7 73 841 1 1611 Trvalé trávne porasty 

Legenda. 
Spôsob využívania pozemku 

7 - Pozemok lúky a pastenku trvalo porastený trávamt alebo pozemok dočasne ne využívaný pre trvalý trávny oorast 
Umtestnenie pozemku 

1 - Pozemok Je umtestnený v zastavanom území obce 
Ostatné parcely nevyžiada né 
------------------ -
ČASŤ B. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁ VNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlas tnícky podiel 
miesto trvalého p obytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzfahu : Vlas tník 

1 Mesto Preš ov, Hlavná 73 , 08001 Prešov 
IČO : 

1 l 1 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

T itu l nadobudnutia 
Titul nado budnutia 
Titu l nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudn utia 
Ti tul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnuti a 
Ti tul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Ti tu l nadobudnutia 
Titul nadobudn ut ia 

Informatívny výpi s 

P2 43312006-Žaloba o nahraden ie prejavu vôle v súlade s ust.§ 39 zák.162195 Zz k 
nehn.parc.KN 3802/3 k spisu na OS Prešov č.k.11 C 123/2006 - určenie práva k nehn .súdom ; 
K pozemkom registra C KN č. 9204/37, 9204/38 , 9204/43 a 9767/1 v rozsahu geometrického 
plánu úradne overeného pod G1-490/201 O , ktoré sú predmetom neukončeného konania 
podl'a ust. § 12 ods. 1 zákona. Evidovaný vlastník podl'a § 12 ods . 4 zákona nemôže do 
rozhodnutia podl'a § 12 ods. 4 s pozemkami nakladať. •f -51/201] - Uradný záznam SK Prešov -Na parc . C KN 7384/1 h odnovernosť údajov 

atastra o práve k nehnutel'nosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného 
rozhodnutia v ded. vec i O 411/88 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č. 12 C 129/9 3-45 zo 
dňa 24.1.1 995. 
P 428/2014- poznamenáva sa, že prebieha súdne konanie na Okresnom súde Prešov pod 
č. 9C 114/2014 o určení vlastníckého práva vydržaním k par. KNE č. 6-1143/8 
P-481 /14- Uznesenie OS č .9C/ 1 1 4/20 1 4-zákaz scudzit' a právne zaťažiť akýmiko l'vek 
právami t retí ch osôb parc.EKN 1143/8, a to až do právoplatného rozhodnutia v o vec i samej 
v kon aní o u rč en ie vlastníckeh o práva k predmetnej nehnutel'nosti vydržaním. 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 
Záme nn á zmluva V 7088/2006 
Zám enná zmluva V 867/2007 
KUP NA ZMLUVA V 3917/200 1. 
Z 36 87/2002- ZIADOST,GP.C. 138/2002. 
Z 3904/2 007 -Žiadosť o zápis do KN č.M / 2007/2357 
Z 4410/07- zápi s kúpnej zmluvy z 2.2.1970 + GP č.11 /2007 

Kúpna zmluva V 6753/2007 
Z 3901/2007 -Žiadosť o zá pis do KN č .M/2007/2355 
Z 3902/2007-Žiadosť o zápi s do KN č .M/2007/2358 
Z 3903/2007 -Žiad ost' o zápi s do KN č.M/2007/2356 
Kúpna zmluva V 6750/2007 
Z 4493/2007 -Ži adosť o zápis é.H/2007/2838 
Z 4530/2007-Ž: i ad os ť o zápis č.M/2007 / 2850 
Z 3 845/2007-Ž:iadosť o zápis do KN č.M/2007/2338 
Zámenná zmluva V 6935/200 7 
Z 3900/2007 -Ž i adosť o zapis do K:N č. M/ 2007/2354 
Kúp na zmluva V 4936/2007 

1/28 .A.ktual izácia katastrálneho portálu 25.08.20 15 



M/1 0553/2015 
27 08 2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územn ého plánovania a urbanizm u 

B/14734/2015 

H!3vr:á 73 
080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo právne oddelenie 
080 01 Prešov 

Ing. arch Vladim ir Krištof 
·~::- 051 /31 oo 230 
vl ad imir.kristof@presov. sk 

07.10 .2015 

vec Prešov , lokalita Pod Kalváriou , Koll árova ulica, pozemky pa rc. č . KN-C 7384/1 
a KN-C 738412 v k. ú. Prešov, Ing . Miloš Kožuch a Ph Dr. Dáša Kožuch ová 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č . M/1 0553/201 5 a po jej prehodnoten í zaujím a Odbor územ ného 
plánovania a stavebného úradu , oddelen ie územ ného plánovan ia a urbanizmu ( ďa lej v· texte len 
"územnoplánovaci orgán" v prí slušných gramatických tvaroch ) nas ledovné stanovi sko 

Podl'a Územného plánu mesta Prešov je pozemok 
- parc č . KN-C 7384/2 v k. ú. Prešov, o výmere 82 m

2 
(evidovaný na LV č. 7649 v súkromnom 

vlastn íctve) s účasťo u plochy určenej pre bývan ie v rod in ných domoch , pre kto rú plat í reg ulatív RL 8 .1 
Záväzn ej ča sti Územného plán u mesta Prešov 
-parc. č . KN-C 7384/1 v k. ú. Prešov . o výmere 161 1 m

2
, (evidovaný na LV č . 6492 vo vlastníctve 

mesta Prešov) súča sťou plochy urbanistickej zelene, pre kto rú plati reg ulatív RL G.2 Záväznej čas ti 
Územného plánu mesta Prešov. 

V sú časn ej dobe sa na pozemku 
- parc. č . KN-C 7384/2 v k. ú Prešov nachád za vzra stl á vegetácia a trval ý trá vn atý porast. pozemok je 
nezastavaný a je sú časťo u súkromných záhrad - zadných dvorov prislúch aJúcich k rodinným domom 
na KollároveJ uiici v Prešove 
-parc. č . KN -C 7384/1 v k. ú. Prešov nachádza vzrastl á vegetácia a trvalý trávnatý porast, pozemok je 
nezastavaný a je s účasťou verejne prístupného areá lu "Ekopar Holá hora" v správe Technických 
služieb mesta Prešov, a.s. 

Z hl'ad iska záujmov sledovaných územnoplánovacím orgánom nemáme námietky k súčasném u 
spôsobu užívania a k majetkovoprávn emu stavu uvedených pozemkov vo vzťa hu k dosiahnutiu 
vzájomnej dohody oboch vl astn íkov pozemkov vo veci odstránenia s poc hyb ňujúcej poznámky 
v dotknutých listoch vlastníctva. 

S pozdravom 

Prílohy 
Príloha č 1 - s itu ačná schéma , 2xA4 

,.. ;.·, .._. ' . t k.. 

:: .\..$j~. '-~. ,;•_,\;t,., '':: .. -::· 

Ing arch. ívl ari a L utková 
vedúca odboru ÚPaS Ú 
hlavný archi tekt mesta 

"';''' .· 
•,,·., 

,_,.. -.-

·. -~~- . -' ._ ":J -r-': .,. ..... 

... , .. 



a GISPLAN 
KOŽUCHOV Á, lokalita Pod kalváriou , pozemky 

parc. č. KN-C 7384/1 a 7384/2 v k. ú . Prešov 

Ort_ofotomapa © E:_ urosense s r.o , Adresy: © MAPA Slovakia Digital s.r.o., Kataster: 
© UGKK SR , august 2015 

Použ í va te ľ Vladimír Kri štof 06.10. 2015 1241 

Parce ly C 
A Z Popi sy parcel C 

A Z Popi sy parce l C bez LV 

Vn(Jlorna kresba 

/ .._. Parcel y C 

Parce ly E 

~~ ~- Popisy parcel E 

Popisy parcel E bez L.V 

Parcely E 

Adresy 
Defin i čné body nckes 

Ulice a miestopis 
Diaľni ca 

Hlav1 1a komu11ikaciil 

Dôležila komunik i•cia 

Významna komLwikcicia. 
namestic 

Obyčajn il kom unik;1cia 

U če l ová k - verej; Ja 

Učelová k . - Jlevwejná 

Poľná alebo lesn;·, k. 

Chod nik 

Železničná trar 

Ele kt ri č ková trat 

Letisková dral1a 

Mierka l 1000 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 22125 

P. č. 18 (JUDr. Juricová) 

Al Mesto Prešov uzatvára Zmluvu o zrušení predkupného práva, ktorej návrh tvorí prílohu 
tohto materiálu, s PaedDr. Mgr. Jozefom Ivanom, Višňová 12, 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zrušenie predkupného práva k pozemku parc. č. KNC 14477114, k. ú. Prešov, 
zriadeného Kúpnou zmluvou č. 4512004 zo dňa 23.02.2004 (v prílohe tohto materiálu), ktorou mu 
mesto Prešov tento pozemok predalo, a to z dôvodov uvedených vo svojej žiadosti, najmä preto, že 
predkupné právo je prekážkou realizácie zámerov využitia tohto pozemku ním ako vlastníkom 
v súlade s jeho určením podľa Územného plánu mesta Prešov. 

Cl Stanovisko odboru správy mestského majetku: 
Vyššie špecifikované predkupné právo v prospech mesta Prešov bolo dohodnuté ako právo vecné 
a bolo zapísané kpozemku parc. č. KNC 14477114 v časti "Ťarchy" na LV č. 11060. V prípade 
súhlasu mesta so zrušením predkupného práva odporúčame zmluvou zrušiť celý článok IV. 
Kúpnej zmluvy- Osobitné ustanovenia (článok II. , bod 2.3 návrhu zmluvy o zrušení predkupného 
práva v prílohe tohto materiálu), a to z dôvodu, že ll súhlas MsZ s prevodom pozemku na tretiu 
osobu sa v prípade zrušenia predkupného práva javí ako podmienka nadbytočná a 21 zachovanie 
účelu využitia športoviska je podmienkou nesplniteľnou, nakoľko v zmysle stanoviska OÚPaSÚ 
bol tento pozemok v čase jeho kúpy ako aj v súčasnosti obytnou plochou rodinných domov. 
Zriadenie, ako aj zrušenie predkupného práva je vecou dohody zmluvných strán. 
Vzhľadom na skutočnosť, že predkupné právo bolo v zmysle článku IV, bodu 4.2 Kúpnej zmluvy 
dojednané s poukazom na výšku kúpnej ceny (ktorá bola nižšia ako vtedy aktuálna cena "trhová"), 
dávame v prípade súhlasu mesta so zrušením predkupného práva do pozornosti možnosť zváženia 
odplatnosti takéhoto zrušenia. 
Na doplnenie uvádzame, že žiadateľ podal žiadosť o zmenu funkčného využitia okolitých pozemkov 
v jeho vlastníctve (doposiaľ využívané ako športový areál ES OFIA) z plochy športu na obytnú 
plochu rodinných domov. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 14. 9. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 6. 10. 2015: 
VMČ č. 6 odporúča vyhovieť žiadosti žiadateľa a zrušiť predkupné právo. 

FI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 13. 3. 2015 
Kúpna zmluva č. 4512004 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 14. 9. 2015 
LV č. 11060 
Kópia mapy z GIS 
Návrh Zmluvy o zrušení predkupného práva 

Návrh na uznesenie: 
Uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva, ktorej návrh tvorí prílohu tohto uznesenia, 
s PaedDr. Mgr. Jozefom Ivanom, Višňová 12, 080 OJ Prešov. 

F - MsÚISP-0111211 



Prešov13.03. 2015 

Vec: Žiadost' o zrušenie vecného bremena 

V kúpnej zmluve 45/2004 z 23. II. 2004 k prevodu nehnuteľnosti parc. č. KN 14477/14, 
v článku IV, bode 4.2. je špecifikované vecné bremeno - predkupné právo 

v odseku al nesplniteľnou podmienkou, pretože: 
l. Na uvedenej parcele tenisové kurty neboli ani pred, ani v čase realizovania ~mluvy a teda 
žiadnym novým vlastníkom nemohla byť táto podmienka splniteľná; · 
2. Tri nami, už ako vlastníkmi predložené - pre obyvateľov mesta Prešov významné projekty -
týkajúce sa druhej časti podmienky v bode 4.2.a: "športovo relaxačných aktivít", sme nemohli 
realizovať kvôli nezlučiteľnosti podmienky vymedzujúcej vecné bremeno -predkupné právo 
s urbanistickým zámerom mesta, podľa ktorého predmetná parcela pred časom podpisu 
zmluvy, v čase podpisu zmluvy až podnes mala a má slúžiť individuálnej alebo polyfunkčnej 
bytovej výstavbe, nie športovým aktivitám. 

V odseku d/ zmluva vymedzuje postup pre prípad uplatnenia predkupného práva na 
fiktívne stavby, pretože tie na parcele KN 14477/14 nikdy neboli. 

Osobitné ustanovenia Kúpnej zmluvy 45/2004 nám teda už jedenásty rok zásadne 
znemožňujú nakladanie s vlastným majetkom, aj napriek tomu, že naša činnosť je od roku 
1993 , v areáli od roku 1996 evidentne a dokázateľne zameraná v prospech športujúcich detí, 
mládeže a dospelých obyvateľov mesta Prešov a okolia. 

Druhou nevýhodou článku IV predmetnej zmluvy pre nás ako vlastníka je, že nám 
znemožňuje realizovať aj významné projekty ladiace s urbanistickým zámerom mesta, 
konkrétne vo výstavbe rodinných domov, resp. polyfunkčných bytových domov, ktoré by 
oddelenie hlavného architekta a územného plánovania schválilo. Pretože odrádza každého 
investora ochotného kooperovať v nami navrhovaných projektoch sledujúcich od roku 1996 
len a len prospech obyvateľov mesta Prešov. 

Všetky rokujúce subjekty označujú za zásadnú prekážku v slobodnom nakladaní 
s vlastníctvom pre výlučného vlastníka nehnuteľnosti práve vecné bremeno. 

Preto Vás zdvorilo žiadame o zrušenie vecného bremena, aby parcela mohla slúžiť občanom 
nášho mesta. 

S úctou 

Na vedomie: 
l. Oddelenie mestského majetku 
2. Organizačno-právne oddelenie 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan, 
Višňová 12, 080 Ol Prešov 

+421 905 380 174 
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PREDÁVAJÚCI: 
A OPRÁVNENÝ 
Z VECNÉHO 
BREMENA 

KUPUJÚCI: 
A POVINNÝ 
Z VECNÉHO 
BREMENA 

.... 
KUPNA ZMLUVA 45/2oo4 
a Zmluva o zriádení vecného bremena 

Mesto Prešov, zastúpené Ing. Milanom Benčom, 
primátorom mesta, Hlavná 73, Prešov 
IČO: 327 646 
Bank.spoj . : č.ú. ~0022-442060/4900, 
Istrobanka Prešov, VS 2331129 

a 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan, nar. 30.3.1951, 
rod.č. 510330/301, bytom Višňová 12, Prešov 

uzatvárajú na základe ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka túto kúpnu zmluvu: 

1.1. 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je prevod nehnuteľnosti: 
- pozemku parc.č. KN 14477/14 o výmere 3232 m2 , ost. 

plocha. 
Ide o pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta Prešov 
zapísaný na LV 6492 v k.ú. Prešov. 

1.2 . Predávajúci predáva nehnuteľnost podľa článku I. tejto 
zmluvy kupujúcemu, ktorý túto nehnuteľnost do svojho 
vlastníctva kupuje. 

Článok II. 
KÚPNA CENA 

2.1. Predávajúci predáva nehnuteľnost podľa čl.!. tejto 
zmluvy so všetkými súčastami a p5íslušenstvom, právami a 
povinnostami za cenu 10,- Sk/m po schválení Mestským 
zastupiteľstvom v Prešove dňa 26.1.2004, uznesením č. 
122/2004, t.j. celková kúpna cena je 32.320,- Sk /slo
vom: tridsatdvatisíctristodvadsat slovenských korún/. 

l 



Článok III. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

3 .1. Dohodnutá kúpna cena podľa čl.II. bude uhradená najne
skôr do 30 dní od platnosti t e jto zm1uvy na účet 
Mestského úradu v Prešove, č. ú. 10022-442060/4900, VS 
23345, ktorý je vedený v Istrobanke v Pre š ove. 

3 .2. Za nedodržanie termínu úhrady kúpnej ceny, predávajúci 
účtuje úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dižnej čiastky 
za každý deň omeškania. 

·. 
3.3. Nesplnenie povinností kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej 

zmluvy, je dôvodom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy zo 
strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú 
predávajúcemu spôsobil porušením právnej povinnosti. 

3.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany 
kupujúceho mu bude vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške 
10% z čiastky kúpnej ceny, ktorú je povinný uhradit 
predávajúcemu. 

3.5. Zmluvná pokuta uvedená v bode 3.4. bude vyúčtovana aj v 
prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany ~kup~túc~ho 7 ./ / 

lYC.VLtl C/a / t/ C~I?O 

3.6. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá predávajúci ~o 
vyplatení kúpnej ceny nehnuteľnosti a po pripísaní 
finančných prostriedkov na účet predávajúceho. 

3.7. Podľa § 4, ods. l, písmeno a/ zákona NR SR č. 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch je obec oslobodená od úhrady 
správneho poplatku. 

Článok IV. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

4.1. V prospech oprávneného z vecného bremena sa zriaďuje 
vecné bremeno - predkupné právo spoclVaJuce v tom, že v 
prípade prevodu nehnuteľnosti na tretiu osobu má mesto 
Prešov predkupné právo na odpredaný majetok za cenu, za 
ktorú tento majetok predalo. 

4.2. S prihliadnutím na výšku kúpnej ceny a charakter stavieb 
sa obe zmluvné strany dohodli na týchto podmienkach 
obmedzujúcich voľnosé nakladania s majetkom: 
a/ Zo strany nového vlastníka musí byt zachovaný účel 

využitia, t.j. tenisových kurtov v rozsahu pri 
prevode nehnuteľnosti a ďalších športovo relaxačných 
aktivít, 

b/ Prevod nehnuteľnosti zo strany kupujúceho na tretiu 
osobu bude možný iba so súhlasom Mesta Prešov, s 
výnimkou dedičského konania, 

c/ V prípade prevodu na ďalšiu osobu má Mesto Prešov 
predkupné právo na odpredávaný majetok za cenu, za 
ktorú tento majetok predalo, 

2 



d/ v prípade zhodnotenia stavieb, ich cena po uplatnení 
predkupného práva sa stanoví v zájomnou dohodou. 

Tieto obmedzenia a tarcha pl a tia aj pre právnych 
nástupcov kupujúceho. 

4.3. Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnuteľnosti je mu dobre 
známy a že nehnuteľnosť v tomto stave kupuje. 

Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Vlastníctvo k predávanej nehnuteľnosti so všetkými 
právami a povinnostami nadobudne kupujúci, na ktorého 
táto nehnuteľnost prechádza dňom povolenia vkladu do 
katastra nehnuteľností. Do tejto doby sú účastníci 
zmluvy viazaní svojími zmluvnými prejavmi. 

5.2. Zmluva nadobúda platnost dňom podpísania oboma zmluvnými 
stranami. Právne účinky kúpna zmluva nadobudne dňom, keď 
Správa katastra Prešov rozhodne o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech kupujúceho. 

5.3. Táto zmluva môže byt menená len na základe vzájomného 
súhlasu zmluvných strán, a to výhradne formou písomných 
dodatkov. 

5.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva 
nestanovuje inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka . 

5.5. Táto zmluva bola vyhotovená v 5-tich vyhotoveniach, z 
ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 

5 . 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že 
prejavy sú dostatočne určité a 
voľnost nie je obmedzená a na 
zmluvu vlastnoručne podpísali. 

si zmluvu prečítali, ich 
zrozumiteľné, ich zmluvná 

znak svojho súhlasu túto 

V Prešove 2 3. II. 2004 

PREDÁVAJÚCI A OPRÁVNENÝ 
Z VECNÉHO BREMENA: 

Mesto Prešov 
zast. Ing. Milanom Benčom 
primátorom mesta 
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V Prešove .. /f'. 4. '1!-JfJ.~ .... 
KUPUJÚCI A POVINNÝ 
Z VECNÉHO BREMENA: 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan 
Višňová 12 
Prešov 

1 



~'á~1 §?~oi?sdňa 
08. 04. 2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24 

.r 

080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

'{rf§vlffi(:;'~k~ án i 
~ 3100 276 

Vec Pozemok parc. č. KN~C 14477/14 k.ú. Prešov, Sekčovská ul., Prešov 
-stanovisko k zrušeniu predkupného práva 

1lzttr-3 

Mesto Prešov - Oddelenie územného plánovania a urbanizmu, ako orgán územného 
plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3, 
písm. d/ zákona č . 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej 
žiadosti toto stanovisko: 

Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov, schváleného Mestským zastupitel'stvom 
v Prešove uznesením č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, v znení Zmien a doplnkov, schválených 
uznesením MsZ v Prešove č. 468/2013 zo dňa 25 11 . 2013, je pozemok parc č . 14477/14 
súčasťou plochy funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch , pričom južná polovica pozemku 
zasahuje do plochy Chráneného ložiskového územia Solivar. 

Severná väčšia časť plochy pozemku je súčasťou plochy fun kčne určenej pre bývanie 
v rodinných domoch, pre ktorú platí regulatív RL B.1: 

a) Hlavná funkcia : bývanie v rodinných domoch, podiel podlažných plôch nadzemných podlaží 
v domoch na bývanie pre túto funkciu musí byť minimálne 75%. 

b) Prípustná funkcia: bývanie v málopodlažných bytových alebo polyfunkčných domoch do 4 
podlaží a využitel'ným podkrovím alebo ustupujúcim podlažím, zariadenia základnej 
občianskej vybavenosti : predškolské, školské , zdravotnícke, sociálna starostlivosť , 

maloobchod do 150m2 predajnej plochy, administratíva, nevýrobné služby a výrobné 
prevádzky remeselného charakteru , nenáročné na zásobovanie (vozidlá do 3,5 t) , 
neprodukujúce hluk, zápach a nebezpečný odpad, nevýrobná prevádzka, ktorá nie je zdrojom 
zhoršenia kvality bývania. 

c) Neprípustné funkcie: vel'kokapacitné zariadenia občianskej vybavenosti a výroby , 
vel'koobchody, sklady, radové a hromadné garáže, zariadenia na zneškodňovanie odpadov. 

d) Ostatné podmienky: 
- stavby rodinných domov môžu byť maximálne dvojpodlažné s plochou resp . šikmou 

strechou s využitým podkrovím. Pri zástavbe samostatne stojacimi domami zastavanosť 
pozemku do 50%, pri zástavbe radovými objektmi zastavanosť pozemku do 66%, pri 
terasovej a átriovej zástavbe do 1 OO% 

- garážovanie musí byť riešené na pozemku jednotlivých domov alebo v spoločných 
zariadeniach, počet odstavných miest musí byť minimálne zhodný s počtom bytov 
v objekte. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 1080 01 Prešov l Tel. . +421 (5 1)3 100111 l Fax. +421(5 1)7733665 1 E-mail : mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Pre južnú časť plochy pozemku platí aj regulatív RL 84.1 pre plochy určen é pre výstavbu 
rodinných domov v Chránenom ložiskovom území Solivar - výstavba na týchto plochách je 
podmienená kladným stanoviskom Banského úradu. 

V čase uzatvorenia kúpnej zmluvy o odpredaji predmetného pozemku bol v platnosti územný 
plán sídelného útvaru Prešov - komplexná aktualizácia v znení Zmien a doplnkov 2001, a zmena 
aktualizovaného ÚPN SÚ Prešov z roku 2002 . Funkčná plocha, v ktorej sa nachádza predmetný 

pozemok, ostala nezmenená ako obytná plocha rodinných domov. 
Žiadosť vlastníka pozemku o zmenu územného plánu je prerokovávaná v rámci 

prebiehajúceho spracovania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prešov, k dnešnému dňu nie 
je uzavretá. 

Oddeleni~ územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k zrušeniu predkupného práva 
ako vecn.ého bremena v' Kúpnej zmluve č . 45/2 004 podl'a predloženej žiadosti pre žiadateľa PaedDr. 

Mgr. Jozefa Ivana, Višňová 12, Prešov. 

S pozdravom ~~~S'l'O PREŠOV 
M§§t3ký úrad v Prešove 

Q~~QR ÚHMN~HO PlJHOYANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU /)' 

080 01 Prešov ~~---
,. ,, 

Ing. arch. Mana utkova 

vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 11060 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" 

Strana: 

Dátum: 08.04 .2015 

(celkom parciel ...... ...... ..? ... ) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

VÝMERA 
v [nf ] 

DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

144 77/012/0 
14477/013/0 
144 77/014/0 
14477/015/0 
144 77/020/0 
144 77/023/0 
144 77/024/0 

2198 
611 

30 16 
493 

1364 
280 

54 

Výmera spolu: 8016 

Legenda: 

Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 
Ostatná plocha 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
37-Pozemok, na kt. sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vys. medze 
99-Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- prí s lu šnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvi sko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Ivan Jozef r. Ivan, PaedDr. , Mgr. , Viši\ová 12, Prešov, PSČ 080 Ol, SR 
IČO/RČ: 19510330 

Titul nadobudnutia: 
KÚPNA ZMLUVA V 2397/96 
Z 3593/2003-Žiadosť o zlúčenie L V 
Kúpna zmluva V 844/2004 
Kúpna zmluva č.83/20 l I - V -7015/20 ll 
Kupna zmluva V 848/2000. 
Zámenná zmluva V 5421120 l O 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Predkupné právo v prospech Mesto Prešov k parc.KN 14477/ 14-V 844/2004; 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

RIS TIKA 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
99 

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

Vyhotovil: JUDr. Katarína Juricová 

Dátum aktualizácie: O 1.01.2015 00:00:00 

v znení vyhlášky č. 72/1997 Z.z.) 

KZÚO EL-

9938 3431 
9938 4442 
9938 4442 
9938 4442 
9938 3431 

o 3431 
o 3431 

(celkom vlastníkov .............. . 1... .. ) 

Podiel 

Ili 

POL. VZ. 

1677/0 
4 

POL. VZ. 



ill!lll v ýl u č n é v lastníctvo 
:::::j podielov é spoluvlastníctvo 

11111 výluč n é v lastníctvo 
:::! podielové spoluvlastníctvo 

:·" .. pa rce l y C 
vnútorná kresba 

M dôl ežité ulice a cesty 
M dôl ežité ulice a cesty 
c::?význ amné ulice a námestia 
M ulice a cest y 

i né komuni ká cie a chodn íky 



9 ZMLUV A O ZRUŠENÍ PREDKUPNÉHO PRÁ V A 
uzavretá v zmysle ustanovenia§ 603 a nasl. zákona č . 40/1964 Zb. - Občianskeho 

záko1míka v znení neskorších predpisov 

Mesto Prešov 
(ďalej len "Zmluva") 

medzi zmluvnými stranami: 

1. OPRÁVNENÝ z predkupného práv~: 

Mesto Prešov 
zast. Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta 
Hlavná 73 , 080 Ol Prešov 
IČO: 327 646 
DIČ: 2021225679 
Bank. spoj.: Sberbank Slovensko, a. s. 
IBAN: SK5731000000004340026600 
SWIFT: LUBASKBX 

2. POVINNÝ z predkupného práva: 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan, rod. Ivan 
nar. 30.03 .1951, r. č. 510330/301 
bytom Višľíová 12, 080 Ol Prešov 

(ďalej spolu len "zmluvné strany"). 

a 

Článok l. -Preambula 

Vydanie: l 

V)rtlačok: 

1.1 Na základe Kúpnej zmluvy č. 45/2004 uzatvorenej dľía 23.02.2004 medzi Oprávneným 
z predkupného práva ako predávajúcim a Povinným z predkupného práva ako kupujúcim 
(ďalej len "Kúpna zmluva") je Povinný z predkupného práva výlučným vlastníkom 
nasledovnej nehnuteľnosti: 
- pozemku parc. č . KNC 14477114, ostatná plocha o výmere 3016 m2

, LV č. 11060, k. ú. 
Prešov (ďalej len "pozemok parc. č. KNC 14477/14, k. ú. Prešov"). 

1.2 V ustanovení článku IV. Kúpnej zmluvy si zmluvné strany dohodli zriadenie predkupného 
práva k pozemku parc. č. KNC 14477/14, k. ú. Prešov ako vecného práva v prospech mesta 
Prešov ako predávajúceho a Oprávneného z predkupného práva. Toto predkupné právo 
v zmysle ustanovenia článku IV. , bodu 4.1 Kúpnej zmluvy spočíva v tom, že "v prípade 
prevodu nehnuteľnosti na tretiu osobu má mesto Prešov predkupné právo na odpredaný 
majetok za cenu, za ktorú tento maj etok predalo", s podmienkami stanovenými v článku IV. , 
bode 4.2 Kúpnej zmluvy. 

1.3 Predkupné právo k pozemku parc . č . KNC 14477114, k. ú. Prešov je na základe vyššie 
špecifikovanej Kúpnej zmluvy zapísané ako vecné právo v časti C. Ťarchy na L V č . ll 060 
Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru, k. ú. Prešov. 

F- MsÚ/SP-0111211 



8 ZMLUVA O ZRUŠENÍ PREDKUPNÉHO PRÁ VA 
Vydanie: l 

uzavretá v zmysle ustanovenia§ 603 a nasl. zákona č . 40/1964 Zb. - Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

Mesto Prešov 
(ďalej len "Zmluva") 

Výtlačok: 

Článok Il. - Predmet Zmluvy 

2.1 Zmluvné strany sa zhodným prejavom vôle dohodli na zrušení tohto predkupného práva 
viažuceho sa k pozemku parc. č . KNC 14477/14, k. ú. Prešov, a to bezodplatne. 

2.2 Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že účinky zániku predkupného práva ako 
vecného práva na základe tejto Zmluvy nastanú až dňom právoplatného rozhodnutia 
Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru o jeho výmaze z katastra nehnuteľností. 

2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je zároveň Dodatkom č . 1 ku Kúpnej zmluve 
č . 45/2004 zo dňa 23.02.2004 a z tejto Kúpnej zmluvy sa dňom účinnosti tejto Zmluvy na 
základe obojstrannej dohody zmluvných strán zároveň vypúšťa celé ustanovenie článku 
IV. - Osobitné ustanovenia. 

Článok III. -Práva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán 

3. I Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na výmaz predkupného práva na Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor ako navrhovateľ podpíše aj podá Povinný z predkupného práva. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že náklady súvisiace s výmazom predkupného práva, t. j. 
správny poplatok spojený s podaním návrhu na výmaz vo výške 66 EUR, bude znášať 
Povinný z predkupného práva. 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto záležitosť považujú za vysporiadanú konečným 
spôsobom a že si v súvislosti s predmetom tejto Zmluvy v budúcnosti nebudú voči sebe 
uplatňovať žiadne ďalšie nároky. 

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Zmluvy nakladať, ich zmluvná 
voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, rozumejúc jej obsahu, nie 
v omyle, nie pod nátlakom, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

Článok IV. -Záverečné ustanovenia 

4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 21112000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a v zmysle § 47a ods. l zákona 
č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na webovom sídle mesta Prešov ako Oprávneného z predkupného práva. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



9 ZMLUVA O ZRUŠENÍ PREDKUPNÉHO PRÁ VA 
Vydanie: l 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 603 a nasl. zákona č . 40/ 1964 Zb. - Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

Mesto Prešov 
(ďalej len "Zmluva") 

Výtlačok: 

4.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že vecnoprávne účinky zániku predkupného práva 
vyplývajúce z tejto Zmluvy nastanú až dňom právoplatného rozhodnutia Okresného úradu 
Prešov, katastrálneho odboru o jeho výmaze z katastra nehnuteľností. 

4.3 Táto Zmluva bola vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia sú určené pre 
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, 2 vyhotovenia obdrží Oprávnený z predkupného 
práva a l vyhotovenie Povinný z predkupného práva. 

V Prešove ............... ... ... .... . 

OPRÁVNENÝ z predkupného práva: 

Mesto Prešov 
zast. Ing. Andreou Turčanovou 
primátorkou mesta 

F- MsÚ/SP-01112/ 1 

V Prešove .. ......... .... ............. . 

POVINNÝ z predkupného práva: 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 23125 

P. č. 19 (JUDr. Končar) 

Al Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva: 
stavbu - chodník, ktorý Je umiestnený na časti pozemkov parc. č. KNE 117912, trvalý trávnatý 
porast o výmere cca 33 m a KNE .118012, orná pôda o výmere cca 2 m2

, ktorým v súbore "C" 
zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 14823144, orná pôda, spolu o výmere cca 35 m2 a časti 
pozemku parc. č. KNC 1633611, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 107 m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. gen. Svobodu 
od spoločnosti Mobelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 335 903 414. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ ponúka mestu Prešov chodník za účelom jeho využívania širokou verejnosťou. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva stavbu bližšie špecifikovanú v bode Al tohto materiálu. 

Dl Cena: 
Uvedený majetkový prevod sa realizuje bezodplatným prevodom. 

El Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 17. 3. 2015 
Kópia z katastrálnej mapy 
Grafické znázornenie komunikácií a spevnených plôch 
Stavebné povolenie zo dňa ll. l. 20 l O 
Plná moc pre spoločnosť INVESTRADE, s. r. o. 

Návrh na uznesenie: 
Nadobudnutie do vlastníctva: 
stavby - chodník, ktorý je umiestnený na časti pozemkov parc. č. KNE 117912, trvalý trávnatý porast 
o výmere cca 3 3 m2 a KNE 118012, orná pôda o výmere cca 2 m2

, ktorým v súbore " C " zodpovedá časť 
pozemku parc. č. KNC 14823144, orná pôda, spolu o výmere cca 35m2 a časti pozemku parc. č. KNC 
16336/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 107m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Arm. 
gen. Svobodu 
od spoločnosti Mobelix SK, s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 335 903 414 
- bezodplatne. 

F- MsÚISP-0111211 



INVESTRADE, s.r.o. 

Vaša značka: Naša značka: Vybavuj e: 
Peter Debnár/0905520246 

A dr: 
Mesto Prešov 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Miesto: 
Prešov 

Dátum: 
17.03.2015 

Vec: Žiadost' o bezodplatný prevod chodníka do majetku mesta Prešov. 

Spoločnosť RAS Immobilien SK s. r. o., Rožll.avská 32, 821 04 Bratislava zastúpená 
spoločnosťou INVESTRADE s.r.o. Prešov, Vás žiada o bezodplatný prevod chodníka do 
majetku mesta Prešov, ktorý je umiestnený na parc. č. KNC 14823/44 o výmere 35,821 
m

2 
a časti pozemku parc. č. KNC 1633611 o výmere 107,046 m2

. 

S pozdravom 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!NVESTRADE, s. r. o. Ul. Na vyh liadke 8, 080 05 PREŠOV; I ČO : 365 10840; I Č DPH: SK 2022092006, zápis v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Prešov. oddiel: Sro, vložka č . 16778/P; Tel : 0905 520 246, 09 18 38 1 258, e-matl:mvestradesro@gmaJI .com 
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.-----

IILnnú 73, Prešov 

Č'is\, 1 • B/15398/2009 - Se 

Mes to Prešo v 
prim á tor mesta 

Staveb né povolenie 

iV!esto PrešO\', ;:tko vecne :1 miestne prí slušn)' orgún št~1t ncj sp ráv y podLt ~ :2 písm éL' a 
l' ) z:tkom N R SR č. 41 6/200 l Z.z. o prec hode nicktor)·ch pôsobnos ti z o r g~·uw \ š t~únej sp rei\> 
na obce a na vyšš ie úze mné ce lky a príslušn)' stavebn )r úra d pndľa ~ l l 7 ;,ik ,) na c )() ILJ7() 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (s tavebn); zúkon) v 7ncní _i el lll thl\ icl 

prerokoval žiados ť QUEEN INVESTMENT s.r.o., Robotnícka 6, Banskú Bystrica 1. 0 dt1 a 
2. 7. 2009 o vydanie stavebného povo lenia na stavbu : Centrum obchodu a slu/.icb Prcšm -
III . etapa - MOEBELIX Prešov na ul. Arm. Gen. Svobod u v Pre šo\ c. pre ktL)rLt bul\i 
\ · ydan ~ tunaj ším stavebn)·m úradom rozhodnutie o umi es tnení stavby di'la 11. 12. 2008 pud 
číslom 8 11929412008 - Tu v stave bnom konaní s do tknut)'m i o rgún mi a so ;nú tm mt 
účas tní kmi konania a rozhodol takto • 

Slé1\' ha: "Centrum obd10d u a s lužieb Prešov- ((l. etapa- i\-101-:BELL\. .,. l1él ul . . \rm . 
Cie n. Svo bodu v Prešove. umiestnená na pozemku parc. č. 14823/67, 14823/44 , 14823/ J(íl. 
16336/1,14669/ 1,14823173,1482311,14736/4,14741, katas trúlnc územie Pt·cšov ,;a ľh1d ľ ~1 ~ h(l 

ods. l stavebn~ ho zákona 

povoľuje. 

Stavba pozostáva z t~r chto stavebných objektov : 

SO Hli - Predajňa l Hlavný s tavebný objekt l 
SO 101.1 - Ochrana stena 
SO 106 - Prípojka plynu 
SO 107 - Vonkajší NN rozvod 
SO l 08 - Vonkajšie osvetlenie 
~O JO!) Prípojka slaboprúdu 
SO !ll Sadové úpravy 
SO 112 Meranie plynu 
SO 20 l VN prcložka, VN prívod a transformútorovú stanica 

Predmetom tohto povolenia nic sú stavebné objekty SO l 02.1 - vodovodnú prípoj ka, 

SO I 02.2 - Ardlový rozvod vo dy , SO I 03 - Prípoj ka ktnaliz:icic, SO l 0-f - Dažd' tn ;í 
kanalizúria , SO l 05 - .Jednotnú kana llizúcia tieto povolí príslu .~n~ \ odohospod:írsk~ 
orgún . 
SO l l O - Komunikácie a spev nen é plochy holi povolené príslušn~:· m cc .~tn\ 111 oq~<lfl(Jill 

\ ·festa Prešov. 



-' -

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavbv i\'lcsto Prešov- stavebn"\· úrad sLlnoYujc 
tieto podmienkv : 

l . Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overene.i v stavehnl)l11 knn ~tní . kt\lrú ic 
IWClLkkli t c ľno u súčasťclll tlll1tL) rozhodnutia. Pred začatím sta\ ebn~·ch pr~1c Illll:; i i Il\ c:;t\n 
1.abc zpc či ť \)' t)· čenie stavby fyzick ou oso bou :!lebo pr:ivnickou \l S\ lh\)ll ll!lr~\\IlCih l ll 

\ ykon~1\ ať geodetick é a kartogratické činnosti pod ľa ~ 75 uds. l st a\ cbnchll /~tkl l iU 
1 Pri Sta\ be sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutnčľh!\ C~nie sta\ b) 

\' zmys le § 48 až ~ 52 stavebného zákona. 
3. Počas stavebn)'ch prác sa musia dodržať všeobecné technické pl1i.i: tcLt\ ky 11a 

uskutočilovanie stm·by a ďa lej je nutné dodržiavať predpisy. t~·kajúcc sd hupcé!l\lS\i 
práce a techn ick)·c h za ri aden í a dbať na ochrdnu ;.dra\ ia LlSÔ b pri pr:1c i na ~~~~\ Cili:-;ku \ 
zmysk nariadenia \ lády SR č. 510/200 1 Z.z . o minimúlnych bu.pcéil\lStn)ch 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

4. Stavbu treba ukončiť do l 0/20 l O. 
5. Investor je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie vý·s tavby v zmysk ~ óó 

ods . 2 písm. h) stavebného zákona. 
6. Osobu vykonávajúcu stavebný dozor na stavbe bude mčený v)'berov):m kL)naním. kt,)r)· 

musí mat potrebnú odbornú kvalifikáciu. Stavebn)' dozo r sleduje spÓSllb a pl):-;tup 
usku točňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a oc hrana zdr<:l\ ia pri prúci. riadna 
inštalácia a prevádzka technického vybavenia na pozemnej stavbe , odbo mé uk lada ni c 
strojov a zariadení a sleduj e vedenie stavebného denníka podľa § 46a sta\ ebnchu ~~·tk\lna 
Taktiež spo lu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vyd~u1)ch n~I 

uskutoč i1ovanie stavby podľa § 46b stavebného zákona. 
7. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebn)' dozor alebo investor nd prvélw dlw 

prípravn)'ch prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe pod ľa ~ -fC1d ,)d:-; 2 
stavebného zákomt. 

8. DodÚ\ ' ate ľ stavby bude urč ený v)ibe rov)'m konaní. kde po jeho ukun écni sU \ ehnik 
oznámi dodávateľa na stavebný úrad. 

9. Na uskutoč1'1ovanie stavby možno použiť iba stavebný v)rrobuk. kwr) .JC plKII'a 
osobitný·c h predpisov vhodný na použitie v stavbe na zam)' š ľan)' Ličel pudi.,I ~ 4:1 1. 
stavebného zákona. 

l O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzickú ak bo !XÚ\ nicb 
osoba, ktorá má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú s pôsobil,)sť pudl'a ~ 43g 
stavebného zákona. 

l l . Dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlas tný pozemok a nesm ie sa 
och · icsť na susedn)· poze mok . 

1:2 Skl ado\ani c sta \'cbnéhu matcriú lu poča s \)':-; tavby na \c rcjn )ch pricsti·aiiSl\~Icll. t._i . Il <: 
uliciach, chodníkO\' a podobne sa zakazuje. 

1.3. ln\' estor je povinný na vidi teľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba pu\ ukn:·l .. 0-'a 
štítku musí byť uvedené , ktorý orgán, kedy a pod ak)'m číslom stavbu pO\'o lil. 

1-t ln\'estor je pov inný dbať na to, aby pri uskutoč i1ovan í stnvebn)ch prúc IlcdP;I\1 
k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľno~tiach a majetku. 

15 . Im ~st o r je pl)\ ircn)' pred začatím /.cmn~-c h prúc pll/ iadať jcdnutl i\\ ch ~pr~\1 Ul\ 
inžin ierskyc h sietí ich vy t )'čcnie a prúce u:-;kutučiíuva ť tak . ab y ncdošl u k ich pP;kud L'I li u. 

ló. Odpad. ktorý vznikne stavcbn)'mi prúcami počas \ ýs ta\·by stavby je iil\L' Sl(ll jl\l\ iilil~ 
likvidovať v súlade so záko nom NR SR č. 223/2001 Z.L. o ndpad uch a /mene a dupl11ci1Í 
niektorý-ch zákonov a podľa pokynov MsÚ Prešov . 



.., 
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1 ~. l\1 ~k~1 nčeJ 1Í sta\ehn)ch prac bude ll kt ll ie st~!\ by d~tilL' du J'l.l\l'diich,, 'Li\ Ll. n , ~· ,, 

i l• Lipl 1\ecb ÍI1\C~t, , r l" e rénnc úpr<l\yje putrcbnC:· ; rcalilt ' \d( l~lk. ~th\ Ilc :-;J'l·,~··h•\dii ;;k,.,h 
tret ím \lSllbúm 

lS lmenu \ prUJCKl\)\Cj Jukumen t ťl cii móže tu na JŠÍ SLI\dlil) LII~ld Jlll\l'li t 1''''1\,t ~ 11:\ 

sta\·cbného zúkona, le n v odôvodnenom prípade pred pre\ ede ním ~~ll l 11~1 .ii~td,,~~
Ín\ esto ra. 

Jl). :\ k sa so staveb n)·m i pr:1cam i clo cl\·cch rokov t1do dr1a nadubudnutia p1·<\\ llpi<ttiHlsli 
ro;h,ldnut i<1 noal:nc . totll st rúca plat nos ť podL1 ~ 67 cllls. :?. sta\'ebnéhll ;jh , Il~t 

~l i \ ,,SU \ b(l lt Sd nesmie 1.~\ l'él ľ. pu ki<tľ r\Vill 'dlllllÍL' I!L'Iléld\lhLJdill' rwl\ :1ll llll >l: \ /!l'\ sl.• :; ~ -' 

;úkclna č. 7)ll%7 /b . o S l)ľÚ\ nom kona ní (sp r<ivn y pu ri<td uk) . 
:?. l. Invcs tu r je pov inný pred zahájením Zt~mných v)·l opO\ )T h prúc Il <l sté!\ h: nhe;p..:(iť 

\ ·)' týčenie podzemných inžinierskych sietí a to ud ich sprÚHll\ '. 
22 . Stavebník je povinný požiadať MsÚ - OHAM Prešov o povo lenia nd /\Ll~ tne u)Í\ <llli( 

miestnych komu nikácií . 
23. Swvcbník je povinn)' po uko nčení v):stavby v ykonať po re a lizačn é / <.!Ill(ran ic p1·icbchu 

rcal izc1\ an )'ch s ietí za účelom za písania \·cc11ého hre mL'Il<I du ka t:tstrd IlL'hii utc:I' Illh li 
a nús ledne do digitálnej mapy mesta Pre šove a v tejto fo rme _ju ucl ll\ /.da ť na Oli. \ .\ 1 mest ,! 
PrešoY a to najneskôr do doby kolaudácie stavby .. 

2--t. Stavební k je pov inný poč as reali zácie stavb y nepoškod iť ulicu .'\ rm . C icn. Svt1bl1du 
a vzni knuté zneč istenie vozovky okamžite odstrániť. 

25 . Stavební k _je povinný do doby kolaudácie odsúhlasiť rozmiestnen ie 1.ariadc ní pre 1.hcr 
a L\·oz odpadu. 

:26. V prípade. že pri zemných prácach budú nájdené res p. nbnažen é doptlsi~II · non,·nnc 
arc heo log ické obj ekty <llcbo ná lez.y. stavebník. resp. ;.hot\1\ it c lť o;.númi J..:a /d ~ 

archeolog ický ná lez naj ne skôr druh)' pracovn)· cki1 po náj de ní kr~t_jskénlll péllllÍ<ltk,,\ C:·mu 
úradu v Prešove a urob í nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo I lC/ Ili čii. 

Začiatok výkopových prác ohlásiť v predstihu dvoch t)1ždi1L1 v na KPlJ lJI-cŠU\ t1 d t,d r i: é tľ 
podmienky dané v rozhodnutí pod č . P0-08/0299-072229/ l il w c!l1a 12.3.::'00S . 

27. Sta \' cbník _j e poYinn ý na k o nečnú pov rchovLI úpra\ u strechy p n u íi ť t<lkc Ill~ltLTi:.II\ _ <d1\ 
nedu ch~1dzalo k odrazu slncčnťho s n~tla, \ čohu dôskdku by ducht'Jd ;:al u k ,1:-;),-J,,\ <llli u 

28. Stavebník je povinn)' stavebné odpady a tie ž bio logick ý rozl ož itci'I Ié odpady 
ncpo nechávať na miestach ich vzniku ale tento druh odpadu o cl on·dať 11<1 1. lw dnll tenic 
alebo zneškodnenie na povolenú a prevúdzkovanú skládku podľa triedy sklúd uk ,1 dpad ll \ 
\ zmys le ~ 25 vyhL MŽP SR č . 283/200 l Z.z. o vykonaní niL:ktor~ch ust ;c'Jk''Il<t 
u odpadoc h. Odpady odov zdávať organi zúciúrn rnajC1c im p btn~ sú hl as ud ckll\ tlr~<t il l l1 Í 

št:nncj sprúvy odpado\'ého hospodárstva v zm ysle pla tne_j legisla tívy . 
:2'> . Stavebník _je povinn)r v ie s ť a uchm·áv ať evidenciu n druhoch :1 11111 \l / s tv c \1 Lip ~1dn\ . :.; 

ktor~ mi sa naklad~1 priebežne ako budú v znikCiť na evi cl c nčn~· c h li stoch ,ldpC~dm pre 
všetky kCitegórie odpadov v zmysle vyhL MŽP SR č . 28:1 /2(10 l /1. ll \ \ kt'llt!llÍ 
nick tor)·ch ust. Z<í kona ,; od padoch ,. ;.nen í nes ko t· ších pre dp iscl\·. T útt' c' ick t1ciu Illt l/lll ' 
\ tcsľ \ pi scl rnnej ~tkbo ekktrun icke_j !'urmc . 

.lll. Stavebn ík _IC povinn)' odpadO\é lwsr oclúrstVtl \ priebehu n·~l:l\ h' :t l'''( :h 
pre\ úd;.k ovania vybudo \ ať t ~1k. aby jeho činno sť ho l:! l<l mei·<m{t IJ<t / tli iu\ ~tili , · 'pi~' u 
nebezpečných odpadov na ŽP vrút<me starostli\ us ti o miesto l.hrum <ti.d'u\ ~u l id lld Jl~t du\ 

.; l. Odpady v priebehu výstavby a z prcvúclzkov<mia prccbjnc /l lc :; ktll!I.Hl\ :1ľ "ll• '.S ldltli11 
Iletlhru!.ujúc im zdra\·ic ľudí a tiež ZP . 

:1:2 St ave bn ík _je povinn)' dodržať podmienku v st<ll1ll\ isku KR l Lt// hc .~tl \ c il' dii<t 
l l.l2.:?.00lJ pod č. KR J-ll - 1 .l~.l - 7 /20 09 . 
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32. Stavebník je povinný v iesť a uchovávať evidenciu nebezpečn):ch odpad u\ ;c1 sl<\\ h: 
alebo prevádzky na sprievodn)·ch listoch nebezpečn)'ch odpadov. ktoré sú Jh.' l1 dcklitel'n l1 Ll 
súčasťou prepravn)'ch nákladov. ak spo ločnosť nemú \·ydané t\v .hodnuti e 11~1 ll :tk Ltd ~m ic 
s nťbezpečn)'m odpadom. ktorý vznikne je povinný· postupo\ ať \ t. m\s k !.ÚK,1 Jht c 
2231200 l Z.z .. vyhl. č. 283/200 l Z.z a vyhl. č. 284/200 l Z.z .. 

33. Stavebník je povinný na kolaudačné konanie predložiť písomn)' doklud prcubzujúc i 
spôsob nakladania s jednotlivými druhmi odpadov vznikajúcich pnč:t s \ ~s t ~t\ by . 
K pre\'ádzke stavby a pri vzniku nebezpečn)·ch odpadov je potrebn)' súhlét s na m kladan ie 
s nebezpečn )· mi odpadmi s doložením zmlú\· o odbere t)·chto odberov \ ;mysk ;úk~1na c 
223/200 l z z. 

34 . Stavebník je povinný dodržať podmienky dané vo vyjad rení VSE a. s .. K,l;ice ;u d1'l:t 
28.9.2009, pod č. 207/PDNOP/2009. 

35. Stavebník je povinn)' dodržať podmienky dané vo vyjadrení VVS a.s .. OZ Prešo\ ; o d1'la 
5.8.2009, pod č . 79623/2009 . 

36 . Sta\ cbní k je po'.·inn)·m tele komunibčnú prípojku re ali zO\ aľ lirnw u. KllliÚ m ~·~ 

o prá\ ne nie na v) kon prác pre ľ-com . 

37. Stavebník je povinný do doby kolaudácie hlavnej stavby predložiť tunaj šiemu stavebnému 
úradu ko laudačné rozhodnutia na stavebné objekty, SO 102.1- vodovodnú prip,)jka. SO 
l 02.2 - Areálový rozvod vody SO l 03- Prípoj ka kanalizácie, SO l 04 - Dažcfm'Ú 
kanalizácia, SO l 05- Jednotná kanalizácia, SO ll O- Komunikácie a spcvnen ť plochy. 

38. Stavebník je povinný odvod spalín z plynového kotla zaústiť nad strechu obj ektu. 
stavebné odpady likvidovať v súlade zo zákonom a na likvidáciu komunúlneh ,) odpad u je 
potrebné uzatvo riť zmluvu v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch. 

38. Stavebník je pov inný zabezpečiť, aby odvoz tovaru nakúpeného zákazníkmi \ ,IOL!iLI..l\: 
bol realizovaný výhradne cez komunikáciu za MOEBELIX. a nie cez kumunikúci u 
slúžiacu pre zásobovanie Obchodného centra Kautland. Ku zmene sta\ by pred j e.J 
ukončením resp. kolaudácií stavby prizvať aj spoločnosť Kaufland Slove nsk [t republi ka 
v.o.s .. 

39. Stavebník je pov inný· do podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhod nu ti~; pre .hon: 
uvedenú stavbu uzavrieť zmluvu o vecnom bremene zodpovedajúcom prúnt prcch, lcl u a 
prejazdu cez dotk nuté pozemky spoločnost i K:.lllt1and. 

40. Stavebník je poviimý akékoľvek zmeny pri realizácii stavieb oproti prujckttn ej 
dokumentácii overenej v stavebnom konaní a oproti projektovej d,)kumentácii 
odsúhlasenej spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s.,ktorť by sa nwhli 
akýmko ľvek spôsobom dotknúť sietí, pozemkov, areálu a objektu OC Kaulland. ak u aj 
jeho zásobovania a prevádzky, ž iadame pred začatím rcal izúcie prác \\)pred prcdln /. iť 

firme Kaufland Slovenská republika v.o.s. na odsúhlasenie . 
41 . Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabe zpečí stave bn ík 'yt)čenie 

všetk~· c h existujúcich podzemných sietí na dotknutých pozemkoch a pr i \:konc'!\ a11i 
stavebn)·ch prác . budú rešpektované ochranné pásma jednotlivý·c h inž.inicrsk;. ch :;ic ti. 
V prípade akýchkoľvek poškodení zodpovedá stavebník za spôsobenú šk,1du :t L.a\ ii/uje 
sa na \·lastné náklady u v iesť inži nierske siete do pôvodn~ho stavu. 

42 . StJvcbník je povinn)' stave bnými prácami nenaru š iť ani neobmcd ; iť prc vúcl;kt t 
obchodného ct:ntra Kau tlancl. obzvlúšť L.ťtso bovanie ()( Ka utlaml ~~ ;jc;,1ho' <11 1ie 
prevádzok koncesionárov, pohyb peších ako aj pohyb a pa rko\ an ic motu ri l.\l \ an~·ch 

ók azníkov a zames tnancov. Prúce. ktoré by mohli narušiť alebo obmecl;iľ pťe\ :\d; ku ()( · 
Kaull<tnd. musia byľ vyi-..onÚ\' ctllé milllu predajnej d,)b) samou bslu i.n(lw ,Jhc!ll 'L::Jé!ll' 
domu Kautland. 
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-U . St<l\t:bník .Je jJl)\ inn~· po cel L! dnbu \ \knn~Í\ ~mia sta\\:bn~ch prjc d,1['1~t\ :lL' ll~qwj;..' liiL' 

sta' cn[ska. najmä príja1.d. ~xljazu J parkov anie 1.úsohu' llC ic·h \ll/Id il' l :-;t~t\ h. 
llbslužn)ch a :;tavcbn) ch mechan[zmu\ rt'altZll\ at· m[m o ~1rc~llu ( )C k,tutbll LI d 
príjazclG\ t'j a ÓSc)bCl\ Cle ej komun[bcic clo arcúlu OC Kauíbnd : 

-t-t . Sta,·ebník je povi nný pred začatím stavebných prác predl ož iť na odsúhlasenie SJlLllol: th1Sti 
Kaut1and Slovenská republtka v.o.s. projekt organizácie 'ýstavby. V)·sta\ hou dutknuté 
čas ti pozemku. objekty a zariadenia vo vlastníctve Kautland Slovenskú rcp uhli h:d u1 .s. 
u\cdie stavebník vzdy du pcl\·odného sta vu. t.j. do stant. \ ktnrom sa tict u n<tch,\d;dli pred 
v)·sta\ bou. 

45. Stavebník je povinný zabezpečiť udržiavanie čistoty okol ia staveni ska počas sta\ cbn\c h 
prác a v prípade ich znečistenia zabezpečí stavebník na vlastné núklady odstrúncn[c 
znečistenia. Ak stavebník aj napriek výzve zo strany firmy Kaut1and Slovenskú rcpublikd 
v.o.s. v primeranej lehote neodstráni pripadne znečistenie predmetn ýc h pll\ch. bude t,lt,l 
zabezpečené zo strany firm y Kaut1and SR v.o.s. a núklad y bud L! ,.c..,lill-:tum\ <~ne· 
stavebníkov i. 

-+6. Stavebník je pov inný pre prípad prevodu vše tk)'ch práv a povinnosti vypi)' ajúcich w 
stavebných povolení v tomto stavebnom konaní, prechodu na právneho nústupcu. nújmu a 
podnájmu alebo akéhokoľvek iného zat'aženia pozemkov pare. č. 14823 /6 7. 1482]174. 
14823/73. 14823/28, 14823/68, 14823/69, 14823/70 , l-+823 /49 a lG~ -! : ·: IU3-t, 
katastrálnom území Prešov na tretiu osobu, resp. v prospech tretej osoby. za\ ia zať tú to 
tretiu osobu k dodržaniu všetkých povinnosti uveden)'ch v tomto súhlase 

47. Stavebník plne zodpovedá za prípadné škody spôsobené spoločnosti Kaulbnd \\(1\Cilsk ~l 

repub lika v.o.s. pri vykonávaní stavebn)1ch prác alebo nerc š pektov~mím 'yššic Ll\c..'Lkn~ch 

podmienok. 
48. Stavebník je povinný dodržať podmienky v odbornom stanovisku inšpekčného t)t·gúnu 

EIC s.r.o., Prešov zo dňa 12.8 .2009 a ten predložiť ku kolaudácií stavby. 

Stavba sa môže užívať iba na základe ko l audačného rozhodnutia. kt,lré 11~1 pt1d~1n\ 

písomný návrh investora podľa§ 79 stav .~bného zákona vydá stavebn) Ltrad. 

Investor je povinný ku kolaudácií stavby do l ožiť atesty a certifi káty všctk)·ch v~robko\ 
a materiálov použitých na stavbe. 

Podm ien ky úča s tn íkov kc1 nania boli vznesené Spol\ l čn os ľmt kauiLt11d \lZ ' ll s. 
Bratislava, ktoré stavebný úrad vyhovel a zapracoval ich do pod mienok to h tu pu' u lenia 

Númietky dotknut)'ch orgánov sú zahrnuté do podmienkovej časti tohto poYoll'nia. 

Odôvodnenie. 

:Vlcsto Prešov - stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť 11<1 \rhll\ ~ ttc ľ\ 1 111 ()l ll \ 
INVĽSTMENT s.r.o .. Robotnícka 6, Banská Bys trica pre vyuanie sta\ehnéiHl pu, ,llcllié! 
stavbv Centru obchodu a služieb Prešov na stavebnom konaní diía 18. X .2(J(Jl). 11a kt um m 
buli d(1lo/.ené doklady. ktoré sú potrebné pre vydan ie stavehného pll\\lknia jl\ 1 dľ~t ~ h.2 
sl~!\ chnéhu dtk\! na a prerokova l ju so stavebníkom a ostJtn)mi účastníkm i kun ~mi;t 
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Na stavebnom konaní bolo zis tené . že navrhovaná sta\ ba splr1a 'šc ,)h~..·c th.~ lcL·ilnické 
pl1žiadavky na v)· st~wbu pod ľa s -+ 7 stavebného zúkona. 

Žiados ť o sta\ ebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bola spopLltncn:t pudl"~t p,d,)il-; : 
6() písm. g) zúkona č . 1.:.!- 5/J 995 Z. z. o sprúY nych popl atkoch sunwu l 16 l :ur. 

Správn y poplatok žiada teľ . uh radil v pukbdni [\. !::; ( ,' PrC Š\)\. dt1a 2. 7. 2()(Jl) ,) e: ,)\ll 
sta\cbnému úradu predložil doklad- potvrde nku č. 16/7 5 ~ /2009. 

Stavebn)· úrad takto dospel k záveru. že žiadateľ Q UEEN INVFST\I F:\ 1· sr (l . 
Robotnícka 6. Banská Bys trica spÍt'íajú všetky podm ienky pre vydanie sta\ chnél1ll \)\)\\l ien ta 
a preto bolo potrebné rozhodnúť tak. ako je uvedené vo v)Tokovej Č<1 S ti tuhlt ) ndh1dn uti~t. 

Poučenie: 

Odvolanie pro ti tomuto rozhodnutiu je možné v sú lade s ~ 5.:.!- ods . 2 SjJrÚ\ nehu pu riadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal. t.j. cestou Mes ta Prešo'. ' 
lehote do 15 dní odo di'ía doručenia stavebného povolenia. Odvolacím orgánom _je Krajs k) 
stavebný úrad v Prešove . Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerp ::mí riadnych 
opravn)'ch prostriedkov , 

·. ·• ! . . i 

/ 

Prílohy 

,...:,,.' 

JUDr. Pavel Hagyari 
pt·im:ítor mesta 

l. Overe ná projektová dokumentácia (l x pre stavebníka a l x pre mesto Prešo,·). 

Domčí sa : 
l. QUEEN INVESTMENT s.r.o .. Robotnícka 6. Banskú 8 ys tr ica Bystric a 
1 Projektan t stavby : Ing . arch. Peter Styk, Ž:elcz ni čná 20//\ . I3ratisla\ a 
3. VSD a. s .. Mlynská 31 , Košice 
4. SP P a s .. OZ Koš ice 
5. Kaut1and SR v.o.s .. Tmavská cesta 41 /A. Bratislava 
6. i\ksto Prešov- stav~ bn )' úrad 

:\fa n·domie: 

l . KR 1-! aí':Z Prešov 
1 Mesto Prešov OI -fÁ ľ\'1 odd. dopravy a ŽP 
3. !\,'lesto Prešov OSMM 

,,. . .;, - ·4' 
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:, My, spoločnosť RAS lmmobilien SK s. r. o., Wir, die RAS lmmobilien SK s. r.o., mit Sitz 

:::;.}: so sídlorn . Rožňavská 32,:c821 04 Bratislava, in Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, Id-Nr.: 

_ :~ r~ ~L : ~· ... IČO: __ 46~ .595_:473, , zapísaná :·; v __ Obchodnom 46 595 473, eingetragen im Handelsregister 
.. ,_ (.,,,: _:'· reg istri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: des Bezirksgerichts Bratislava l, Abteilung: 

Sro, vložka č . : 80603/B Sro, Einlage Nr.: 80603/B 

a 

my, spoločnosť Mobelix SK, s. r. o. , so 

sídlom . Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, 

· IČO: 35 903 414, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava .1; oddiel : 

~· Sro , vložka č. > 33432/B 

und 

wir, die Mobelix SK, s. r. o. , mit Sitz in 

Rožňavská 32, 821 04 Bratis lava, Id-Nr. : 

35 903 414, eingetragen im Handelsregister 

des Bezirksgerichts Bratislava l, Abteilung: 

Sro, Einlage Nr. : 33432/B 

- · ·-· každá samostatne, splnomocňujeme týmto · jeweils selbstständig , bevollmächtigen hier

mit 

o. , ) • ._;,, 

spoločnosť INVESTRADE, s.r.o. , so sídlom die INVESTRADE, s.r.o., mit Sitz in Na Vyh

Na Vyhliadke 11909/8, 080 05 Prešov, IČO: li ad ke 11909/8, 080 05 Prešov, Id-Nr. : 

.. 36 51 O 840, .zapísanú v. Obchodnom registri 36 51 O 840, eingetragen im Handelsregister 

~r· Okresného súdu Prešov,-oddiel : Sro, vložka des Bezirksgerichts Prešov, Abteilung : Sro, 

č .: 16778/P · Einlage Nr.: 16778/P 

aby nás,· v. plnom rozsahu zastupoval voči un s in vo IIem Umfang gegenuber der Stadt 

Mestu Prešov a príslušným orgánom verejnej Prešov und zuständigen Verwaltungsbehär

správy na úseku katastra nebnutel'ností vo den im Bereich des Liegenschaftskatasters in 

veci vysporiadania majetkových práv Sachen vermägensrechtlichen Auseinander-

. súvisiacich s "Centrom . obchodu . a služieb setzung in Zusammenhang mit dem "Ein

-··- Prešov - MÓBELIX Prešov" s Mestom · kaufs- und Dienstleistungszentrum Prešov -

Prešov, naJma 

akýchkol'vek zmlúv 

pri vyjednávaniach 

s Mestom Prešov, 

MÓBELIX Prešov" mit der Stadt Prešov, ins

besondere bei der Verhandlung sämtlicher 

podávaní príslušných návrhov a žiadostí Verträge mit der Stadt Prešov, Stellung der 

Mestu Prešov a príslušnému -orgánu verejnej Anträge und Gesuche bei der Stadt Prešov 

správy na úseku katastra nehnutel'ností. und bei der zuständigen Verwaltungsbehärde 

im Bereich des Liegenschaftskatasters, zu 

vertreten. 

Pre vylúčenie pochybností sa konštatuje, že Um Zweifel zu vermeiden wird festgehalten, 

splnomocnenec nie je oprávnený v našom dass die Bevollmächtigte nicht berechtigt ist , 

mene uzatvárať akékol'vek dohody, ktoré nás in unserem Namen Verträge abzuschlief1en, 

zaväzujú , pokia!' ho na to výslovne welche uns verpflichten, sofern sie hierzu 

nesplnomocníme osobitnou plnou mocou . 

150521_PoA_Debnar_sk_de 

nicht ausdrucklich durch eine Sondervoll

macht bevollmächtigt wird . 
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_ Slovenská verzia tejto plnej moci je záväzná. Die slowakische Fassung dieser Vollmacht 

i:: . . i 

; ~' . 

, ist mar1gebend. · '-:· . ~-· ·. 
• t ·:. 

·:;· :--- · 
.( 

V/In _____ dňa/am - -.,---2015 V/In d ňa/am ____ 2015 

. .. 

RAS lmmobilien SK s. r. o. 

Dr. Alois Knauseder 

RAS lritmobi lien SK s.r.o. 

Ing . Ji ~í Šulc 

konatel' l GeschäftsfUhrer konatkr l Geschäftsfi.ihrer 
; 

V/In 1ňa/am 2015 V/In u11a/am 2015 - - --

MäBELIX SK, sL 'r.-ol 

Josef Cerar 

konatel' l Geschä'ftsfOhrer 

----

i. MäBELIX SK, s. r. o. 

ln9 li'l'í Šulc 

kOiié:llel ' Geschäftsfi.lhrer . l 

Túto plnú moc prijímame v plnom rozsahu . 

V/In Prešov dňa/am ____ 2015 

\ i 
INVEST~ADE, s' r.o. 

Jete ~ Debná: 
l 

kona ,~ _ ::schäftsfuhrer 

2 

- - --

~. . . 



8 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 24/25 

P. č. 20 (Ing. Dol há) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu: 
-areálu Materskej školy na Ul. Solivarskej 60, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

stavba s. č. 1452, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 358, zapísaná na LV č . 2065, k. ú. 
Solivar, 
stavba garáže bez s. č., umiestnená na pozemku parc. č. KNC 357, k. ú. Solivar, 
pozemok parc. č. KNC 356, záhrada o výmere l 538m2

, zapísaný na LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
pozemok parc. č. KNC 357, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2

, zapísaný na LV 
č . 2065, k. ú. Solivar, 

pozemok parc. č. KNC 358, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 898 m2
, zapísaný na L V 

č. 2065, k. ú. Solivar, 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov: 

- poskytovanie vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych a iných verejnoprospešných služieb, 
- komplexná rekonštrukcia budovy materskej školy 

na dobu do l. l O. 2033 pre: Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 OS Prešov, IČO: 
37878069. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ predložil žiadosť o predÍženie nájmu areálu uvedeného v bode A) na dobu do Ol. 10. 2033. 
Občianske združenie Tobiáš má predmetný areál v nájme na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. 6130 schválený Uznesením MsZ v Prešove č. 72/2003 zo dňa 21. 7. 2003 na dobu 
určitú do Ol. 10. 2023. Žiadateľ prevzal v roku 2003 schátralý objekt bývalej materskej školy, ktorý 
čiastočne zrekonštruoval v rámci projektov hradených z prostriedkov EÚ. Objekt vyžaduje d'alšie 
rekonštrukcie- výmenu strešnej krytiny, hydroizoláciu budovy a iné, na ktoré nájomca má v úmysle 
získať finančné zdroje v rámci nových projektových výziev, ktoré súvisia s činnosťou OZ, kde 
podmienkou čerpania finančných prostriedkov pri investičných projektoch je dlhodobá nájomná 
zmluva (najmenej lO rokov). 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu areálu Materskej školy na Ul. 
Solivarskej 60 spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodov uvedených 
v bode Al v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
Nájomca prevzal v roku 2003 schátralý objekt bývalej materskej školy, ktorý značne zveľadil. Od 
roku 2002 pomáha sociálne znevýhodneným rodinám, zabezpečuje predškolskú prípravu detí, 
vyučuje ich hygienickým a spoločenským návykom a pravidlám, čím svojím spôsobom dopÍňa 
úlohy mesta pri utváraní a ochrane zdravých podmienok a zdravého spôsobu života, utvára 
podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, a pod. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 25. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko VMČ č. 5 zo dňa 3. 8. 2015: 
VMČ č. 5 súhlasí s predÍžením doby nájmu pre Občianske združenie Tobiáš do 31. 12. 2030 
s podmienkou zrealizovania a ukončenia všetkých zamýšľaných projektov do konca roka 2030 
(termín ukončenia nájmu). 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 25125 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: v zmysle súčasnej nájomnej zmluvy, t.j. l euro za celý predmet 
nájmu. 
Navrhovaná cena OSMM: l euro za celý predmet nájmu s podmienkou, že si nájomca nebude 
nárokovať na úhradu technického zhodnotenia ním zrealizovaného počas doby nájmu. 

GI Prílohy: 
Žiadosť o predÍženie nájmu z 19. 6. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 25. 8. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie 
Zámer dlhodobého prenájmu: 
-areálu Materskej školy na Ul. Solivarskej 60, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

stavba s. č. 1452, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 358, zapísaná na LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, 
stavba garáže bez s. č., umiestnená na pozemku parc. č. KNC 357, k. ú. Solivar, 
pozemok parc. č. KNC 356, záhrada o výmere l 538m2

, zapísaný na LV č. 2065, k. ú. Solivar, 
pozemok parc. č. KNC 357, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2

, zapísaný na LV 
č. 2065, k. ú. Solivar, 

pozemok parc. č. KNC 358, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 898 m2
, zapísaný na LV 

č. 2065, k. ú. Solivar, 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov: 

- poskytovanie vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych a iných verejnoprospešných služieb, 
- komplexná rekonštrukcia budovy materskej školy 

na dobu do l. l O. 2033 pre Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov, IČO: 
37878069. 

F- MsÚISP-0111211 



Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, Prešov 080 05, IČO 37878069 

Mobil: 0905 404 951-2, email: oztobiasGO@gmail.com 

l Mn{o PRf.Š~V .Mest~ký úrad v Prešove e 
tísla spisu: Reglstr. zn1~k1: 

-~----f 

Do flo: 2 4 -os- 2o1s 
Znal! a luhala 
ulolenia: 

PrOohy: 

hidHn~né flsla doile! po!ty: 

Prešov, 19. 6. 2015 

Mesto Prešov -odbor správy 

majetku mesta 

Jarková 26 

080 01 Prešov 

vEc: Žiadosť o predlženie náimu objektu na Solivarskej 60 v Prešove 

/ 

Týmto Vás úctivo žiadame o predfženie nájmu objektu na Solivarskej 60 v Prešove. 

Občianske združenie Tobiáš má s Mestom Prešov nájomnú zmluvu na objekt na Solivarskej 

60 v Prešove od 01.05.2004 do 01.10.2023 - Zmluva o nájme nebytových priestorov 

uzatvorená podra zák. č . 116/1990 zo dňa 29. 4. 2004. V roku 2008 prevzal objekt do správy 
' 

Prešov REAL s. r. o., s ktorým má OZ uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov č. 

6130 zo dňa 10. 10. 2008 (objekt č.1452, LV č . 2065, parc. č. 358-898 m2). 

Sme organizácia, ktorá od roku 2002 pomáha sociálne znevýhodneným rodinám, 

najmä rómskym, preto sa zapájame do projektových výziev, ktoré súvisia s našou činnosťou. 

Doteraz sa nám podarilo úspešne realizovať viacero projektov hradených z prostriedkov EÚ. 

Podmienkou čerpania dotácií pri investičných projektoch je mať nájomnú zmluvu najmenej 

na dobu 10 rokov. V súčasnosti naša nájomná zmluva už túto podmienku nespfňa, preto sa 

nemôžeme uchádzať o spomínané projektové výzvy, ktorými by sme mohli riešiť ďalšiu 

rekonštrukciu prenajatého objektu- strecha, hydroizolácia budovy a iné. 

Z uvedených dôvodov žiadame o predfženie nájomnej zmluvy do 01.10~33b 
bčionske ldruten,e 
Tos,'., 

S pozdravom n, " .. J Soiivorsko 60 090
! S 

,.._ ~ . IC O· 3 ·;'ll 7 B O ~E~Ov 

Mgr. Helena Kanatľcova 

štatut. zástupca OZ Tobiáš 



VM list eíslo l zo dfla 

M/2015/11101 
21.07. 2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše číslo 

B/12654/20 15 

080 O 1 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov 

25.08.2015 

Vec Areál bývalej MŠ na Sollvarskej 60, Preäov 
-stanovisko k žiadosti o predÍženle doby nájmu 

Mesto Prešov - Oddelenie územného plánovania a urbanizmu, ako orgán územného 
plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršlch predpisov. § 4 ods. 3, 
plsm. d/ zákona č . 369/90 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov, dáva k predloženej 
žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k dlhodobému prenájmu resp. 
k prípadnému odpredaju areálu bývalej Materskej školy na Solivarskej ulici č. 60 v zmysle 
predloženej žiadosti pre žiadatera OZ Tobiáš, Solivarská 60, Prešov. 

S pozdravom 

4-wr ./7 ,, ~ 

/~ - .- ~ v . ~ . 

'-(...--·· -
Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Pre~ove l Hlavná 731080 01 Pretov l Tel.: +421(51)31001111 Fax. : +421(51)77336651 E-mail : mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Materská škola Solivarská 60 

20.10.2015 10:42:21 Ing. Marta Dol há 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 30.09.2015 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 

Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
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Majetkové prevody- komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta dňa 28. 10. 2015 

P.č. Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci 

l Navrhovaná cena 

prevodu žiadaterom 

1. zmena uznesenia č. 27/2015 zo dňa 26. 1. 2015, bod 5- odkúpenie pozemkov (Ul. Volgogradská- od vlastníkov uvedených v prílohe) 

2. zmena uznesenia č. 117/2015 zo dňa 29. 6. 2015, bod 5 - orenáom nehnutelnosti ako PHOZ (Ul. Fraňa Krála 12 - Mintaka, n. o. l 

3. zmena uznesenia č. 51/2015 zo dňa 30. 3. 2015, bod 7- zámer predaja nehnutelnosti ako PHOZ (k. ú. Záborské- Cl REGIO, spol. sr. o.) 

4. mesto kupuje prof. MVDr. M. Kozák a sool. Mesto Pre§ov (Ul. Kmeť. stromoradie) 

5. zámer predaja (PP) Mesto Prelov (Ul. Pod Hrádkom) 

6. zámer predaja (PP) Mesto Prelov (Ul. Ľubotická) 

7. zámer predaja (PP) Mesto Pre§ov (Ul. Baštová) 

8. zámer predaja (PP) Mesto Prelov (Hydinárske závody) 

9.A zámer predaja (PP) Mesto Prešov (Ul. Levočská) 

9.8 zámer prenájmu (PHOZ) Mesto Prelov (Ul. Levočská) 

10. zámer predaja (OVS) Mesto Prešov (Ul. Justičná) 

11 . zámer predaja (OVS) Mesto Prelov (Ul. Sabinovská) 

12. zámer predaja (OVS) Mesto Prelov (Nám. Král. pokoja) 

13. zámer predaja (OVS) Mesto Prešov (Ul. Čsl. armády) 

14. zámer dlh. prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Hlavná) 

15. zámer dlh. prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Hlavná) 

16. zámer dlh. prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Požiamická) RNDr. 8 . Harizal, PhD. 

17. uzatvorenie DOHODY Mesto Prešov l Ing. M. Kožuch a PhDr. D. Kožuchová 

18. uzatvorenie ZMLUVY Mesto Prešov (UI . Sekčovská) PaedDr. Mgr. J. Ivan 

19. nadobudnutie do vlastníctva Mesto Prešov (Ul. Arm. gen. Svobodu) Môbelix SK, s. r. o. 

20. zámer dlh. prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Solivarská) OZ Tobiáš 

SPOLU 

* PP - priamy predaj 
* OVS -obchodná verejná súťaž 
* PHOZ - návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
* ZP - znalecký posudok 
* DOHODY - uzatvorenie Dohody o doriešení vlastníctva 
*ZMLUVA- uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva 

49,00 €1m 2 

ZP -24 946€ 

1,00 € za celý oredmet nájmu 

ZP -79400€ 

1,00 €/rok 

l €1m2/rok 

8,30 €1m 2/rok + úhrada za služby 

1,00 € + náklady 

bezodolatne 

1,00 € za celý predmet nájmu 

Výmera v m
2 Mesto kupuje 

komisiou v€ 

821 40 229,00 

cca 36 

cca 28 

49 

76430 

cca 100 

cca 100 

stavba+ 270 

stavba+ 633 

stavba+ 6 813 

stavba+ 10 194 

1 

NP- 152,71 +úhrady 

NP 99,38 

1 611/82 

chodník -142 

stavby + 2 450 

40 229,00 

esto predáv 

v€ 

l ichvárová 

l ng. Benčíková 

l 

UDr. Brumerčiková 

ng. Adam 

Buzgóová 

Buzgóová 

Magáčová 

PhDr. Sirotňáková 

ichvárová 

ichvárová 

l 

l 

l PhDr. Sirotňáková 

Buzgóová 

ichvárová 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

ng. Adam 

ng. Adam 

ng. Benčíková 

ng. Benčíková 

ng. Adam 

UDr. Juricová 

UDr. Končar 

ng. Dolhá 
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