
Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 

majetkovo - právne oddelenie 
Hlavná 73, 080 O l Prešov 

Naše číslo 
M /1840/2014/Br 
Ev. č.:I)1Jij /2015 

Vážená p. poslankyňa 
Ing. Fedorčíková 
Poslanecká schránka č. ll 

Vybavuje /linka Prešov 

.051/3100229 02.11.2015 
JUDr. Brumerčiková 

Prešov, Ul. Hurbanistov -žiadost' o prenájom parcely KNC 4070/17 v k. ú. Prešov 
- žiadosť o stanovisko 

Spoločnosť RV PARKING, s. r. o., so sídlom Pod Šalgovíkom 12383/8, Prešov, 
žiada o prenájom parcely KNC 4070/17 o výmere 453m2

, druh: zastavaná plocha a nádvorie, 
v k. ú. Prešov, zapísaná na LV 6492, vo výlučnom vlastníctve mesta Prešov za účelom 
prevádzkovania parkoviska (na pozemok je prístup len po parcele č. KNC 4070/29 vo 
vlastníctve Gréckokatolíckeho arcibiskupstva, ktorý má v nájme žiadateľ. Parcelu č. KNC 
4070/17 možno využívať len ako celok spolu so susediacou parcelou). Žiadate!' ma záujem 
zrekonštruovať parkovisko položením asfaltového koberca, pričom predpokladá investíciu do 
majetku mesta Prešov vo výške minimálne 5 000 Eur maximálne 8 000 Eur. 

Majetkový prevod už bol schválený uznesením MsZ mesta Prešov č. 75/2015 zo dňa 
24. 4. 2015, avšak žiadate!' neakceptoval zvýšenie nájomného ako aj výšku investície do 
predmetu nájmu z dôvodu zmeny pomerov uvedených v žiadosti. 

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o zaujatie stanoviska k predloženej 
žiadosti. 

S pozdravom 

Prílohy: 
Žiadost' 

MES'I'O 1.,11. EŠO ._." 
Mestský .úrad v Prešove 

ODBOR SPRAVY MAJETKU MESTA 
Majetkovo-právne oddelenie 

080 01 Prešov 
Rrnr. Miroslav Maliara 

vedúci odboru 

Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 75/2015 

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



MESTO PREŠOV 
Mestsk~ úrad v P'.-':'Šove, Hlnvmí ul. č. 73, 080 Hl Prešov 

Mestsk:~ úrad v Prešove 
sekcia maje!ková a ekonomická \isľ. 
oddelenie rnestskóro :naietk~: 
Jarková .24 
080 O! Prešo> 

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: RV PARKING, s.r.o. 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadate!'a: 0911 822 908 

e-mailová adresa: rastislav.ilcin@gmail.com 

(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 o nájom pozemku 

Katastrálne územie: Prešov 

Lokalita (ulica a pod.) ulica Hurbanistov 

Číslo parcely: 4070/17 

Výmera v m2
: 453 Cena za rok : 2 eur/ m2 

Účel nájmu: prevádzkovanie parkovacej plochy 

V zmysle zákona č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

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

poskytnuté 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. 

ov f"'!\ n r;.4.ľ";í.r'is.:,.-, 
p,., Ci l"lnufi§U 3 , 

.......... · ................... -~ -~:~~~~; ;g~eg3;~' ,:,. '~ ·. 
. vl~: .20'.?3B4s<?.:r < 

podpis navrhovateľa · · 

V Prešove dňa 26.08.2015 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

pri nájme pozemku za účelom výstavby oojektu, parkoviska resp. umiestnenia inej stavby doložiť 

a územného plánovania k danému zámeru 

F- MsÚ/SP- 52/4/1 



Zdôyodnenie žiadosti 

Zmluvou o nájme nehnuteľnosti zo dňa 1.12.2013 žiadatelia získali do nájmu 
nehnuteľnosť C-KN č. 4070/12 zapísanú na LV č. 2526 kat. úz. Prešov, ktorej 
vlastníkom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov na obdobie l O rokov. 

Uvedená nehnuteľnosť susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve mesta Prešov. 
Obe nehnuteľnosti slúžili ako parkovisko viac ako l O rokov a tvorili jeden celok na 
verejné parkovanie. Na pozemku arcibiskupstva sme vybudovali nový vstup, 
pozemok arcibiskupstva sme zrekonštruovali, odvodnili ho, zabezpečili kamerovým 
systémom a parkovisko osvetlili. Všetky náklady s tým spojené by mali byť späté aj s 

. prípadným prevádzkovaním pozemku mesta, keďže súvisia s predmetom nájmu. Na 
pozemok mesta nie je možné urobiť samostatný vstup a preto vstupovať na mestský 
pozemok je možné len cez pozemok arcibiskupstva. 

Ako prípadný nový nájomca máme v úmysle zrekonštruovať na účel 
parkovania aj pozemok mesta. Pôvodne sme predpokladali investíciu v prepočte na 
plochu pozemku mesta približne vo výške 15 000 eur. Medzičasom sme však 
investovali do rekonštrukcie parkoviska na pozemku arcibiskupstva, preto pôvodne 
zamýšľana investícia už nie je reálna. Máme v úmysle položiť asfaltový koberec v 
hrúbke spÍňajúcej stavebné normy (cca 5cm), pričom výška investície sa dá odhadnúť 
len s nepomemými ťažkosťami, keďže nevieme, či pozemok nebude nutné aj 
odvodniť. Táto otázka môže byť riešena až zhotoviteľom diela. Preto v prípade, že 
mesto vysloví súhlas s investíciou, navrhujeme stanoviť rozmedzie výšky investície 
od 5-8 tis. eur. Žiadame, aby po odsúhlasení investície a predložení faktúry mestu 
Prešov bola táto čiastka odrátaná z ceny nájmu. 

V závere si dovolíme poukázať na to, že z doterajšej prevádzky parkoviska na 
ploche pozemku arcibiskupstva vieme, že kapacitne nám postačuje pozemok 
arcibiskupstva. Uvedomuje si zároveň, že mestský pozemok je pre mesto 
nevyužiteľný na iný účel ako parkovanie spolu s pozemkom arcibiskupstva, preto sme 
sa rozhodli podať predmetnú žiadosť. Uvedené riešenie je totižto najvýhodnejším pre 
mesto Prešov a ako uvedomelí občania a slušní podnikatelia máme záujem na 
doriešení tejto situácie. Navrhované nájomné je však maximálne, aké si naša 
spoločnosť môže dovoliť platiť v záujme zachovania jej existencie. Ide o spoločnosť 
rozbiehajúcu svoje podnikateľské aktivity a konatelia musia konať v jej záujme. 

S úctou RV PARKING, s.r.o. 
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Mesto Prelov 

UZNESENIE 

zo 6. zasllldnutia 

Mestského zastupiteľstva mesta PreJov 

dňa: 27.4.2015 číslo: 75/2015 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov ako pripadov hodných osobitného 
zreteľa 

Mestské zastupitel'stvo mesta Pre§ov 

schvaľuje 

1. Predaj nehnuteľností ako prípad hodný oso~itného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania vo veci užfvania mestského .$.ájomného bytu, a to: 
-bytu č. 23 o rozlohe 78m2

, nachádzajúceb.o sa na 7. poschodí bytového domu so súp. č. 
6793, na Ul. Važeckej č.14 v Prešove, LV č. 2600, k. ú. Solivar, stojaceho na pozemku 
parc. č. KNC 2600/46, 

- spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu 
o veľkosti 78/3480, 

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 2600/46, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 569m2

, LV č. 2716, k. ú. Solivar, o veľkosti 78/3480, 
pre Alžbetu Rolandovú, V decká 14, 08D 05 Prešov 
- za cenu 2 000 €. 

2. Prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory 
a pomoci hendikepovaným deťom v mest• Prešov, a to: 
- nebytových priestorov o výmere 255,15 m2

, nachádzajúce sa na l. NP stavby so súp. č. 
6525 na Ul. Bernolákovej č. 17, 
- za cenu l €1m2 ročne + úhrada za služby spojené s uf.fvanfm nebytových 

priestorov; 
- časti ~ozemku parc. č. KNC 14446/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 

230m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 

- za cenu l €/ ročne 
na dobu 10 rokov pre občianske združenie Svetlomodrý svet, Školská 1373713,080 06 
Prešov, Il:O: 42384648. 

F - MsÚ/SP-O 1127/l 
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Mesto Prešov 

3. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu opakovaného 
nájmu tým istým nájomcom, a to nebyt~vého priestoru o celkovej výmere 93,42 m1

, 

nachádzajúceho sa v zdravotnom stredisku t;O súp. č. 7931 na Ul. Prost~jovskej 33/B, L V 
č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neur~itú pre: spoločnosť SPV40, s. r. o.t Zlatá 15, 040 Ol 
Kolice, IČO: 44020520 
- za cenu 51 €/m1/rolne + úhrada asa služby spojené s užfvanfm nebytových 

priestorov. 

4. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad ho4ný osobitného zreteľa z dôvodu podpory 
nepo~ujúcim obyvatel'om mesta Pre§ov, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 
137,50 m1

, nachádzajúcich sa na I. NP stavby na Ul. Solivarskej č. 2, umiestnenej na 
pozemku parc. č. KNC 612/3, LV č. 2065, k. ú. Solivar, na dobu neurčitú pre ob~ianske 
združenie Prelovský spolok nepo~ujúcicth, Slbirska 6960/30, 080 Ol Pre§ov, IČO: 
42229243 
-za cenu 1€/m1/ro~ne + úhrada za služby >Spojené s užfvanfm nebytových priestorov. 

5. Dlhodobý nájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
obmedzených možnosti využitia, a to po74mku parc. č. KNC 4070/17, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 453 m1

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Hurbanistov, na dobu 
10 rokov pre spoločnosť RV PARKING, s.r.o., Pod Šalgovikom 8, 080 Ol Pre§ov, 
IČO: 47387939 , 
- za cenu 2 718 €/rofne za celý predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia investfcie 

do predmetu nájmu nájomcom vo vflke minimálne 15 000 E do 1 roka od 
uzatvorenia zmluvy, bez nároku na refundáciu od prenajimatel'a. 

6. Dlhodobý prenájom nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
výstavby parkovacích miest pre verejnost, a to pozemkov: 
-parc.~. KNC 9310/993, ostat. plocha o vfmere 1454 m1

, 

-parc.~. KNC 9310/994, ostat. plocha o vfmere 189 m1
, 

ktoré boli vytvorené GP č. 31/2015 zo dňa 14.4.2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. 
r.o., Konštantfnova 3, 080 Ol Prešov, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 9310/543, zast. 
plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova na dobu 20 rokov pre DAMI, 
spoločnost' s ručenfm obmedzeným, Pros~jovská 37/A, 080 01 Prelov, IČO: 36469912 
- za cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu, s podmienkou zachovania verejnej 

prístupnosti a bezplatnosti parkovacichJ miest po~as celej doby nájmu a za ďallfch 
podmienok stanovených v Zmluve o nájme pozemku, ktorej návrh je prfiohou tohto 
uznesenia. 

7. Zámena nehnuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, a to: 
pozemok parc. č. KNC 2823/6, záhrada o výmere 41 m1

, ktorý bol vytvorený GP 
č. 10/2015 zo dňa 16.3.2015, vyhotoveným GEODAT REAL s.r.o., V~ovej 53, 064 Ol 
Stará Ľubovňa, overeným dňa 23.3.2015 Správou katastra Prešov, odčl~nenfm z pozemku 
parc. č. KNC 2823/1, záhrada o výmere 243 m2

, LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita 
Ul. Chalupkova, vo vlastnictve mesta PreJov, 

F- MsÚ/SP-01/2711 
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za 
parc. č. KNE 554/2, orná pôda o výmere 20 m2

, L V č. 2703, 
parc. č. KNE 555/101, orná pôda o výmere 21 m2,LV č. 2135, 
k. ú. Solivar, lokalita Ul. Jesenná, 
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v spoluvlastnfctve Boženy Poto~ňákovej, Chalupkov a 2, 080 05 Pre§ ov, v podiele 1/4 a 3/8 
a Marty Pirohárovej, P.Horova 4, 080 Ol Prelov, v podiele 3/8 
- bez tinan~nébo vyrovnania. 

8. Zámena nelmuteľností ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu záujmu mesta 
Prelov na zosúladenf právneho a skutko]ého stavu, týkajúci sa pozemku parc. č. KNC 
9310/995, ostatná plocha o výmere 180 m , ktorý bol vytvorený GP č. 3112015 zo dňa 
14.4.2015, vyhotoveným GEOPLAN PreŠ<)v, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením zpozemku parc. č. KNC 931Q/543, zast. plocha, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Tomášikova, vo vlastnfctve mesta Pre§ov, 
za 
pozemok parc. č. K.NC 93 l 0/996, ostatné plochy o výmere 180 m2

, ktorý bol vytvorený 
GP č. 3112015 zo dňa 14.4.2015, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantinova 
3, 080 Ol Prešov, odčlenením zpozemku parc. č. KNC 9310/971, zast. plocha, LV 
č. 15015, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tomášikova, 
v spoluvlastnfctve Ing. Dulana Michalčika, Prostejovská 37/A, 080 Ol Pre§ov, 
v podiele 1/2 a Ingrid Michalčfkovej r. Michalčíkovej, Banícka 8, 080 05 Pre§ov, 
v podiele 1/2 
- bez finančného vyrovnania. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/27/1 

Ing. Andrea Turčanová, v.r. 

- 5. 05. 2015 primátorka mesta 

Overovatelia: 

Ing. Renáta Fedorčiková, v.r. 

Ing. Ľudovít Malaga, v. r. 


