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Návrh na schválenie ~ . 'l 

.f, 
, Vydanie: Id 

MAJETKOVYCH PREVODOV 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta 
prevody: 

predaj 
zámer predaja spôsobom priameho predaja 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
nadobudnutie dó vlastníctva 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke 
uzatvorenie zmluvy o zrušení predkupného práva 
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na prerokovanie majetkové 

l. 



1;_;1 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. l (Buzgóová) 
Komisia l. 7. 2015- bod č. 20 (stiahnutý z rokovania komisie) 
Komisia 23. 9. 2015- bod č. 6 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNE 20671105, orná pôda o výmere cca 30m2

, 

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

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

Vydanie: 

Strana 
1117 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Jánošíkova. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom scelenia pozemku, nakoľko oplotenie 
rodinného domu presahuje do uvedených parciel a má záujem o vysporiadanie skutkového stavu. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zá,mer predať pozemky špecifikované v bode N tohto materiálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 Zq .. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 17. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 28. l. 2015 s prílohami 
Stanovisko OÚP~SÚ zo dňa 17. 3. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNE 20671105, orná pôda o výmere cca 30m2

, 

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

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

,,) l 

(presná výmerfl bude 
1 

známapo vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
Jánošíkova, spôsobom priameho predaja 

lokalita Ul. 
''í ')l 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

'·t; 
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MESTO PREŠOV 'ooQI 
~,~,..~~;.!,4 

Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

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

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

)vh" --0 ~;-
MenO, priezvisko l obchodn)' názov: ...... !.~;/ ........... ~1- .. ~ .. ť:!. ............... t::..~ ... ~~.'!.. .......................................... . 
Dátum narodenia l IČO: .. L ............................................................................... ~·······_·················· 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .. : ................................................. , .......................... __ 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: :.:· ................................ ". ..... . 

e-1nailová adresa: .! .................... .-.v.'f(,\-;:;"'w •• >.< •• ,.c!"';.;: •• ~ • .-..................... . 

(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/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachädza na ulid: ..... ::!.~Úl.í!.i.i.4 .. <?..~:.'!!;--················································ .. ······························ 
Katastrálne úzetnie: ľ.~.J:QJI. ......................................................................................................................... . 
Číslo parcely: ...... c1..Q.€..f:/.(?..e.G. .. '/' .. Q?.q.1?.!j.f..~~ ..... ~.~.? . .ľ./~ ..................................................... . 
Úče~ži;&osti: ,;;cc.ťe1~~*:l"!;·~·:!:;;;t::'sd:tJl/::/f;·~;-;;q·<;.r." .. §?:?.~ .. :.~ .. . .. u...-e. .... :(Ja.l...f-1···················f!/L ................ .L., ............................................... :t ................................. . 

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 udeľujem 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 .4!:.!.:.!-..~?(ý 

Príloha: 

- -kópia listu vlastníctva na pol!em6k 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

čestné vybtáséia ~Bdl'a p1 ílolty č. ll alebo prílob.y e. 12 k SP..- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 



In&. Dudáš Ľuboš,~ .. 

Vec: Žiadosť 

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

Prešov 27 .O 1.2015 

V prílohe Vám zasielam žiadosť na kúpu pozemku. 
Svoju žiadosť predkladáme z následujúcich dôvodov : 
V roku 1995 sme s manželkou kúpili na ul. Jánošíkovej parcely č. 1596/10 

č. 1596/11 za účelom výstavby rodinného domu. 
Dňa 9.11.1998 nám bolo vydané písomné potvrdenie užívať časť priľahlých 

parciel súbežných s naším pozemkom. 
V roku 1998 sme v dobrej viere a na vlastné náklady priľahlú parcelu 

revitalizovali , naviezli sme zeminu v objeme, aby sme dosiahli rovinu s našou 
parcelou, vysadili trávnatý porast, zasadili listnaté i ihličnaté stromy a o parcelu sa 
odvtedy staráme, pozemok pravidelne kosíme, stromový porast upravujeme a vďaka 
tomu je dnes táto plocha v dokonale udržiavanom stave. 

V roku 2000 sme svoje parcely č. 1596/1 O č.156/11 oplotili. 
Vytýčenie hranice pozemku v teréne bolo vykonané firmou GEODAT a výstavba 
plotu bola realizovaná dodávateľským spôsobom. 

V roku 2008 sme sa stali podielovými spoluvlastníkmi k parcelám zapísaným 
na LV č. 14092 keď sme predmetný podiel odkúpili od časti bývalých vlastníkov. 

Od roku 2009 sme sa snažili dohodnúť a odčleniť náš spoluvlastnícky podiel o 
výmere nám prislúchajúcej od spoluvlastníkov. 

Keďže k dohode nedošlo podali sme na OS v Prešove Žalobu o zrušenie a 
vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sp. zn. 28C/15/2010. 

Pri príprave GP č. 04/2009 zo dňa 6.3.2009 sme sa dňa 13.02.2009 dozvedeli, 
že na základe meraní ROEP boli v danej lokalite zamerané : parcela č.2067 /306 o 
výmere 95 m2 

, druh pozemku - orná pôda a parcela č. 2067 ll 05 o výmere 93 m2 
, 

druh pozemku - orná pôda, ktoré boli zapísané na LV č. 6492 ako majetok mesta 
Prešov. 

Po predložení ZP č. 7/2012 zo dňa 20.05.2012, ktorý vypracoval Ing. Bujňák 
pre OS v Prešove vyšlo najavo, že plot nášho pozemku zasahuje do priľahlej parcely. 

MUDr. Bílikova si dňa 03.10.2013 objednala u Ing. Ivety Tovarňákovej
TOGEO zameranie hranice medzi pozemkami parc. č. C KN 1569/ 9 a 1596/1 O a 
1596/11. (viď. príloha: Protokol o vytýčení+ vytyčovací náčrt ďalej VN). 



Máme za to, že tento VN bol objednaný a vypracovaný v rozpore so zákonom 
nakoľko ide na jednej strane o VN na hranicu nášho pozemku a nášho plotu a na 
druhej strane hranice parcely, ktorej sme podielovými vlastníkmi. O objednávke sme 
mali byť upovedomení, mali sme byt' prítomní pri zameriavaní a mali sme dostať 
možnosť vyjadriť sa k výsledkom zamerania. V poslednom rade ako majitelia parciel 
aj plota i spolumajitelia parcely č. 1596/9 sme mali Protokol o vytýčení podpísať, čo 
sa nestalo. 

Dňa 8.10.2014 OS v Prešove vo veci sporu sp. zn. 28C/15/2010 rozhodol a to 
tak, že časť parcely priamo priliehajúca k nasej parcele bola prikázaná do nášho 
výhradného vlastníctva. 

Keďže bolo proti rozsudku OS v Prešove podané odvolanie vo veci bude 
rozhódovať KS v Prešove. 

Napriek týmto skutočnostiam a v záujme riešenia súčasného stavu podávame 
žiadosť o odkúpenie tých častí parciel č.2067 /306 č. 20671105 do ktorých presahuje 
naše oplotenie čo podľa VN zo dňa l .10.2013 predstavuje výmeru 50m2 

Pri oceňovaní tejto výmery žia ame Ms Ú v Prešove brať do úvahy tieto 
skutočnosti: 

l. pozemok sme rekultivov li na vlastné náklady dobrovoľne a v dobrej 
viere bez akýchkoľvek mančných nárokov na bývalých i terajších 
·vlastníkov a o pozemok a staráme 17 rokov 

2. v dobe zamerania a výst vby plota nebolo GPS ani ROEP 
3. dotknuté parcely č.2067 06 o výmere 95 mz a č. 2067/105 o výmere 

93 m2 sú vedené ako om pôda a pre MsÚ v Prešove sú samostatne i 
spolu nepoužite l' né a ich držba i údržba je neefektívna a nehospodárna. 

4. výmera 50 m2 svojou ro lohou i tvarom nemôže byť oceňovaná ako 
stavebný pozemok keď LV č. 6492 je označená ako orná pôda 

5. ak KS v Prešove potvrdí rozsudok OS v Prešove zo dňa 8.10.2014 
vo veci sp. zn. 28C/15/2 l O a cenová ponuka MsÚ bude adekvátna 
skutkovému stavu veci s e pripravení dokúpiť aj zostatkovú časť 
parciel č. 2067/306 č. 2 671105 o výmere spolu 133m2

· 

Vzhľadom na to navrhujeme s noviť symbolickú predajnú cenu l€/m2 a v 
takom prípade máme záujem o odkúp nie oboch parciel spolu a naraz na základe 
jednej kúpnej zmluvy na parcely č. 2 67/306 o výmere 95 m2 a č. 20671105 o výmere 
93 mz čo predstavuje celkovú výme 188 m2

• 

Veríme, že pri rozhodovaní a o eňovaní zohľadníte uvedené skutočnosti. 
Očakávame Vaše stanovisko re p. návrh kúpnej zmluvy. 
S úctou 

Ing':<Cuboš Dudáš' 

Príloha: Vytyčovací náčrt+ Protokol o vytýčení- lx 
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MestskÝ úrad Prešov 
' . 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddeknie územného plánovania a urbanizmu 

Jarkov á 24. 080 O l Prešov 

Naše čislo: 

8/2662/20 15 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

Prešov: 

Ing.arch.Ligus, kl.211 17.3.2015 

VEC: Odkúpenie časti pozemku parc.č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. 
Prešov, Jánošíkova ul. 104 -stanovisko 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu Mestského úradu v Prešove, 
vykonávajúce funkciu 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 toto 
stanovisko: 

dotknuté časti pozemkov parc.č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. Prešov sú 
súčasťou oploteného pozemku rodinného domu na Jánošíkovej ul. č. 104. Z hl'adiska 
územného plánu sa nachádzajú na ploche určenej na bývanie v rodinných domoch. 
Na ich ploche nie je umiestnená ani plánovaná žiadna verejnoprospešná stavba 

na základe vyššie uvedeného nemáme námietky voči odpredaju časti pozemkov 
parc.č. KNC 2067/306, 2067/105 a 3227/7 k.ú. Prešov, ktoré sú súčasťou oploteného 
pozemku rodinného domu na Jánošíkovej ul. č. 104. 

S pozdravom 

Ing. arch. Kristína Hakučová 
poverená riadením odboru 

MestsKý úrad v Prešove l Hlavná '3 l 080 01 Prešov 1 i Tel.: +421(51)31001111 Fax·. +421.(51)77336651 E-mail: :11esw.radnica@presov.sK • wwwprescv.sk 

' '• • : ~ • • ,: 't - •, '' • .., - ~ T • • • r • ~ ~. 
. . . . ' ~ . ~ .. ' . ~ 
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Mapa 

13.04.2015 09:44:21 Janka Hnatová 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.12.2014 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov' 
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Návrh l;;;; l 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 2 (Ing. Adam) 
Komisia 14. l. 2015- bod č. 2 
Komisia 29. 4. 2015- bod č. 6 

Vydanie: 

":Strana 
'2117 

AJ Mesto Prešov predáva: "\i: 
pozemok parc. č. KNC 15458/2, záhrada o výmere l 298m2

, ktorý bol vytvorený GP: č. 61/2014 
zo dňa 5. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1143/25, orná pôda a KNE 1143/26, orná pôda, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, 

JUDr. Vladimírovi Bánocimu, Dargovská 3, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: . 
Predaj pozeniku, ktorý bezprostredne susedí s pozemkami a stavbou vo vlastníctve žiadateľa a ktorý 
zároveň slúži ako jediný prístup k jeho pozemkom a k stavbe záhradnej chaty. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
Vychádzajúc z uznesenia MsZ č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 16, boli zo strany OMM 
zabezpečené všetky kroky vedúce k jeho naplneniu a dňa 22. 10. 2014 stanovená komisia 
vyhodnotila ponuku, ktorá bola k zámeru priameho predaja vyhlásenému na úradnej tabuli mesta 
a na www.su;-ápke tpesta v dňoch 3. 10. 2014 až 21. 10. 2014 predložená ako j~diná, a to 
záujemcom JuDr. ~ladimírom Bánocim, Dargovská 3, 080 Ol Prešov. .tlľ 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 30. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 8. ll. 2012: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

' ! ' 
; .~ . l . 

FI Stanovisko k~misie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 14. l. 2015: 
Komisia neprijala uznesenie (prítomní 8, z toho za boli 4, zdržali sa 4) 

' ; ~. 'td: . 
l 

GI Cena v zmysle znaleckého posudku č. ll 0/2014 zo dňa 9. 9. 2014 vypracovaného Ing. Dušanom 
Kvaskomje stanovená. vo výške 22 900 €. Jednotková cena je 17,64 €1m2

. 

Záujemca ponúkol cenu vo výške 23 000 €, t.j. 17,72 €1m2
. 

Po uplynutí platnost~ znal~ckého posudku č ll 012014 bol vypracovaný nový znalecký posudok 
č. 1212015 ~alkyňou;I~g. Janou Balunovou zo dňa 7. 4. 2015 v ktorom je stanovená é~f#:vo výške 
23 l OO €, t. J. 17,80 €1m . · ; : 

Hl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
S prihliadnutím na skutočnosť, že menovaný bol jediným zauJemcom o kúpu ním užívaného 
pozemku, pričom rozpiel niedii posudkami oboch znalcov je minimálny, navrhujeme akceptovať 
navýšenie ceny na 23 l OO € pre žiadateľa. 

i 

l 

Il Prílohy: · . · . l 
Žiadosť zo dňa 3~ 10.:2012 
LV č. 3441 

; 

Stanovisko OHAMaUP zo dňa 30. 7. 2014 
Kópia GP č. 61/2014 
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 7/2014 

F- MsÚISP-01112(1 

' ,,l 

J~~Hl 
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~i ~'i Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 3/17 

Návrh na uznesenie: 
Predaj· pbzemku parc. č. KNC 1545812, záhrada o výmere 1298 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 
61/20J4i~tidňa 5. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantfnova 3, 080 OJ Prešov, 
odčlenenfm z pozemkov parc. č. KNE 1143125, orná pôda a KNE 1143126, orná pôda, LV č. 6492, k. 
ú. Prešov, lokalita Cemjata, priamym predajom, 
JUDr. Vladimírovi Bánocimu, Dargovská 3, 080 Ol Prešov 
-za cenu 23 100 € (17,80 €1m2

). 

' l 

i! tJ, 

:l 
:ír· L 
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i!Í~~ 

F- MsÚ/SP~dl/12/1 



t;z. 

' ' 

Celkom: 

·i Eil\ l MESTO PREŠOV . 
Mestský úr~d v Prešove, IDavná_ ~- č. 73, 080 01 

·Žiadatel' : 

i 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická Msú 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Meno, priezvisko/obchodný názov: JUDr. Vladimír Bánoci . . 
Dátum narodenia · _- · · · ;. · 
AdrfťSa trvalého pobytu: . ,, 080 Ol PrPŠOV 

Číslo telefónneho 1'ont~ 1~.~ žiadateľa: 1 -

e-mailová adresa: . ' _ _ .::., 

Týmto žiadam o kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici : Cemjata, ul. Cemjata, súp. č. 8215 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo pm:cely: 15458/2, 1545?/2 a 15456, resp. nové číslovanie 1143/25 a 1143/26 

Učel žiadosti: Predmetný pozemok soll1 zdedil po nebohom otco-Vi, ktorý ho užival od roku 1968 
a teraz ho užívam ja. Je oplotený a sú na ňom vysadené ovocné stromy. Je súčasťou pozemku 
. s rekreačnou chatou na parcele 1549 a 15458/1. Tieto pozemky a chatu mám vo Vlastníctve. K chate 
· sa môžem od cesty dostať len cez predmetné pozemky a z toho dôvodu nemôžem stavbu kolaud,ovať 

a riadne užívat' • · 
·- • ' • • • • - ·- j • ' • • 

·································!·····································!························~······~······································································ 

·· ··. -v zmysle zákona ·č;-.428/2002 Z. z. o ochrane osob~ých. údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v ro:iSaliu, 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 pre ukázaného porušenia 
podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

. . 

V Prešove dňa 03.10. 2012 

Príloha: 
kópia LY 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

F -MsÚ/SP - 52/111 

~ . -................... _____ ................. . 
podpis navrhovateľa 
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:- \ ·· .. ·'-

• r: . . : . . . / . 
Urad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

} . . 

VÝPIS z RA TASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

" . 
,~,-:~··"·~~( ;J_ ,:;.~ .. 

; ;. , .... 

•:; 

·.·,·i o: ·Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV -Dátum vyhotovenia 26.11.2014 
Katastrálne územie: Prešov. čas vyhotovenia: 16:13:39 

,. l, , 

VYPIS Z LISTU VLASTNICTVA č. 3441 
ČASt A: MAJETKOVAPODSTATA ;·· .:.·· . 

"' PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

... -
, .... ·-. ; . . ~- _,.,._ 

Parcelné číslo 

154581 1 

Výmera v m2 Druh pozemku ·. 

325 Záhrady 

Sppsob využ. p. U miest. pozemku f'Jrávny vzťah Druh ch.n. 

15459 

. Legenda: 

101 Zastavané plochy a 
nádvoria 

4 1 
17 1 

Spôsob využfvania pozemku: _ _. 
. ., ' , ". 17 -Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 

:" ,;, ,, c..-· 4- Pozemok prevažne v zastavanom územ/ 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 územ[ obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby . 

8215 15459 
Legenda: 
Druh stavby: 

19- Budova pre šport a rekreačné účely 

Kód umiestnenia stavby: 

19 rekr.chata 

1 -Stavba postavaná na zemskom povrchu, 

ČASt 8: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

· 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 Bánoci Vladimir, SR 1 /1 
Dátum narodenia: 13.02.1955 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

ČASt C: fARCHY 
Por. č.: 

P 73012014-upovedomenie o začati exekúcie zriadením exek.záložného práva Ex 2374/13 
na parc.KN C 15458/1,15459 a rekr.chata čs 8215 na parc.KN C 15459 ..JUDr.Stacho 
Chladný-Zvolen; 
10 D 161/96-Z 2043198 

PRA VO DOZIVOTNEHO BYVANIA V REKR.CHATE CS 8215 NA PARC.15 459 PRE BANOCIOVU LUDMILU -10 D 
161196; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 25.11.2014 
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Váš list čfslo l zo dňa:·' 

M/16543i2014 
27.06.2014 

•:.:, .· 

. ~ .. 

: Naše čfslo: 

B/12030/2014 
Ev.č.107125/2014 

Mestský úrad v Preiove 
·.:Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jar~ová 24 .... ~, 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka Prešov: 

Ing. arch. Vladimir Krištof 
~ 051/31 oo 230 . 

30.07.2014 

vladimir.kristof@presov.sk 

-~ •. }\ 
. Vec:· .... JUDr. Vladimír Bánoci; predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KNC15458/2 - ·:·-=::·.' 

-'-f''d~·-"""' . .:: Fh,.;v,o .Výmere 1298 ITl~· ~w k; ú;· Prešov, vo vlastníctve· Mesta Prešov, ' na Srnčej ulici-:-'-'.--.. ~:.-·+, 
v Prešove, miestna čast' Cemjata · ' .: ·: j': 

. -stanovisko k predaju pozemku r~:'f,~ 
,· :·:·· .. 

-"-------~--------------------:-------'-------·-·-·--·~- ·i"'• 

:.·Dňa 02.07.2014' bola na· Oddelenie hlavného architekta mesta a územného. 

. ; . 
. ·l 

J. 

' -- · · ··· ·· · · plánovania, .Sekcie·. stavebného· úradu a urbanistiky: Mesta. Prešov . doručená žiadosť 

,. -· ·'~ ~ 

~ o posúdenie možnosti a o zaujatie stanoviska k predaju novovytvoreného pozemku parc. č; 
~NC .15458/2. v k. ú. Prešov, vo vlastníctve Mesta Prešov, _na Srnčej ulici v Prešove; 

· · miestna. časť Cemjata. V zmysle doloženého geometrického plánu: č;.: 61/2014· zo· .. dňa. 
··· 26.05.2014, spracovaného spoločnosťou Geo plan Prešov,· spol. s r.o., .. Konštantfnova .3, .: .. ··. 

Prešov, l~g. Ľuqovítom · B~koňom; . autorizovanÍJ!l geod:tom. a _kartografom.!. je výmera : 
predmetneho novovytvoreneho pozemku 1298 m. O odkupeme pozemku poz1ada.1 JUDr •. 

._,. :,-;t.:, .. _. Vladimír Bánoci, bytom Dargovská 3, Prešov za účelom zabezpečenia prístupu-na pozemok ·· · 
parc. č. KNC 15458/1 v k. ú. Prešov a k nehnuteľnosti na pozemku parc. _č. KNC 15459-v k., 
ú. Prešov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa. · __ .. · · 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia .. 
· stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle §'. 
·16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovan[ a stavebnom poriadku. v znení:.· .. 
neskorši ch predpisov,· § 4 ods. 3, písm.· dl zákona· č.369/1990 Zb.· o obecnom zriadení .. 

i.;-_,.. 

J. ' ~--- - -,. :_· 

~ . ,.._·.;.' ,, 
. ~ > ť· 

.. . ;. .. ~ 
. r 
·! 

v zheilf neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. ., ;, · .. -: ·. -.·, 
'· :· .. i 

1. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov sa pozemok parc.- č. KNC .15458/2:L • ' ;, :.'. 
v k. ú. Prešov, nachádza na obytnej ploche rodinných domov, pre ktorú platí záväzný>·· .. :-:~ 
regulatív RL 8.1. . : i;· 

·~:_;_t 

2. · Predmetný majetkový prevod je v súlade so záväznou·; časť() U; Územného .. plánu . 't :·t .. ~~ 
_ ·· mesta Prešov, s regulatívom RL B, 1. · . :r::: ;-:~_;,; c:' • · ·': , 

; .;.-

j 
- Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l T,t.: +421 (51)310011'.11 Fex: +421(51)7.7:!3665 l E-mail: mesto.radnlca@presov.sk l.www.presov.sk ;(.-:l_L; ,...; : . . . 

~;-~l 
;w_ .. i.' 
•'': j:;. 
~:·-':.'~-~-
.. , '!-t 



. -~- --·· .... 
. ··:,;. ~· 

l ~ ~-;;_ ··> ,: - .. -. ..... . . - · . .J.. '. -

-.~~~~~~--~'~? .. ~rr:·. ,t-: 1·3 ... ~. Oddele .. ni~, hl~vného; arc~iiekt·., a mesi~1~,~~~m~ého .plánovani-a,· S~kc. ie. ~~tave;riého _.: 
}c:v. h~h:~ ~ti?'!Y)~< .. úradu a urbanistiky Mest ' Prešov nemä nämietky k predaju novovytvoreného. 
; o v;•rr~ r.~ 1/.:;:.t· rr··' pozemku parc. č. KNC ~ 458/2 o výmere 1298 m2 v k. ú. Prešov;·vo vrastníctve . · 
=--:..::3:.·:c. :-;·.'-:::~:-.~ :''::::•~Mesta Prešov; :.na Srnčej tllici v Prešove, miestna časf Cemjata v prospech žiadateľa · -·· · 

·, :;.·.: .,__ ..: ~ .. JUDr. Vladimír~ ~án~~!~().l b_yto~ Dargovská 3, Prešov. . . . .. _: __ :~ __ :_ ___ ~---- _ · . · 
. . -'·'l. 

S pozdravom i,. 
f ' : ,, 

. l 

'l . . .. ....-"::· ..... ~ . ·~ 'J ~ • 
;· . :i . 

'1 
l 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 

SEKCIA STAVEBNÉHO ÚRADU A URBANISTIKY 
080 01 p.:...x-~. 1'41 

1 

Ing. Mari~n Harčarík · 
• · 1 . . · ria~iteľ · · ·.· · · · 

..•. ..:..: :..:..::. ... -:.:.1-:~-' ~.:;:..:.c:~~~~.'.:::.;:.::.,-:_~...: ~~':-F.<:c"...:~~~··-::~_;; ~<.:~1.: _______ _..::._,:_ ..... :; Sekcie stavebného úradu a urbanistiky. ---· -

- "., -~. 

·i:,t·:_, 

Prílohy: bez prlloh 

Na vedomie: -

Vyhotovené v dvoch výtlačkoch: • i .•• : : ,._: i -· . 

Výtlačok č.1 ""' pre adresáta 
Výtlačok č.2- pre spis - Mesto Pr:ešov, sspau, OHAMaUP 

. ~ ..... ... :: ·:··. ; " .·• ... _·< '· •: <' '"'>·.'. ,. '·· .... ", •. , ... ,,:<,"-, .... ,.,. •l . . ....... :: .. ·-··' .."' 
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·r·-_:; · ;;;_ ::.v:b'2• ~ t.;. hu;.;_ -.~d: :::~Z-: PriamY _predaj _.:.. 

~ .·: ' Mesto Prešov zasadnutia MsZ v. rešove.~:. 

, g; Ľud.::rvrt:MaiagDňa 22. 1 O . .2014c komisia v.,zlo v ení:. Ing. ·Ľudovit Malaga;;~;~~: ::·::~. ,. Ľ~rd!Yi: ,, , ~: >} 

r- ··'··· 

:1g. 1\1iro!1irirRUdák-;í.~·< -~' _,._~ ,- :ľ~~:r~~·.~. --Ing. Miroslav Hudák?~~:: ·J.:i.i;. 1\ikH:i!::/ > 
t:ODr. ICá.'iaz:fria J:uricmli: , ·.,.. -~I..:_r:':;~ci:L: · · JUDr. Katarína Juricová ·. ,_,-;;:).,~ .. K:::r .. .::::; 
u::. Fn?r:rtišekŠarišský'·· · ··' ~· ' ·· ·Ing. František ŠarišskY''' 

vyhodnotila ponuku na odkúpeni pozenlku: 

_, ::.,~-: :::::· ~ ~~~- ~- "parc;.:Č~:rr<Nc 15458/2, áhrada o výmere l 298 m~, vytvoreného GP č. 61/2014, zo dňa 
,, f:::;.-:~"::· : ~·- :~ !~.5:~6::2014;·-Nyhotovený1ll· EOPLAN Prešov, s. r. o.,>Konštantínova č. 3, 080 Ol Prešov, 

___ >.::.:,, , ___ , _ .:·odčlenenímzpózemkov ·par .:č. KNEJ143/25, orná pôda aKNE 1143/26, orná pôda, LV 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Cemjat , 

.::~:-.::-:·::.: ~:..:.r.-::-:·::::·"~:-:spôšobom priameho predaj , _schváleného uznesením· MsZ .::č~:.SOl/2014 bod 16: zo.:.dľia •-· 
,~ ;_,;_~J'i2:. i':: L~:L ?~:::::~ 20~.2.. 2014, wyhláseného na úŕä.ônej tabuli mesta .Prešov ako aj na Www s:tránke mesta-· Prešov 

·v dňoch 3. 10. 2014 až 21. l . 2014. . ·' _.,_ -~ 

· · · ~-- -· ~- ; :::-> .. ~ .. ~~Min~rnálna cena stanovená p dľaznaleckého posudku: 22.900 € 

...... ·- ·: :·.:.~·.. ·.·,.. ·'Záujemca: JUDr. Vladimír ánoci, Dargovská 3, 080 01 Prešov · ··. ·· 

Ponúknutá cena: 23 000 € 

~-:::.:::i:.hy-.~~:-::·.:~: .. :·' Zistenie komisie: .Záujemca ~plnil zákonné podmienky vyhláseného-zámeru priameho predaja. 
i .; 
/l - ~ -

·- .. ~· -· Rozhodnutie komisie:. Vzhladom· .ria--to, že záujemca ponúkol.cenu minimálne ·vo. výške 
·.-· . ..:;:::·:.~-:_,~;.;,. L::.-r:_L::..:~ . ..: • .:.;:.~: __ -_:;~c:, .2 . .:,:::c::':-·,:: ... _.::zrial ckého posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu . 
··· --. ;,:-::~ --· ·: :··: ··;•: · .. :~ /!' · -~IDD . Vladi:Íníra Bánociho, Dargovská 3, 080 Ol Prešov vo výške 

23 o 0€. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Miroslav Hudák 

_________ ........ ~ 

.................... ~.. ..... _ l 
. JUDr. KatarínaJuricová 

Ing. František Šarišský ····················'t··············· 

V Prešove dňa 29. 10. 2014 



CJ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 4117 

P. č. 3 (Kičurová) 
Komisia 19. 8. 2015- bod č. ll 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
-pozemku parc. č. KNE 1143121, orná pôda o výmere 16m2 

' -pozemku parc. č. KNE 1143123, orná pôda o výmere 20m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 

Cemjata. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia požiadali o kúpu predmetných pozemkov za účelom scelenia svojich pozemkov, nakol'ko 
pozemok parc. č. KNE 1143121 reálne užívajú a pozemok parc. č. KNE 1143123 bezprostredne 
susedí s ich pozemkom. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované 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 vzhl'adom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 28. 7. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2: 
VMČ č. 2 súhlasí, ak predaj nie je v kolízii a rozvojovými zámermi v tejto lokalite mesta. 

FI Cena: 
Po schválení zánleru y MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 24. 6. 2015 s prílohami 
Stanovisko OÚP aS Ú zo dňa 28. 7. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNE 1143121, orná pôda o výmere 16 m2

, 

-parc. č. KNE 1143/23, orná pôda o výmere 20 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, 

spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 
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Mesto Prešov 

r--~···---- ··.--:5\_,_____ '. . 

MESTO PREŠOV Mestsk~! úrad v Prešov;)' "l 
Číslo spisu: . l nť;str. zn~cka: ----· f · 

!t\l,~t~:2, PrT~V Znak a laho!a ~ 
Došlo: 2 4 -Oo~ 2015 uloženia: 

~··"! l:~ .. :,~~ ?· fr :-:,.._ Hlavná č.73 
Prílohy: l Vybavuje; 

· Evídeni:néeíslo došlej pošty: 40ú0o(; 'rl-9-1{ 080 OO Prešov 

Prešov 15.6.2015 l 

vec: 

Žiadosť o odkúpenie pozemkov za účelom majetkovo-právneho vysporiadania 

Týmto žiadame o majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov,. parcelné čísla 1143/21 

a 1143/23 zo súboru E katastra nehnutel'ností v sumárnej výmere 36 m2
• 

Parcelu 1143/21 (16 m2
) reálne užívame a parcela 1143/23 (20 m2

) je nevyužívaná 

parcela mesta Prešov, ktorá je v susedstve bezprostredne s našou parcelou 15445/1 súboru 

C katastra nehnutel'ností. 

Za kladné vybavenie žiadosti ďakujeme. 

S pozdravom ' ' 

PaedDr. Miroslav Rusinko 

............................. ';-:'; ....... . 
PhDr. Viera Rusinková 



ÍVIESTO PREŠOV ........ c 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE. : 
Odb~r ·Územného plánovania a stávebného Úradu , 
· Oddelenie územného plánovania a urbanizmu :-:,,.- ···'·:-' 

~\,~cstsí{:-' úrad"--' Pret{c~ve 
::):Jhr~r- ~--;~\_:·~"'" \! rr18jFtku rnE:sts ·~ 

Váš list čislo l zo dňa 

M/20 15/1 0392 
07.07.2015 

Naše číslo 

8/10695/2015 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta · · ' " ' 
Majetkovo-právne oddelenie 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov 

28.07.2015 

Vec 
Pozemky parc. č. KN-E 1143/21 a 1143/23 k.ú. Prešov, Cemjata, Prešov 
-stanovisko k žiadosti o odkúpenie pozemkov 

- ""'""'""'' ,,- .'. ,-

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 znerí neskorších predpisov, dáva k predloženej 
žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k odpredaju pozemku KN-E 
1143/21 k.ú. Prešov pre žiadatel'a PaedDr. Miroslava Rusinka, , v zmysle 
predloženej žiadosti. 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu neodporúča odpredaj pozemku KN-E 1143/23 
k.ú. Prešov, ktorý svojou polohou a tvarom, aj keď na hranici pozemku, nesúvisí s celkovou plochou 

pozemkov žiadatel'a. 

S pozdravom MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNÉHO PlÁNOVANIU STAVEINÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

(. , l v ._/ 

In ~rch. Mária ~ut~~á 
veduca odboru UP a SU 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l TeL: +421(51)31001111 Fax.: +421(51}77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Návrh 9 na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 4 (Ing. Adam) 
Komisia 24. 9. 2014- bod č. 17 
Komisia (výjazdová) 30. 9. 2014 -bod č. 4 
Komisia 22. 10. 2014- bod č. 15 
Komisia 27. 5. 2015- bod č. 34 

' ' 

' 

Vydanie: 

Strana 
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l 

Al Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva: •tí i' 
oporný múr, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KNE 2902, zastavaná plocha: a nádvorie, 
v dÍžke cca 10 bm (presný rozsah bude známy po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
ktorému v súbore "C'' zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 9474, ostatná plocha, bez založeného 
listu vlastníctva, lokalita Ul. Dúhová, 
od Ing. Miloša Ryníka a manželky Mgr. Kamily Ryníkovej, n .: . : · cšr-· 

BI Účel majetkQvého prevodu: 
Žiadatelia v súvislosti s výstavbou svojho rodinného domu na Ul. Dúhovej č.:· ,}j i\V Prešove 
zabezpečili aj vybudovanie oporného múru, ktorý je umiestnený na dvoch pozemkoch, a :io' parc. č. 
KNC 678512, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov a parc. č. KNE 2902, ktorý je vo vlastníctve mesta 
Prešov. Následne predložili ponuku na bezodplatný prevod do majetku mesta Prešov iba tej časti 
oporného múru, ako aj oplotenia, ktoré sú umiestnené na mestskom pozemku. 

Cl Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
MPO upozorňuje, že predmetom uvedenej ponuky nie je celý (súvislý) oporný múr, ale iba jeho 
časť, ktorá je uniiestnená na mestskom pozemku. '' :tl :! ' 

. :rl, : 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 28. 7. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 14. 8. 2014: 
VMČ č. 2 nesúhlasí s

1 
predloženým návrhom stavebníkov. 

FI Stanovisko k~m:i~ie ~sZ pre.disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. 10.2014: ':·HJ~: • 
Dopracovať o vyjadrenie VMC č. 2 s odôvodnením nesúhlasu (bod G). · '· · ·• · · 
(Vyjadrenie je súčasťou materiálu ako bod G) 

GI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 8. l. 2015: 
VMČ č. 2 nesúhlasí z dôvodu, že sa jedná o stavbu, ktorá nevznikla z vôle mesta a zároveň vidí do 
budúcna rizik~ vzniku fmančných nákladov s údržbou a vlastníctvom tohto oporného múru. 

Hl Cena: 
Bezodplatne. 

l ' ···•' 

1/ Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 18. 6. 2014 
Projekt - schéma umiestnenia oporného múru 
Kópia mapy z GIS v súbore "C'' 
LV č. 13861 , , : . l . • 

Stanovisko OHAMaUP zo dňa28. 7. 2014 

F- MsÚISP-0111211 
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Návrh if!J\u~nesenie: . 
Nadobudnutie oporného múru, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KNE 2902, zastavaná 
plocha a nádvorie, v dfžke cca JO bm (presný rozsah bude známy po vyhotoven{ GP), LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, ktorému v súbore" C" zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 9474, ostatná plocha, 
bez založeného listu vlastnfctva, lokalita Ul. Dúhová, 
od Ing. Miloša Ryníka a manželky Mgr. Kamily Ryníkovej, 
- bezodplatne. 

!' l 

. 11H~. 
' l' ~ : i 

!' 

ll ih 
' ' ~ ' : 

F- MsÚ/SP-0111211 



Ing. Miloš Ryník a manželka Mgr.'Kam11~ Rvn1ková -, --~ VUVVJ. ~..1.\.1~'-''f 

~

/!EľTD ?rlEI'f?1/ .................................................................. 

lt?./'V/f/11 .._ fl 
··r··••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c.---

... f!..~ .. ~ ... C!. ... t. ....... t.~-:.c~ .... ~ 

MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove l (l 

Číslo splsu: J Aeglstr. značka:· 
Znak a lehota 

Došlo: 1 s ~os- 2014 uloženia: 

PrO o hy: 11/ybavuie: 

Evidenčné čfslo došlei pošty: lor-o::;o!ctol1 
l v .l:'tesove ftf. b'• 2o /ÍJ 

.................... !. .. ! 

Vec : PREŠOV, Za Kalváriou, Dúhová ulica - Samostatný RD na parcelách KN C č.: 6785/2, 
67.85/11, 67.85/12, 67.85/13 a 67.85/14 - "vysporiadanie vlastníctva oplotenia a oporného 
múru" formou Darovacej zmluvy'' - žiadosť - ..---

Vážený(á) .. /!t.:.(Jl'r.;r: ..... c!fé./tf) ..................... ! 

Žiadam vás o vysporiadanie vlastníctva oplotenia a oporného múru na parcele č. KN C 
9474 (LV k danej nehnutel'nosti nezaložený) formou Darovacej zmluvy 

l. Ako vlastník pozemku na parcelách KN C 6785/2, 6785/11, 6785/12, 6785/13 a 6785/14 (LV č. 
13861) som na základe "Stavebného povolenia (Č.: B/2009/16306-Ja/127) z 25.8.2009 realizoval 
samostatný RD. 

2. Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Rodinný dom" (Č.:Bil270/2014-Ja/16) zo 14.2.2D14 
nadobudlo platnosť 19.2.2014 

3. Pre dopravné sprlstupnenie pozemku mi Mesto Prešov - odbor výstävby a dopravy - vydalo 
"Rozhodnutie o zriadení vjazdu z miestnej komunikácie" z ulice Dúhová (č. D- 2314/2007) zo 
dňa 22.10.2007. Vo veci zriadenia predmetného vjazdu je časť oporného múru realizovaná na 
parcele Dúhovej ulice KN C 94 74, ktorá je vo vlastníctve mesta Prešov" 

4. Na základe konzultácie na mestskom úrade ·_ Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, a Sekcia 
majetková a ekonomická - oddelenie mestského majetku z. júna 2014 sme sa rozhodli časť 
oporného múru, ktorý je realizovaný na parcele Dúhovej ulice KN C 9474, ktorá je vo 
vlastníctv-e mesta Pr-ešov danlVať mestu bezodplatne. 

5. Žiadame vás o váš súhlas v tejto vec~ následne by sme pripravili potrebné náležitosti pre 
uskutočnenie tejto darovacej zmluvy, tiež by sme dokončili "Ohlásenie oplotenia" pozemku RD, 
ktoré je v súčasnej dobe prerušené. 

S pozdravom ... 
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6782/1 

m výlučné vlastníctvo 
:W podielové spoluvlastnlctvo 

llillR výlučné vlastníctvo 
!ili podielové spoluvlastníctvo 

N parcely E 

N parcely c 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a ceSty 
Ili/ dôležité ulice a cesty 
lf}$ významné U·lice a námestia 
tlťl ulice a cesty 
:·:Iné komunikácie a chodníky 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Sl~.venskej'republiky 

VÝPIS Z KATÁSTRANEHNUTEĽNOSTf 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 03.07.2014 

čas vyhotovenfa: 0~:26:41 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 13861 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

6785/ 2 737 Záhrady 4 1 
6785/11 134 Zastavané.p_lochy a . 15 1 

nádvoria 
6785/12 151 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
67B5/13 45 Ostatné plochy 37 1 
6785/14 51 Ostátné plochy 37 1 

Legenda: 
Spôsob využfvania pozemku: . 

15 -Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom . . 
4 -Pozemok prevažne ir zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
1 B - Pozemok, na ktorom je dvor · . 
37- Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamenfm a iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 

Umiestnenie pozemku: 
1- Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

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

14281 6785/11 
Legenda: 
. Druh stavby: 

1 O - Rodinný dom · 

Kód umiestnenia stavby: 

1 O rodinný dom 

1 -·Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTN[C/ A IN~ OPRÁVNEN~ OSOBY 

. 1 . 

Por. číslo · Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné Číslo (IČO) a Spoluv/astnfcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sid/o) v/astnfka 

Účastnfk právneho vzťahu: · Vlastník 

1 Rynik Miloš r. Rynik, Ing a Kamila Ryniková r. Šebianová, Mgr., 1/1 
Horárska s; Prešov, SR 

Dátum narodenia: 30.07.1964. Dátum narodenia : 23.10.1975 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 6474/2007 
Titul nadobudnutia Z 2371/2008..Žiadosť o zmenu zápisu na LV zo dňa 27;5.2008 
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 6529/2009 · 

{"·' 

Titul nadobudnutia Z-1371/14- Zápis domu-Rozh.MsÚ č.S/DK/201413012/14281/P/Dz, GP 912013-G1-1143/13 :: :::w.· - U C-. 

-:;--;;----;-----------.;...c_-------~~:-'-----,-----------.c...--·--------

ČASt C: f ARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

1 Kol.rozh.-Msú č.B/1270/2014-Ja/16 
.......... 

. . . . .. . r 
lnform_atívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho p~ffá.l3?'. 02.07.~014 



MESTO PREŠOV 
, 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

---....-----.---- -~·· 

Mestský úrad v Prešove . 
. Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

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

M/10678/2014 
16.07.2014 

8/12013/2014 
Ev.č.111259/2014 

Ing. arch. Vladimir Krištof 28.07.2014 
~ 051131 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

·.Vec: Ing. Miloš Ryník a Mgr. Kamila Ryníl<ová, bezodplatný prevod časti oporného 
múru, postaveného n·a pozemku parc. č. KNC9474 v k. ú. Prešov, vo vlastníctve· 
mesta Prešov, na j ulici č.1, miestna časť Za Kalváriou, Prešov 
- stanovisko k žiadosti o majetkovoprávne Vysporiadanie 

Dňa 18.07.2014 bola ná Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
plánovania, Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov doručená žiadosť 
o zaujatie stanoviska k ponuke manželov Ing. Miloša Ryníka a Mgr. Kamily Ryníkovej, bytom 
Dúhová ulica č.1 v Prešove na bezodplatný prevod časti oporného múru, ktorý bol postavený 
ria pozemku parc. č. KNC 9474 v k. ú. Prešov, vo vlastníctve mesta Prešov, na Dúhovej ulici 
č.1, miestna časť Za Kalváriou v Prešove manželmi ako stavebníkmi. Účelom 
bezodplatného prevodu je zosúladenie právneho a skutkového stavu veci. 

Mesto Prešov, Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcia 
stavebného úradu a urbanistiky Mesta Prešov ako orgán územného plánovania v zmysle § 
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3, písm. d/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znerií neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. 

1. Podľa platného územného plánu mesta Prešov sa vyššie uvedený pozemok 
·nachádza na ploche funkčne určenej pre bývanie v rodinných domoch, pre ktorú platí 
záväzný regulatív RL 8. 1 ~ 

2. Stavba oporného múru je v súlade so záväznou časťou územného . plánu mesta 
Prešov, s regulatívom RL 8.1. 

3. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebného 
úradu a urbanistiky Mesta Prešov nemá námietky voči bezodplatnému prevodu časti 
oporného múru, postaveného na pozemku parc. č. KNC 9474 v k. ú. Prešov, vo 
vlastníctve mesta Prešov, na Dúhovej ulici č.1, miestna •.. :~ časť Za Kalváriou v 
Prešove. · ·· ,.,. 

S pozdravom 
MESTO PBE~OV 

.... · Mestský úrad : 
SEKCIA STAVEBN~HO ÚRADU A URBANISTIKY 

080 01 Prešov (!] 

Ing. 1\ilarMn Harčarík 
ria~.iteľ 

S~kcie stavebného·úradu a urbanistiky 
. -r----~t 

. Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731.080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 

--- -- ·r. -

. ;. 



1;::1 Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 5 (Magáčová) 
Komisia l. 7. 2015- bod č. 14 (stiahnutý z rokovania komisie) 
Komisia 23. 9. 2015- bod č. 15 

Vy~anie: 
'Hi1 

i 

Strana 
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Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní 
parkoviska, a to časti pozemkov: 

- parc. č. KNE 1120/9, ostatná plocha o výmere cca 450m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), 
parc. č. KNE 1120/11, ostatná plocha o výmere cca 205m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), . ;.; 

LV č. 6492, k.' ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, na dobu 30 rokov pre vlastníkov brt'ového 
domu na Ul. Škultétyho 7 a 9. ··, :' 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia žiadajú o dlhodobý prenájom časti predmetných pozemkov, z dôvodu vloženia vlastných 
finančných prostriedkov pre skvalitnenie kultúry bývania, oddych, voľnočasové aktivity, osadenie 
altánku, parkovanie vozidiel a iné. 

!'; 

'·~ •ft-J ' 
Cl Stanovisko ~dboru správy majetku mesta: ~11/j ·· 

OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností špecifikovanýcH'~ l)ode Al 
tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.' o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov spôsobom ako prípad hodný . osobitného zretel'a z dôvodu 
spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní parkoviska. Vlastníci bytového domu 
UL Škultétyho č. 7 a 9 budú zabezpečovať letnú a zimnú údržbu prenajatého priestoru na vlastné 
náklady. Altánok pred bytovým domom je už osadený, ako aj parkovisko na dve parkovacie miesta, 
ktoré žiadater zr. e. alizoval bez potrebného ohlásenia drobnej stavby. K predmetnej veci ~~1 obdržali 
podnet jedného, vl~tníka, bytového domu Ul. Škultétyho č. 7 zo dňa 25. 3. 20.1~ ~:i''.ktorý je 

'· . .' ; l ' , , . ~ .. \ ;. ' 

súčasťou prílohy. V danej veci sme požiadali OUP a SU o výkon štátneho stavebného dozoru. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 30. 12. 2014: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru strategického rozvoja zo dňa 14. 4. 2015: 
(V prílohe.) · . ~Ul!· 

1': i i . :. 
F/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 2. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí za podmienok dodržiavania všetkých platných noriem. 

. : lf: l! :~: 

GI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: 
VMČ č. 4 odporúča dať do nájmu na dobu neurčitú za l € ročne, s tým, že v uvedenej Jokalite 
bude uvedené priestraristvo spravované podľa platnej legislatívy a územného plánu mes~. ,, 

' l •' ·j'' 
;

' l,;. 
l l * j." ' ·~ . \ 
' l. 1. ·:~ :1 l . ~li 

. ' !t;t 
Hl Cena: 

Navrhovaná cena žiadateľmi 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Návrh l i na schválenie majetkových prevodov , í~ 

Mesto Ptešov 

1/ Prílohy: .. 
Žiadosť zo dňa 14. ll. 2014 ' 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 30. 12.2014 
Stano,yi~f:o ,OSR ~o dňa 14. 4. 2015 
Podne~lPhMag,dztak~ zo dňa 25. 3. 2015 
Stanovtsko OUPaSU zo dňa ll. 5. 2015 
Kópia.mapy z GIS 
LV č. 6492 

l 

Vydanie: 
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E-mailové vyjadrenie p. Stašáka o spolufinancovaní vlastníkov bytov pri rekonštrukcii dvora 
Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Škultétyho 7-9 
v Prešove zo dňa 4. 2. 2015 

. j 
Návrh naiúZnesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 

z dôvodu 
spolujinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní parkoviska, a to časti pozemkov: 
- parc. č. KNE 1120/9, ostatná plocha o výmere cca 450 m2 (presná výmera bude známa po 

vypracovaní GP), 
- parc. č. KNE 1120111, ostatná plocha o výmere cca 205 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaf1Í GP), 
LV č. 649-)1 k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho,na dobu 30 rokov pre vlastn/kov bytového domu na 
Ul. Škukétyho 7 a 9 
-za navrhovanú cenu 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
; 



Spoločenstvo vlastníkov bytov, domu-· 

V Prešove 22.10.2014 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 73 
Prešov 

.>rešov 

Vec: Žiadosť o prevod častí pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov do bezplatného užívania 
vlastníkom bytov, domu 

V nadväzností na prevedené úpravy častí pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov na dvor pred 

bytovým domom a parkovisko u bytového domu na! na ktorých 

sme sa podíel'alí spolufínancovaním z fondu pre opravy a údržbu nášho bytového domu, 

-spoločne sínvestorom Mestom Prešov, žiadam o bezplatný prevod do užívania vlastníkom 
bytov domu ~. 

' 1.) Dvor pred bytovým domom podl'a projektového plánu úpravy dvora vyhotoveného 

Mestom Prešov, na ktorom sme sa podíel'alí spolufínancovaním 

2.} Parkovisko o počte 9 parkovacích miest na spevnených plochách (zámková dlažba, 

asfalt), vedl'a bytového domu na ktorých sme sa podíel'alí spolufínancovaním, 

na· dobu minimálne 30 rokov (uvítali by sme í trvalé bezpl-atné užívanie). Tieto pozemky 

vlastníkmi bytov budú využívané najmä pre skvalitnenie kultúry bývania, oddych, vol'no 

časové aktivity, parkovanie vozidiel a iné. 

S pozdravom 

Vladimír Stašák 
Zástupca vlastníkov bytov 



Váš list číslo l zo dňa: 

M/138198/2014 
Čz.148157/2014 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 

Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 
· Jarková 24 
080 01 Prešov 

Mestský úrad Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

Naše číslo: 

B/1887 412014 
ev.č.152583/2014 

080 01 Prešov 

Vybavuje l linka 

lng.arch. Jacová 
~ 05113100273 

Prešov: 

30.12. 2014 

Prenájom vnútroblokového priestoru bytového domu ' v Prešove, časti 
Mesta Presov do bezplatného pozemku parc. č. KN-C ~-- · .1<. ú. Prešov vo vlastníctve 

užívania vlastníkom bytov bytového domu 
-stanovisko 

Mesto Prešov - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. v znení neskorších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

ll Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č ':l&::Oť)n13 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25. 11 2013, predmetná čast' pozemku parc.č. KN-C _ k. ú. Prešov sa nachádza na ploche 
funkčne určenej ako plocha občianskej vybavenosti. 

21 V októbri 2014 Mesto Prešov ukončilo rekonštrukciu vnutroblokového priestoru 
t>y_tového domu ·-~ ·- · Prešove pod názvom "Prešov, rekonštrukcia chodníka na 

___ Prešove" s celkovým nákladom 8 854,97 €, ktorá je predmetom prenájmu. 
V nadväznosti na upravenú vnútroblokovú plochu predmetného bytového domu bola v se

vernej časti zrealizovaná asfaltová plocha pre štyri parkovacie miesta finančne zabezpečená vlastník
mi bytového domu. Ďalších päť parkovacích miest v nadväznosti na severne priečelie bytového domu 
bolo zrealizovaných v rámci nadstavby bytového domu Škultétyho č. 7, 9 pre štyri bytové jednotky. 

3/ Mesto Prešov- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
a územného plánovania v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
prehodnotení zámeru od po rú č a Mestu Prešov: 

a) dať do nájmu rekonštruovanú plochu vnutroblokového priestoru bytového domu a plochu pre 
parkovanie za symbolické nájomné za podmienky, že vlastníci bytov bytového domu Škultéty
ho č. 7, 9 v Prešove budú zabezpečovať bežnú udržbu tohto priestoru, bez oplotenia 

b) alebo dať do užívania daný priestor formou výpožičky s podmienkou zabezpečenia bežnej 
údržby, bez oplotenia 

S pozdravom 

('- .. 

Ing. M~rián Ha r č ar í k 
ri~ditel' Sekcie 

stavebnéhb úradu a urbanistiky 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.. +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E·mäil: mesto.radnica@pr~s,ov.sk l www.presov.sk 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 
Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

~ ~~--~"~- ~-~ --~~ -----------------------------------

Odbor správy MM . , 
[)fjt..81"~/ odd. MM ťYfP ;;; v;' ·'1 r,_.~ í-

v"\,/V f V 

Jarkova 24 / 
080 O l Prešov 

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

N/frGP!? jz,;íf 
R-5532/2015 Mgr. Grešová/31 00206 14.04.2015 

Vec 
Prevod časti pozemku na ul. Škultétyho č. 7-9- zaslanie stanoviska 

Dňa 8.4.2015 ste nás listom požiadali o zaujatie stanoviska k žiadosti p. Vladimíra 

Stašáka, týkajúcej sa prevodu časti pozemku parc. č. KNC 539111 v k. ú. Prešov v lokalite 

Škultétyho ulice do bezplatného užívania na dobu min. 30 rokov. 

Výbor mestskej časti č. 4 na svojom zasadnutí v júli 2014 (požiadavkä č. 269/4114) 

rozhodol a vyčlenil fmančných prostriedkov na stavbu: "Vybudovanie chodníka ul. 

Škultétyho" vo výške 8 854,97 € (PD = 532,80 €, stavebné práce = 8 322,17) na základe 

čoho naše oddelenie začalo s legislatívnou prípravou stavby. 

V rámci stavebných prác sa zrealizovala výstavba chodníka na ul. Škultétyho č. 7-9 

(šírka 2 m a dÍžka 30 m), bola vybudovaná spevnená plocha na oddych (rozloha 4x4,5 

m), boli urobené vegetačné úpravy (revitalizácia zelene - zatrávnenie) a boli osadené 

obrubníky. Dielo bolo odovzdané do majetku mesta 24.11.2014 a záručná doba na dielo je do 

2.10.2019. 

S pozdravom ;;,;r, lR'<'<t''"'(;')!F.l 1~1."\>i}ll' kill' ~1-r:1 ""i,V 1 v .cl.JJi:J ~~ ,__it. ~li~ J!t. J~,Q_ -~ -'~' ~ti,_(, \:• 

Mestsf'ý úrr1d v. Prmšovo 
ODBOR STHf\TEGICKHitl Ht.JtVO:!Jí. 

Oddelenie i1W~1stlén~j 61nnost· / 
080 01 Prešov r~ 

I!Jg. Jana Vrtéťová 
povhená riadením OSR 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l TeL" +421 (51)3100111 l Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto radnica@pre~ov"sk l www"presov"sk 



Anton Magdziak, Prešov, ~. ·- \ 

Vážená pani 

JUDr. Ľudmila Vargová 

Mestský úrad v Prešove 
Majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 
080 O 1 Prešov 

Vec: Podnet 

Prešov 25. marca 2015 

Dovol'ujem si Vám ako občan mesta Prešov, bývajúci n2 _ _ _ .. oznámiť, 
že náš bytový dom má mnoho rokov Správcu Spravbytkomfort, a. s. Prešov na základe Zmluvy 
o výkone správy. 

V rozpore s vyššie uvedeným som bol oslovený s upozornením, že pán Vladimír Stašák 
dlhšie obdobie adresuje rôzne písomnosti poslancom MZ v Prešove, Výboru MČ 4 v Prešove 
i Msú v Prešove za S p o l o č e n s t v o vlastníkov bytov a nebytových priestorov na tej istej 
adrese. 

Poznamenávam, že zástupcom nášho bytového dómu v Prešove, Škultétyho č. 7 a č. 9 je pán 
Vladimír Stašák, opakovane osobne sa prezentujúci na členských schôdzach ako konatel' firmy 
Grass v Prešove. 

Prekvapivé pre mňa bolo aj upozornenie a moje následné zistenie na základe oficiálne 
zverejnených písomností, že pán Vladimír Stašák dňa 22. októbra 2014 žiadal Msú v Prešove 
o prevod časti pozemku vo vlastníctve mesta Prešov do bezplatného užívania vlastníkov bytov, 
domu Škultétyho 7 a 9. Na takýto úkon nemal vopred udelený mandát členskej schôdze. 
Dokonca okrem dvora údajne žiadal aj zeleň po kríky na opačnej strane nášho bytového domu. 

Dňa 04. februára 2015 prejednala členská schôdza vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov jeho návrh prenájmu za jedno euro, a to dvora, smerom od bytového domu k plotu 
materskej škôlky. Bez navrhnutia konkrétnych pravidiel pri jeho užívaní a pravidiel, kto sa bude 
starať o plochu v prípade súhlasu s prenájmom, čo sa môže ukázať ako vel'ký problém. 

Jednak z demografického a zdravotného hl'adiska zloženia bývajúcich v účasti na kosení, 
hrabaní, okopávaní, zametaní, odpratávaní snehu, a podobne. 
V neposlednom rade možný problém v otázkach úhrad za spotrebované energie, individuálne 
vyžadovanie odmeny za práce, resp. cez firmy za starostlivosť o prenajatú plochu, nevylučujúc 
budúce možné sofistikované využitie plochy. 
S vysokou pravdepodobnosťou aj požadovanie úhrad za množstvá alkoholických nápojov (pán 
Vladimír Stašák si už dal takto preplatiť alkohol pri úprave záhonu). 
To všetko z Fondu opráv nášho bytového domu. 

Poprosím po preskúmaní môjho podnetu o Vaše písomné vyrozumenie. 

Ďakujem a ostávam s pozdravom 

Anton MagdztaK 



i~.~~~~~:;;~;:;~t·;t .. ~~:.;~~;;.~~:~:,.:J:~·;:~~;;.iA·~~·::i~·~;fidhoJ:~.:úz·e:m:.n·é·h~n:-~,plá:fi.QVa n·i1!' ~~ tf :~Stf:fVeb.-h·é'fi ()~:·po fi U dl{ u.:·.~· · .. ~L$>~.;; ... 
oddelenie územného rozhodovania a rozvoja bývania 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec 

Hlavná 73 
0800 l Prešov 

Naše číslo 
B/6301/2015-La 

Vladimír S t a š á k 
Škultétyho č. 9 
080 Ol Prešov 

Vybavuje/linka 
Bc. D. Liptáková 

Mesto Prešov 
Dátum 11.05.2015 

Ohlásenie drobnej stavby- /osadenie altánku/ na pozemku parc. č. KN E 1120/9 , pred 
bytovým domom na Ul. Škultétyho 7-9 v Prešove 
Žiadost' o vyjadrenie k predloženému ohláseniu 

Diía 16.04.2015 bolo Mestu Prešov- stavebnému úradu doručené ohlásen·ie drobnej stavby
umiestnenie altánku na pozemku parc. č. KN E 1120/9, vedenej na LV č. 6492 ako ostatná plocha. 
Vlastníkom pozemku je mesto Prešov. 

Vzhl'adom na skutočnosť, že predmetná drobná stavba /altánok/ pri bytovom dome na Ul. 
Škultétyho č. 7-9 v Prešove je už umiestnený, stavebný úrad v súlade s § 57 ods. l zákona č. 
50/l 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších 
predpisov predmetné ohlásenie drobnej stavy- altánku 

neprijíma. 

Predmetný altánok bol umiestnený bez príslušného oznámenia, resp. p~volenia stavebnému 
úradu, čím došlo z Vašej strany k porušeniu stavebného zákona. 

Na základe vyššie zisten)•ch skutočnosti V ós v súlade a § l 02 ods. 5 stavebného zákona 
s § 88a ods. l stavebného zókona 

vyzývame 

aby ste najneskôr do 30 dní odo thía domčenia tejto výzvy predložili žiadost' a doklady 
o tom, že dodatočné povolenie stavieb- altánku pri bytovom dome na Ul. Škultétyho č. 
7-9 v Prešove, k.ú Prešov, nie sú v rozpo1·e s verejn)•mi záujmami, chn1nen)·mi stavebným 
zákonom a osobitnými predpismi. 

K žiadosti o dodatočné povolenie stavby ste povinn}· doložil' tieto doklady 

- 2 x dokumentáciu skutočného vyhotcl\<:nia pre d()lLltočné povoleni.: v zmysk 
vyhlášky Ms ZP SR č. ·153/::'0UO /;. 



:;;~{i;i;;';;:;;.: •. .::cj;;;;::::,~gg,~J!!~ih12.!~11:~.EEť~-,~~~~t~;;J,1Y.i'~e..:"l>.~~~ tl:_l,~~~ill:E2~~rp~~ ,}l;,b.()_~-.:~~~:.!~;41~~;.~ RP~~.T~U i;qt!.:ä~?x:c ;,; ·: <i.CO ,;_;__,_.".,;,_· .,. · · ..• 

ktoré Vás oprávi1uje umiestniť požadovanú stavbu, 
vyjadrenia , rozhodnutia, stanoviská posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce. 

Zároveň ste povinný uhradiť správny poplatok, ktorý vyplýva zo sadzobníka zákona o správnych 
poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v platnom znení. Správny poplatok je možné uhradiť v pokladni MsÚ 
v Prešove na Ul. Jarková č. 26, Prešov. 

Súčasne Vás upozorňujeme, že ak v určenej lehote nepredložíte žiadosť o dodatočné povolenie 
stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie predmetnej stavby podl'a § 88 a ods. 6 písm. a 
stavebného zákona. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že ak v určenej lehote nepredložíte žiadosť o dodatočné 
povolenie stavby -skladu náradia, bude voči Vám zahájené priestupkové konanie podl'a § 105 
stavebného zákona. 

Na vedomie: 

.11':"'1 ... w~ t•!i};:- 1tiC"_ . · ~!S ~'l~ w. r 
rl'IE~TU xi!. lfs!llU~·""'" ·zy 

Mestský úíad v Prešove 
ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁNOV MilA A SlAVEBRÉHG Ú RAO U 

080 Oi Prešov Gl 

Anton Magdziak 
Škultétyho č. 7 
080 O l Prešov L .. // 

' Ing. Mária Čutkov~ 
vedúca10dboru ·' 

územného plánovania a stavebného poriadku 
hlavný architekt mesta 
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Strana: 

Dátum 08.01.20 l S 

Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Parcely registra "C" (celkom parciel ...... }~S.I ..... ) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf l 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO LM 

RISTIKA K ZÚO EL 

* * * Parcely registra "C" nevyžiadané * * * 

Parcely registra "E" 
(celkom parciel ......... 9.?1 ... ) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 

1120/009/0 
1120/011/0 

VÝMERA 

v [nf l 

1303 
1011 

Výmera spolu: 2314 

DRUH 

POZEMKU 

Ostatná plocha 
Ostatná plocha 

CHARAKTE- PRÍSLUS. 

RISTIKA K ZÚO 

* * * Ostatné pan~ely re"?,istra "E" nevy'Eadané * * * 

Legenda: 

PRÍSLUŠ. K ZÚO -príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

ČÍSLO 
EL 

o 
o 

LM 

443 
443 

Stavby 
(celkom stavieb .......... .1.7~ ... ) 

SÚPISNÉ 

ČÍSLO 
NA PARCELE 

ČÍSLO 
DRUH POPIS 

STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

INÝ 

ÚDAJ 

LV 

PARCELY 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 
(celkom vlastníkov 

Priezvisko, meno (názov) • , • • . 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 0800 l Prešov 
IČO/RČ 327646 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 3232/2010 
Kúpna zmlu1·a V 5044/20 l O 
Zámenná zmlllla V 494212010 
R 631/20 l O-Žiadosť o ópis GP č.229/20 l O 
R 507/2012- zápis G P č. 31688560-150/11 
Rozhodnutie SK PO X 43/2012 -!'vl č zo dňa 17.10.2012 - 5381 l 12 
R-608112- 7úpis GP_č 84/2012- G 1-1169112 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pc. zo dľJa 5.5.2010 
Kúpna zmlu\ a V 

5404/2005,5 7 50!2()()5 ,6054/2005,6056/2005,24/2006,224/2006.225/2006,663/2006,54 70/2006,6125/2007,6611/2 
007,6612/2007.7287/2007.7720/2007,7721/2007,315/2008,3212/2008 
Zámennú zmluva V 26612006,1158/2006,2414/2007 
Rozh.OU katastrálny odbor č.X 7/20 14-Kr zo di'ia 12 2 20 l .J - KLipna zmlu\ a V -l 033/98 
Z-2062/f4 -7{1pis GP 282/2013- Gl-1897/13, . 

VyhotoYil: l'dária ľvlagúč<)l á 

Dátum aktualizácie: 30.11.2014 00:00:00 

LM. 

.... !. ) 

Podiel 

l l l 



Magáčová Mária 

Od: Vlado Stašák [vladostasak@seznam.cz] 

Odoslané: 23. novembra 2014 10:39 

Komu: Mária Magačová 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_001.jpg; WP _20141120_002.jpg; WP _20141120_003 jpg 

1.} Parkovacie miesta upravené zámkovou dlažbou zo severnej strany domu financované 

100% podielom vlastníkmi bytov v rámci revitalizácie bytového domu. Odhadovaná 
hodnota cca 1.000,- €. Prevádzame na ňom vlastnú údržbu. Plocha cca 153 mz. 

Odoslané: 23. ·novembra 2014 11:24 

Komu: Mária Magačová 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_004.jpg; WP _20141120_005.jpg 

2.} Parkovacie miesta upravené vyasfaltovaním zo severnej strany domu spolufinancované 
50% podielom vlastníkmi bytov z fondu bytového domu a 50% Mestom Prešov v 
obstarávacej cene 800,- € (SO%= 400,- €). Prevádzame na ňom vlastnú údržbu. Plocha 
cca 114 mz. 

Od: Vlado Stašák [vladostasak@seznam.cz] 

Odoslané: 23. novembra 2014 11:29 

Komu: Mária Magačová 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_008.jpg; WP _20141120_009.jpg 

3.) Dvor upravený trávnatou plochou a chodník zo zámkovej dlažby zo západn.ej strany 
pred bytovým domom, financovaný 100% Mestom Prešov. Prevádzame na ňom vlastnú 
údržbu. Zakúpená sekačka na trávu za 46,- €. Plocha cca 317 mz. 

Od: Vlado Stašák [vladostasak@seznam.cz] 

Odoslané: 23. novembra 2014 11:39 

Komu: Mária Magačová 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_010.jpg; WP _20141120_011.jpg 

4.) Okrasný záhon zo západnej strany pred bytovým domom, upravený fóliou, ozdobným 
štrkom a vysadený okrasnými drevinami financovaný 100% podielom vlastníkmi bytov 
z fondu bytového domu v obstarávacej cene cca 200,- €. Prevádzame na ňom vlastnú 

údržbu. Plocha cca 41m 2
. 

Predmet: škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_013.jpg; WP _20141120_014.jpg 

5.) Plocha pozemki.J z južnej strany bytového domu upravená vlastníkmi bytov vysiate 
trávy, vysadenie kvetov a tuji, úprava chodníku. Financované z individuálnych 
prostriedkov vlastníkov bytov. Prevádzame na ňom vlastnú údržbu. Plocha cca 72 m 2 

S pozdravom a prianím pekného d!'ía 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_015.jpg 

6.) Plocha pozemku okolo bytového domu po jeho celej dÍžke v šírke cca 0,50 m 
z východnej strany bytového domu na ktorej chceme urobiť drenážny pás z G:>zdobného 
kameňa financovaný 100% podielom vlastníkmi bytov z fondu bytového domu. 
Predpokladaná invs;stícia cca 150,- €. Predpokladáme prevádzať na ňom vlastnú údržbu. 

Plocha cca 19m 2
. 
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ZAPISNICA 

zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
v Prešove, konanej v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov. 

Dátum schôdze: 4.2.2015 
Čas schôdze: 17°0 hod. 
Miesto konania: v priestoroch domu 

Prítomní: 

za bytový dom: 
Vlastníci bytov a nebytových priestorov (NP) bytového domu na ul. Škultétyho 7-9 v Prešove 
podľa prezenčnej listiny. 

!!~~B.~!~~~<J!!. / 
Volgo~urJ ~ -

za SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov: 

080 o 
Nemec Ľ.ubomír- technik správy bytov .................... 

Program schôdze: 

l. Prezentácia vlastníkov bytov a nebytových priestorov (NP), resp. ich splnomocnených 
zástupcov a kontrola uznášaniaschopnosti schôdze vlastníkov bytov a NP 

2. Volba overovatel'ov zápisnice a písomných hlasovaní 
3. Informácia o tvorbe a zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚaO) 
4. Nedoplatky bytového domu 
5. Správa o vyhradených technických zariadeniach (VTZ) bytového domu a povinných 

odborných prehliadkach (OP) 
6. Návrh plánu opráv na roky 2015,2016 
7. Rôzne 
8. Záver 

1. Prezentácia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, resp. ich 
splnomocnených zástupcov 

Schôdzu zvolal SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov ako správca bytového domu v zmysle 
zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. 
Konštatuje sa, že na schôdzi je z celkového počtu 17 vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov (NP) prítomných 10 vlastníkov bytov a NP, resp. ich splnomocnených 
zástupcov. 
Dvojtretinovú väčšinu vlastníkov bytov a NP v bytovom dome (BD) tvoria ll vlastníci bytov 
a NP. 

K určenému času začiatku schôdze nebola prítomná dvojtretinová vacsma vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov. Schôdza bola uznášaniaschopná hodinu po začatí schôdze 
hlasovaním naäpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov bytov a NP, resp. ich 
splnomocnených zástupcov. 

2. Vol'ba zapisovatel'a a overovatel'ov zápisnice a písomných hlasovaní 

Za zapisovatel'a zápisnice bol zvolený navrhnutý Vladimír Kuba 

Za overovatel'ov zápisnice a overovatel'ov písomných hlasovaní vyhlásených do dňa konania 
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nasledujúcej domovej schôdze zvolanej správcom boli zvolené navrhnuté: 

Zuzana Gregová 
Daniela Havrilová 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: 9 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: 1 
Počet hlasujúcich spolu: 10 

Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

3. Informácia o tvorbe a zostatku FPÚaO a stave na bankovom účte BD 

Prítomní vlastníci bytového domu boli oboznámení s tvorbou a čerpaním FPÚaO k 
31.12.2014: 

Zostatok z roku 2013: 
Tvorba za rok 2014: 
Čerpanie za rok 2014: 
Stav FPÚaO k 31.12.2014: 

9 447,23 EUR 
3 697,27 EUR 
2 953,76 EUR 
9 499,45 EUR 

Stav na bankovom účte BD k 27.1.2014 je vo výške 9 631,88 EUR. 

4. Nedoplatky bytového domu 

Nedoplatky k 31.12.2014: FPÚaO 
Služby spojené s užívaním bytu 
Spolu: 

691,29 EUR 
308,95 EUR 

l 000,24 EUR 

5. Správa o vyhradených technických zariadeniach a povinných odborných 
prehliadkach 

SPRAVBYTKOMFORT, a. s., Prešov, ako správca bytového domu realizuje výkon správy 
v dome na základe zmluvy o výkone správy, ktorá obsahuje vzájomné práva a povinnosti 
zmluvných strán. V rámci správy bytového domu je správca zároveň prevádzkovatel'om 
vyhradených technických zariadení (VTZ) a zabezpečuje vykonanie odborných prehliadok 
a odborných skúšok VTZ na základe povinností vyplývajúcich zo zákona a STN, realizácia 
čoho je nevyhnutná a povinná v zmysle platnej legislatívy pre zabezpečenie 
prevádzkyschopnosti a bezpečnosti VTZ. Odborné prehliadky sú realizované v časovej 
periodicite, o čom sú zástupcovia bytového domu informovaní. 
Správca ako prevádzkovate!' vyhradených technických zariadení zodpovedá za 
prevádzkyschopnosť VTZ bytového domu. 

V bytovom dome je potrebné vykonať revízie, odborné prehliadky a skúšky VTZ: 

odborná prehliadka elektrickej inštalácie 
odborná prehliadka plynu 
odborná skúška a prehliadka bleskozvodu 

(každých 5 rokov) 
(každé 3 roky) 
(každé 4 roky) 

Povinné kontroly, ktoré sa vykonávajú v bytovom dome: 

plán 
plán 
plán 

12/2016 
10/2017 
12/2015 
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kontrola nástenných hydrantov a tlaková skúška hadíc sa vykonáva lx ročne podl'a 
vyhlášky MV SR č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiaru. 

Za neodstránené nedostatky zistené pri týchto kontrolách môže Okresné riaditel'stvo HaZZ 
bytovému domu uložiť pokutu podl'a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi až do 
výšky 8 298,48 EUR. 
Za opakované neodstránenie nedostatkov môže Okresné riaditel'stvo HaZZ bytovému domu 
uložiť pokutu až do výšky 16 596,96 EUR. 

Všetka dokumentácia k VTZ je prístupná k nahliadnutiu každému vlastníkovi bytu a NP na 
požiadanie v zákazníckom centre SPRAVBYTKOMFORT, a.s. V prípade, že si vlastníci žiadajú 
kópie, tie sú spoplatnené podl'a platného cenníka SPRAVBYTKOMFORT, a.s .. 

6. Návrh plánu opráv na roky 2015,2016 

Do plánu opráv na rok 2015 a nasledujúce obdobia vlastníci bytov navrhli tieto práce: 

l. Výmena vodomerov SV pred ukončením roka ciachu-náklad z FOaÚ 
p. Koscelníková,p. Benetin,p.Župa, p. Maagdziaková, p. Pavlíková,p. Kubičková, 
p.Stašáková, p. Havrila, p. M usilová,p.Gregová, p.Sedlák 

Cena za l ks vodomera 20€ fi.S.B.S STA-Mi,s.r.o 
Termín výmeny do 9.2.2015 (ll bytov) 

2. Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu 

3. Práce podl'a potreby (realizácia len cez zástupcu domu p.Stašáka) 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: 9 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: l 
Počet hlasujúcich spolu: 10 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

Do plánu opráv na rok 2016 a nasledujúce obdobia vlastníci bytov navrhli tieto práce: 

l. Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 

7. Rôzne 

7-1. Návrh: Žiadosť Mgr. Eva Magdziaková - o preplatenie nákladov na frézovanie, 
v-ložkovanie a revízia komína v sume 1.217,50 EUR. 

P. Župa sa vyjadril, že všetci vlastníci bytov dostali byty vybavene jednotne topením formou 
gamatiek. Preto vlastníci bytov, ktorým tento spôsob vykurovania bytu nevyhovuje, si ho 
môžu podl'a vlastného rozhodnutia zmeniť, ale iba na vlastné náklady. Tak to urobili i niektorí 
ďalší vlastníci bytov v bytovom dome napr. Havrila, Koscelník, Benetín, Sedlák. Bolo by 
v nerovnováhe niekomu zmenu vykurovania bytu uhradiť a niekomu nie. 
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Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: l 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 9 
Zdržali sa hlasovania: O 
Počet hlasujúcich spolu: 10 

L:Iill SPRAVBYT l< OM FO RT ·.· 

Návrh nebol schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po 
začatí schôdze. 

7-2. Návrh: Žiadosť mestu Prešov o nájom rekonštruovanej plochy vnútroblokového 
priestoru byt. domu a plochu pre parkovanie za symbolické nájomné 1,- C za 
podmienky, že vlastníci BD budú zabezpečovať bežnú údržbu tohto priestoru, bez 
oplotenia. Osoba zmocnená k zastupovaniu vlastníkov bytov s mestom Prešov 
Vladimír Sta šák - Zástupca vlastníkov bytov. /fí- <( pt oCh,::::./ ~ro[ 

4 
( 

Pán Stašák predniesol vyjadrenie hlavného architekta, ktorý odporúča Mestu Prešov: ~'lasa 1::. 

A)dať do nájmu rekonštruovanú plochu vnútroblokového priestoru byt. domu a plochu pre 
parkovanie za symbolické nájomné za podmienky, že vlastníci BD budú zabezpečovať bežnú 
údržbu tohto priestoru, bez oplotenia 

B)alebo dať do užívania daný priestor formou výpožičky s podmienkou zabezpečenia bežnej 
údržby, bez oplotenia 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 
Zdržali sa hlasovania: 
Počet hlasujúcich spolu: 

9 
o 
l 

lO 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

7-3. Návrh: Zavedenie elektriny do všetkých pivníc v BD v prevedení l vypínač a l 
svetlo bez možnosti napojenia elektrických zásuviek na spotrebiče. 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: l O 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: O 
Počet hlasujúcich spolu: lO 
Návrh bol prijatý nadpolovičnou vacsmou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

7-4. Návrh: Zrušenie zmluvy na zabezpečenie havarijnej služby spoločnosťou 
Serviskomfort,s.r.o. 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: lO 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: O 
Počet hlasujúcich spolu: 10 

Návrh bol prijatý nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 
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Dňa l. júla 2014 poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len "novela zákona") s účinnosťou od 
1.10.2014. V súlade so zákonnou úpravou ochrany osobných údajov zákonom č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení budú správcovia a 
spoločenstvá oprávnení na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome. Práve preto sa ust. § 9 doplnilo odsekmi 3 a 4. Podl'a odseku 3 
správca alebo spoločenstvo sú oprávnení na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 
adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a 
kód banky. 
Správca alebo spoločenstvo sú tiež oprávnení za účelom ochrany majetku vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v 
dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv 
domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 Eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka 
bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, 
údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejní na mieste obvyklom na 
oznamovanie informácií v dome. Podl'a dôvodovej správy sa predmetným opatrením môže znížiť počet 
neplatičov a tým aj k eliminácii potenciálnych súdnych sporov. 
Správca alebo predseda spoločenstva budú povinní po novom aj bez súhlasu vlastníkov bytov alebo 
nebytových priestorov zabezpečiť odstránenie chýb alebo porúch technického zariadenia 
bezprostredne ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok, ktoré boli zistené kontrolou stavu 
bezpečnosti technického zariadenia, teda odbornými kontrolami a revíziami. Ďalšia zmena sa týka 
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru vykonávajúceho stavebné úpravy. Po novom v zmysle 
doplneného odseku 8 do ust. § 11 bude vlastník povinný umožniť vstup do bytu alebo nebytového 
priestoru správcovi alebo predsedovi spoločenstva za účelom kontroly dodržiavania stavebného 
zákona, teda či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu alebo 
spoločné zariadenia domu. V prípade, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní 
vstup do bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda spoločenstva je povinný oznámiť 
vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu. 
Každý vlastník bytu, ktorý byt užíva alebo ho prenecháva na užívanie iným osobám, bude podl'a 
doplneného odseku 9 do ust. § ll, povinný nahlásiť správcovi alebo spoločenstvu počet osôb,. 
ktoré sa zdržiavajú v byte, to znamená pravidelné hlásenie každej zmeny v počte osôb 
užívajúcich byt súvisle počas obdobia minimálne dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je 
povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu, podl'a dôvodovej správy 
za účelom možnosti jeho kontaktovania v prípade potreby. 

Informácia 

Spoločnosť Spravbytkomfort, a.s. Prešov vlastníkom bytov a nebytových priestorov pripomína 
možnost zaregistrovať sa ZADARMO na portáli www.poschodoch.sk. Webový portál 
www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre 
vlastníkov. Údaje su sprístupnené z informačného systému používaného správcom. 
Podmienkou vyuz1vania tejto služby je registrácia na portáli a vyjadrení súhlasu s 
podmienkami poskytovania internetového portálu. 

P. Stašák sa vyjadril, že vlastníci bytov majLI možnosť prístupu k portálu "po schodoch", ktorý 
sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch pre ich vlastníkov a zároveň požiadal 
vlastníkov bytov, aby svoje požiadavky na zástupcu vlastníkov či správcu domu zverejňovali 
vo fóre domu a informovali tak o svojich požiadavkách i ostatných vlastníkov bytov. 

P. Stašák oboznámil s petíciou za odstránenie topol'ov na susednom pozemku MS 
Budovatel'ská a požiadal o stanovisko na podpisových hárkoch k petícii, ktorú predá Mestu 
Prešov. 

P. Stašák oboznámil so správou o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového 
zariadenia. 

Pán Stašák ešte _upozornil vlastníkov bytov na povinnosť doložiť správcovi domu doklad 
o odbornom prečistení a prehliadke plynových spotrebičov a na odstránenie závad 
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a nedostatkov uvedených v bode C správy. Správa je k dispozícií u zástupcu vlastníkov, 
správcu domu, na fóre domu a vyvesená na obvyklom mieste v každom vchode bytového 
domu. 

P. Stašák informoval o preplatení fa správcom domu za deratizáciu, ktorá v našom dome 
nebola vykonaná a o spôsobe odstránenia nedostatkov z toho plynúcich. 

P. Stašák informoval o prijatých opatreniach voči správcovi domu o preplácaní účtov a faktúr 
z účtu bytového domu: okrem periodický sa opakujúcich platieb, ktoré správca domu 
predložil zástupcovi vlastníkov bytov, všetky ostatné úhrady môže správca domu robiť' až po 
písomnom odsúhlasení platby zástupcom vlastníkov bytov. 

P. Stašák informoval o možností nákupu altánku na dvor bytového domu po schválení mesta 
Prešov do nájmu vnútro blokového priestranstva. 

Záver 
Prítomní vlastníci vzali na vedomie informácie prednesené na schôdzi, správca domu 
v spolupráci so zástupcom vlastníkov bytov bude realizovať' požiadavky vlastníkov bytov 
v zmysle podmienok výkonu správy. 

Vyhlásenie overovatel'ov zápisnice 

Dole podpísaní overovatelia zápisnice zo schôdze vlastníkov bytov a NP bytového 
domu na ul. Škultétyho 7-9 v Prešove, ktorá sa konala dňa 4.2.2015 o 17° 0 hod., 
v priestoroch domu, týmto vyhlasujeme, že v plnom rozsahu overujeme údaje 
uvedené v tejto zápisnici v počte strán 6, údaje sú úplné a pravdivé a že hlasovanie 
a jeho výsledky zodpovedajú priebehu hlasovania vlastníkov bytov a NP, resp. ich 
splnomocnených zástupcov prítomných na schôdzi vlastníkov bytov a NP. 

Prehlasovaný vlastník bytu a NP má právo do 30 kalendárnych dní od oznámenia 
výsledku hlasovania z domovej schôdze, podať odvolanie na súde, aby vo veci 
rozhodol inak. 

V Prešove, dňa 5.2.2015 

Zapisovatel' zápisnice: 

Meno a priezvisko Vladimír Kuba ./. ...................... . 

Overovatelia zápisnice: 
( 

( 

Meno a priezvisko Zuzana Gregová ···<v u 

Meno a priezvisko Daniela Havrilová 

Zápisnicu vyhotovil: Ľubomír Nemec- technik správy.bytov 
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Dátum tlače 2. 2. 2015 

Zoznam vlastníkov z domovej schôdze konanej dňa: 4.2.2015 

293 SKULTETYHO 7-9 
·~M~--~ .~~n~ -a-priezvisko~__] l·--~-· -POdpTs2I=-- _ _j 
29300701 B KOSTELNÍ-~OVÁERIKi 

---- -~~---·· -···-·--·· .. -··-- -- ---~ -'-"-= ··-y;--- --· ·-
~30Q702 __ B B_!=~~If~ RÓ~~-~J ___ --~-

. 29300703 B ŽUPA JOZEF 

'29300703 B ŽUPOVÁ MARTA 
il .i / 

• 29300704 B MAGDZIAKOVÁ EVA 
-----------------~----- ~----v-------·-----

. 29300705 B PAVLÍK LUKÁŠ 

29300706 B KUBIČKOVÁ MÁRIA 
---·------------------· -·:-.----;/---

· 29300707 B ŠESTÁK STANISLAV 

29300708 B ŠESTÁK STANISLAV 

. 29300901 B STASÁK VLADIMIR 
--· ---------------- ---- ... --.,y-·-~--- --" 

· 29300902 B HAVRILOVÁ DANIELA 
··-----. --------~-----------~---·· .. 

. 29300902 B HAVRILA JAROSLAV ;.r ... -- .. --- ------ -·· ... - - - ·------ --·::,.-:··;.;-·- ·;;··-

29300903 B ANDRAŠČÍKOVÁ DANIELA 

29300904 8 MUSILOVÁ ALENA -- -- --- ---------------- - -----.. 

29300905 B GREGOVÁ ZUZANA 

~~jó~~~~- ~ ~~-~~Á~-;~A~;~;~------v- --l-
- ------ -- -- ------------------ ----------- - --- -- ---

29300907 B HRUŠKA PETER --------·--------- ---
/ .. 
29300908 B HRUŠKA PETER 

·)"• . 
~-.: ;·. 

···;-



CJ Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 6 (Ing. Do/há) 
Komisia 28. 10.2015- bod č. 20 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu: 
- areálu Materskej školy na Ul. Solivarskej 60, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

Vydanie: 

Strana 
9117 

:tli! 
' : 

- stavba s. č. 1452, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 358, zapísaná na LV č. 2065, k. ú. 
Solivar, 

- stavba garáže be~ s. č., umiestnená na pozemku parc. č. KNC 357, k. ú. Solivar, .. ;1i. 

- pozemok,parc. č. KNC 356, záhrada o výmere l 538m2
, zapísaný na LV č. 2065, k{~ ... 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 zretel'a z nasledovných dôvodov: 
- poskytovanie vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych a iných verejnoprospešných služieb, 
- komple~ná rekonštrukcia budovy materskej školy .. \ ;1 • 

na dobu do l. lO. 2033 pre: Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 pit_~§Qv, IČO: 
37878069. 

BI "ý čel majetkového prevodu: , l, 

Ziadateľ predložil žiadosť o predlženie nájmu areálu uvedeného v bode A) na dobu do Ol. l O. 2033. 
Občianske združenie Tobiáš má predmetný areál v nájme na základe Zmluvy o nájme nebytových 
priestorov č. 6130 schválený Uznesením MsZ v Prešove č. 7212003 zo dňa 21. 7. 209~ na dobu 
určitú do OL 10.'2023. Žiadateľ prevzal v roku 2003 schátralý objekt býv~ej materske~~oly, ktorý 
čiastočne zrekonštru~>Val v rámci projektov hradených z prostriedkov EU. Objekt vy#QH-je ďalšie 
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 (najp1enej lO rokov). 

Cl Stanovisko o~~qru ~právy majetku mesta: l • ·• 

OSMM odpôruča schváliť · zámer dlhodobého prenájmu areálu Materskej· -~M*ly na Ul. 
Solivarskej 60 spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodovttivedených 
v bode Al v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
Nájomca prevzal v roku 2003 schátralý objekt bývalej materskej, školy, ktorý zn~čne zveľadil. Od 
roku 2002 pomáha :sociálne znevýhodneným rodinám, zabezpečuje prpdškolskú prípravu detí, 
vyučuje ich hygienickým ~ spoločenským návykom a pravidlám, čím svojím spôsobom dopiňa 
úlohy m~sta: p,q ut}'áraní i ~~ ochrane zdravých podmienok a zdravého spôsobu ~iY~fB-· utvára 
podmienky ~~.Y~~el4y~i~, J.<.Wtúru, osvetovú činnost', a pod. , :,ml\· 

. :~ ~ . ' 

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 predižením doby nájmu pre Občianske združenie Tobiáš do 31. 12. 2030 
s podmienko:g p-eali~ovani~ a ukončenia všetkých zamýšľaných projektov do konc~ 1flqka 2030 
(termín ukon,~rnfa nt\jmu). 

1 
;:::.Íi1i ,111 
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Navrhovaná cena žiadateľom: v zmysle súčasnej nájomnej zmluvy, t.j. 1 euro za celý predmet 

~~ ' ' ' 

Navrhovaná cena OSMM: l 'euro za celý predmet nájmu s podmienkou, že si nájomca nebude 
nárokó\ŕať na úhradu technického zhodnotenia ním zrealizovaného počas doby nájmu. 

GI Prílohy;~: . 
Žiado~f{ :~reqÍženi~ nájmu z 19. 6. 2015 
Stanovtš o OUPaSU zo dňa 25. 8. 2015 
Kópia mapy z GIS 

l! 

Návrh na uznesenie 
Zámer dlhodobého prenájmu: 
- areálu Matprskej školy na Ul. Solivarskej 60, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

- sttffhq s. č. 1452, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 358, zapísaná na LV č. 2065, k. ú. 
SoÚw:lr, ' 

- 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 14m2

, zapísaný na LV 
č. 2065, k. ú. Solivar, 

-pozemok parc. č. KNC 358, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 898m2
, zapísaný na LV 

č.' ~Q.65, k. ú. Solivar, 
spôsobom Wioprípad hodný osobitného zreteľa z nasledovných dôvodov: 

-poskytovanie vzdelávacfch, sociálnych, kultúrnych a iných verejnoprospešných služieb, 
-komplexná rekonštrukcia budovy materskej školy 

na dobu do l. JO. 2033 pre Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov, IČO: 
37878069. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, Prešov 080 OS, IČO 37878069 

Mobil: n• email: ( 

tisla spisu: Reglstr. zn•lta: 
r-----~~~~~--- -~~Zn-ak-a~lo-ho-ta~ 

Dotlo: 2 ~ ·OS· 2015 ulolenla: 

PrO o by: 

Evidenlnt ~!sla dotlel polly: 

Prešov, 19. 6. 2015 

•• 

Mesto Prešov - odbor správy 

majetku mesta 

Jarková 26 

080 01 Prešov 

vec: Žiadosť o predlženie nájmu objektu na Solivarskei 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.14S2, 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 úspe~ne 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 zm\uva 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 liadame o predlženie nájomnej zmluvy do 01.10~330 . 
b~lonske ldru.tenie 

S pozdravom 1 so11v!sk~~8~ Á Š 
ICO: 3 ,.·a 7 Bog ~E~Ov 

Mgr. Helena Kanauwva 

štatut. zástupca OZ Tobiáš 



va& list člslo 1 zo dňa 

M/2015/11101 
21.07.2015 

MESTO PREäOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Na!e číslo 

B/12654/20 15 

080 01 Pre!ov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Preäov 

25.08.2015 

Vec Areil bývalej MA na Sollvarskej 60, Pretov 
-stanovisko k !Iadosti o predlženie doby nijmu 

ffľ5Sf 

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 neskorš/ch predpisov, dáva k predloženej 
žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k dlhodobému prenájmu resp. 
k prlpadnému odpredaju areálu bývalej Materskej školy na Solivarskej ulici č. 60 v zmysle 
predloženej žiadosti pre žiadatera OZ Tobiáš, Solivarská 60, Prešov. 

S pozdravom 

' /' 

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

Mestský urad v Preiove l Hlavná 731 080 01 Pretov l Tel.: +421(51)3100111 1 Fax.: +421(51)7733665 1 E-mail: mesto,radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Materská škola Solivarská 60 

20.10.2015 10:42:21 Ing. Marta Dolhá 
Informačný systém katastra nehnuteľnosti (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 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 
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Návrh CJ na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

P. č. 7 (Ing. Benčílrová) 
Komisia 19. 8. 2015- bod č. 22 

Vydanie: 

':st!rana 
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A ll Mesto Prešov rná zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom, a~o prípad 
hodný osobitného zretel'a z dôvodu využitia na športovú činnost', a to nebytovýctlipriestorov 
o celkovej výmere l 360,07 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP a Il. NP v objekte so súp. č. 6795 
na Ul. Bernolákovej č. 21, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov pre Slovenský zväz 
bedmintonu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30811546 

alebo 

A 2/ Mesto Prešov má záiJ!er dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ·a~9 prfpad 
hodný osobitného zretel'a z dôvodu zabezpečenia telesnej výchovy v rámdVWýchovno
vzdelávacieho procesu žiakov gymnázia a základnej školy, a to nebytových~ priestorov 
o celkovej výmere l 360,07 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP a ll. NP v objekte· so súp. č. 
6795 na Ul. Bernolákovej 
č. 21, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu určitú do 31. 8. 2029 pre Gréckokatolicke 
arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov, IČO: 00179205 

BI Účel majet~~~ého 1prevo~u: , , . 1 •i . 
Žiadateľ uvedený· v bode· Al tohto materiálu žiada o predÍženie nájomnej zmiJ~·~.č. 5661 
uzatvorenej niedzi ním ako nájomcom a mestom Prešov v zastúpení spoločnosti PREŠdV REAL, 
s. r. o. ako prenajímateľom predmetných nebytových priestorov, a to o 20 rokov s navrhovanou 
výškou nájomného za tieto nebytové priestory - symbolické l €/ročne so · zámerom 
investovania do predmetných nebytových priestorov vo výške l OO 000€ v priebehu troch rokov 
nájmu. 
Rovnako a,.j žiadateľ uyeQ.ený v bode B/ tohto materiálu žiada o prenájom pre,dmetných 
nebytových: priestqrov, ~to. na dobu podľa Zmluvy o nájme č. 5663, ktorou ~~l?renajaté 
bezprostrec4l~ sus~~iace nebytové priestory školy t.j. do 31 .. 8. 20~9 s výško~r~omného 
l €/ročne so· zámer(>m investovať do majetku mesta tak ako to bolo uskutočnené už v prenajatej 
časti školy. Žiadosti o prenájme predchádzala petícia obyvateľov mesta Prešov za podporu 
žiadosti o prenájom telocvične pre potreby CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča a Gymnázia bl. P. P. 
Gojdiča na Bernolákovej 21, 080 Ol Prešov, ktorej bolo vyhovené uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 542/2014 zo dňa 
26. 5. 2014,, pričollfl na základe toho nebolo v tejto veci prijaté uznesenie k (ostréJ.nU;Lprenájmu 
predmetny . .'cll ~ebyto. ~ch priestorov pr~dchádzajúcej, žiadosti Slovenské~o zv~,~ti.· .t#~ .. intonu 
(predlžerue ~~J0111J1~J zmluvy na obdobie l roka). Nasledne však Me~tske zastuptt#~~o mesta 
Prešov dňa 26. l. 2015 neprijalo uznesenie k predloženej zmene zámeru prenájmu preclmetných 
nebytových priestorov pre Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. 
Nakoľko doba nájmu nájomnej zmluvy č. 5661 uzatvorenej medzi Slovenským zväzom 
bedmintonu ako nájomcom a mestom Prešov v zastúpení spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. ako 
prenajímateľom uplynula, bol žiadateľ uvedený v bode Al vyzvaný na ich odovzdanie. 
Odovzdaní~ ~~bytoyých prl,estorov sa uskutočnilo ku dňu 16. 3. 2015. , , 1:: •• 

Následne bolo ~ívanib . telocvične riešené zmluvou o výpožičke pre Gr~~~atolícke 
arcibiskupstvo . Pr~šov s ·podmienkou umožnenia užívania n~bytový.ch priestoroV.t ~:l •tv zmysle 
zmluvy o UŽívaní ;priestorov telocvične uzatvorenej medzi oboma žiadateľmi · počas trvania 
zmluvy o výpožičke. · 

F- MsÚ/SP-01112(1 
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Na základe vyššie uvedeného predkladáme tento majetkový prevod v alternatívnom znení, do 
ktorého je zároveň zapracovaná podmienka dohody jednotlivých zúčastnených strán o vyhradení 
určitého počtu hodín pre ich potreby. 
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Cl Stah
1 

N$ko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 5. 2. 2015: 
K žfado$ti Slovenského zväzu bedmintonu: . 
VMČ č.' 6 súhlasí s predÍžením doby prenájmu a odporúča žiadateľovi vyhovieť. 

' ' l 

Dl Stanovisko Výboru mestsk~j časti č. 6 zo dňa 7. 5. 2015: 
K žiadosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva: 
Prito~ členovia VMČč.6 prijali hlasovaním nasledujúce stanovisko: 2 poslanci odporúčajú 
vyh~~~,,~iadosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva, l poslanec sa zržal ~aso~~a. 

El Stan~visko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 3. 10.2014: 
(V prílohe.) 

F/ Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 5. 6. 2015: ,,, 

(V p~lohe.) 

~~~~~~~t i ' 

GI Sta~fiwsko odboru správy mestského majetku: , 
OSM1Jí ipredkladá na schválenie zámer prenájmu nehnutel'nosti špecifikovanej ,v bode Al, resp. 
v bode BI tohto materiálu spôsobom ako prfpad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
využitia na športovú činnosť, resp. z dôvodu zabezpečenia telesnej výchovy v rámci výchovno
vzdelávacieho procesu žiakov gymnázia a základnej školy. 

Hl ce,a; ' '; ' 
N~\1~*~~á cena žiadatel'om All: l €/ročne +úhrady za službys:pojené

1
s užívaním nebytových 

pnestorov. ·, , , 
Navrhovaná cena žiadateľom A21: l €/ročne + úhrady za služby spojené. s užívaním nebytových 
priestorov. , 

Il Prilohy: 
Žiadosť zo dňa 8. 9. 2014 
Žia4?~ , ?=O dňa ! 6. 3. 2015 
StanQMisko PRESOV REAL, s.r.o. zo dňa 3. 10.2014 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 5. 6. 2015 
Zmluva o užívaní telocvične 

Návrh na uznesenie Al: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu využitia 
na športp,v,ú činnost', a to nebytových priestorov o výmere 1360,07 m2

, nachádzajúcich sa na 
1 NP ai(.hNP v objekte na Ul. Bernolákovej č. 21, súpisné č. 6795, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na 
dobu 20 rokov pre Slovenský zväz bedmintonu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, IČO: 30811546 
- za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov s týmito 
podmienkami: 
a) investoval' do predmetných nebytových priestorov vo výške l OO 000 € v prvých troch rokoch 

nájmu 

F- MsÚISP-(ll/12/1 
l·•t.-
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bez nároku na refundáciu zo strany prenajlmatel'a, . , , . 
b) uzatvoril' dohodu m'edzi nájomcom a Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov, Ht~ná l, 

080 Ol Prešov, IČO: 00179205 o využ[vanl predmetných nebytových priestorov pre zaH~zjiečenie 
výučby telesnej výchovy gymndzia a zdkladnej školy. 

Návrh na uznesenie A2: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prlpad hodný osobitného zretel'a z dôvodu z dôvodu 
zabezpečenia telesnej výchovy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov gymndzia 
a zdkladnej školy, a to!nebytových priestorov o výmere 1360,07 m2

, nachádzajúcich san~. l NP a 
ll NP v objekte na Ul. Bernolákovej č. 21, súpisné č. 6795, LV č. 6492, k ú. Prešov, na ľfd~u určitú 
do 31.8. 2029 pre Gréckokatollcke arcibiskupstvo Prešov, Hlavnd l, 080 Ol Prkšov, IČO: 
00179205 
- za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s už[vanfm nebytových priestorov s týmito 

podmienkami: 
a) investovať do predmetných nebytových priestorov za účelom zlepšenia energetickej 

hospoddrnosti, . , 
b) uzatvoriť dohot!u medzi n:d)omcom a Slovenským zväzom bedmintonu, Junácka 6, fdi

1
80 

Bratislava,IČ,0:.30811546 o V)'užívanípredmetných nebytových priesto~ov pre zabti,iJjJf,~pie 
tréningového procesu a súťaž[ v bedmintone. ·· · ··l· 

:.··. ! 

F- MsÚ/SP-0111211 

~ ~ ' 
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SLOVENSKÝ ZVÄZ BEDMINTONU 

~~ICIOR 
Oficiálny partner SZBe 

--- . 
' 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove 3.9.2014 

Vec: Žiadosť o predÍženie doby prenájmu. 

Na základe súhlasu nebytovej komisie a zmluvy so spoločnosťou PREŠOV REAL s.r.o., 
máme od 1.3.2009 v nájme telocvičňu bývalej ZŠ Bernolákova na dobu určitú, t.j. do 
1.3.2014. Doba prenájmu bola automaticky predÍžená do 1.3.2015. 

Z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia prenájmu žiadame o prenájom predmetnej 
budovy na obdobie 20 rokov, t. j. do 1.3.2035 a v zmysle osobitného zreteľa s nájmom 
vo výške 1 € na rok, s tým, že ponúkame a zaväzujeme sa do budovy investovať sumu 
100.000,- € (slovom: stotisíc eur} v priebehu prvých troch rokoch nájmu. 

Uvedený priestor využíva Slovenský zväz bedmintonu ako "Bedmintonové centrum 
SZBe 11 a realizuje sa tu tréningový proces reprezentačných výberov SR. Okrem toho sa 
priestory využívajú na tréningový proces prešovského klubu PBA Prešov ako aj športové 
aktivity prešovskej verejnosti. Zároveň sa tu uskutočňuje aj vyučovací proces Gymnázia 
bi. P. P. Gojdiča a Základnej školy s materskou školou bi. P. P. Gojdiča. Máme záujem 
priestory aj naďalej poskytovať na vyučovací proces obidvoch vyššie uvedených škôl. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

,/ 

~gr. P:ter Ta ic'~ la 
generálny sekretár 

Slovenský zväz bedmintonu. Junácka 6, 832 80 Bratislava 
IČO: 30811546 DIČ: 2020888606 registrácia MV SR WS/l-900/90-2938-5 

Kancelária: Slovensky zväz bedmintonu. Slovenská 19.080 Ol Prešov 
tel./ fax: 051/773 46 62. mobil: 0905 257 791. 0911 257 737, e-mail: sekretar@bedminton.sk 
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GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV 

Hlavná L P. O. B_ox 135, 081 35 Prešov 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: Žiadost' o prenájom 

Vážená pani primátorka, 

Náš list číslo 
889/2015 

Primátorka mesta Prešov 
Ing. Andrea Turčanová 
Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje/linka 
Daniel Dzurovčin l 689 

Prešov 
13.03.2015 

v zmysle našej žiadosti č. 194/2014 z 04.02.2014 a následne Vašej odpovede č. 8844/2015 

z 04.02.2015 Vás opätovne žiadame o prenájom telocvične na Bernolákovej ulici 21 v Prešove pri 

budove základnej školy, v ktorej sídli Gymnázium bi. Pavla Petra Gojdiča a Cirkevná základná 

škola s materskou školou bi. Pavla Petra Gojdiča, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 

podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5663 a jej dodatkov za cenu l EUR ročne. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme tým, že obe školy, ktoré v školskom roku 2014/15 navštevuje 

viac ako 300 detí, nutne potrebujú telocvičňu na zabezpečenie riadneho vyučovacieho procesu. Tieto 

nároky sa zároveň každoročne zvyšujú a do budúcna je stabilné zabezpečenie telocvične pre uvedené 

školy nutné. 

Zároveň zdôrazňujeme, že súhlasíme s tým, aby telocvičňu aj naďalej využíval pre svoje 

potreby Slovenský zväz bedmintonu a sme pripravení na vzájomnú spoluprácu do budúcnosti. To 

potvrdzuje aj skutočnosť, že už dnes máme podpísanú dohodu, ktorá zabezpečuje, aby bedmintonisti 

po skončení svojej nájomnej zmluvy mohli naďalej využívať telocvičnu až do riadneho rozhodnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove o dlhodobom nájme. Vo vlastnom záujme chceme 

bedmintonovému zväzu vyjsť maximálne v ústrety. 

Nakoľko sa telocvičňa nachádza v dosť zlom technickom stave, sme pripravení investovať aj 

do tejto budovy a zveľadiť majetok mesta, tak ako sme to uskutočnili v priestoroch školy, ktoré 

využívame v súčasnosti, kde sme z vlastnej iniciatívy na zateplenie a výmenu okien preinvestovali 

551 tis. EUR v rokoch 2011 a 2012. 

S úctou 

IČO: 
00179205 

Tel.: 
051 75 62 601 

Fax: 
051 75 62 625 

E-mail: 
abu@grkatpo.sk 

Web: 
www.grkatpo.sk 
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PREŠOV REALs.r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Vitš list: 

f'vli 14 722/2014 JH,! 12014 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
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. oddiel Sro. vložka č. 2847/P 

Vybavuje: 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

Kašprišinová 
V Prešove dt'ía: 

3.10.2014 

Stanovisko -Slovenský zväz bedmintonu, sídlo Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Stanovisko: SZ bedmintonu, zastúpený generálnym sekretárom Mgr. Petrom Tarcalom 
s kanceláriou na Slovenskej 19 v Prešove, užíva nebytov)' priestor na Bernolákovej 21 na 
I. a II. NP, a to telocvič!lu s príslušenstvom o vý·mere 1360 m2

, za účelom realizácie 
tréningových procesov v bedmintone. 

Nájomná zmluva 5661 bola uzatvorená na dobu určitú 5 rokov do 1.3.2014 s výškou 
nájmu 1,- €/rok za podmienok uvedených v súhlase primátora mesta Prešov č. R/7047/2009 
zo dúa 09.03.2009. 
Táto nájomná zmluva bola Komisiou pre disponovanie s majetkom mesta Prešov zo dúa 
26.2.2014 predÍžená o 1 rok, t.j. do 1.3.2015. 

Nájomca vo svojom liste zo dúa 3.9.2014 žiada vlastníka o prenájom uvedených 
nebytových priestorov na obdobie 20 rokov, a to ako prípad hodn)' osobitného zretel'a 
s výškou nájmu l € ročne s podmienkou zainvestovania do NP v priebehu 3 rokov sumou 
1 00.000€. Ďalej vo svojom liste poukazuje na možnosti využívania NP pre verejnosť, 
prešovský klub PBA a vyučovacie procesy pre Gymnázium, ZŠ a MŠ bl. P.P.Gojdiča. 

Ide o nájomcu, ktorý platí zálohové platby za energie a služby načas. 

Správca ponecháva takéto rozhodnutie na vlastníka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IC DPH: SK2020521393 

Mgr. Peter Bobko~' ..-
konatel' 

Ing. Juraj Hudá<; .. · 
konateľ 

Bankové spojenie: 

_ .. 

UniCreditBank Slovakia a.s .. č.ú: 1019764005/1111 



Váš list: Naša značka: 
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Vec: Stanovisko k prenájmu telocvične 

OR 

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

na CE; v Prešove. oddiel Sro. vlozka <'; 2847/P 

Mestský úrad 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje: V Prešove dňa 
5.6.2015 Kašprišinová 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov so sídlom na Hlavnej l, P.O.Box 135, 
081 35 Prešov -prenájom telocvične. 

Súhlasom primátorky mesta Prešov č. M/338112015 zo dňa 12.3.2015 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo dostalo bezplatný prenájom formou výpožičky - telocvičňu 

s príslušenstvom na Bernolákovej 21 v Prešove, na I. a II. NP o výmere 1360,07 m2
• 

Zmluva o výpožičke č. 5671 bola uzatvorená na dobu určitú l roka, do doby prijatia 
uznesenia Mestského zastupiteľstva o nájomnom vzťahu, najdlhšie však do 16.3.2016. 
Telocvičňa sa nachádza pri budove ZŠ, v ktorej sídli Gymnázium BI. P.P.Gojdiča a 
Cirkevná základná škola s materskou školou bi. Pavla Petra Gojdiča. Arcibiskupstvo užíva 
uvedené NP na základe NZ 5663 na I., II. a III. NP o výmere 4948,03 m2 pre činnosť 
cirkevného gymnázia -na dobu určitú do 31.8.2029 za prenájom l € ročne. 

Ak Mestské zastupiteľstvo rozhodne o udelení súhlasu pre G.K.A., správca odporúča 
zosúladiť dobu a výšku nájmu, t.j. dlhodobý prenájom do 31.8.2029 a výška nájmu l €/rok. 
Súčasne správca odporúča zaviazať G.K.A. , aby mohol užívať telocvičňu s príslušenstvom 
Slovenský zväz bedmintonu, zastúpený generálnym sekretárom Mgr. Petrom Tarcalom za 
účelom realizácie tréningových procesov v bedmintone, na základe Zmluvy o užívaní 
priestorov telocvične. 

O tento istý nebytový priestor na dlhodobý prenájom požiadal aj Slovenský zväz 
bedmintonu. Stanovisko k tejto žiadosti podal správca 3.10.2014. 

Správca ponecháva rozhodnutie o výbere nájomcu na vlastníka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Pefer Bobko 
konateľ 

' ~ ;. 

Ing. Jaroslav Buzógáň' 
konateľ 

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



ZMLUVA 
o užívaní priestorov telocvične 

na Bernolákovej 21 v Prešove 
uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

l ďalej len ako" Zmluva" l 

čl. l 
Zmluvné strany 

Názov: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
Hlavná l, 080 Ol Prešov, Slovenská republika 

oo 179 205 
Sídlo: 
IČO: 
Zastúpený: 
Registrácia: 

Mons. SEODr. Milan LACH SJ, pomocný biskup, protosynkel 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode 
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len ako "ABU") 

Názov: Slovenský zväz bedmintonu 
Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika 

30 811546 IČO: 
Zastúpený: Mgr. PeterTARCALA, generálny sekretár 

(ďalej len ako "SZB") 

spolu ďalej len ako " zmluvné strany", alebo .. účastníci zmluvy" 

Čl.II 
Predmet zmluvy 

l. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o spoločnom užívaní telocvične stojacej na C-KN 

parcele č. 14477/3, za st. plochy a nádvoria o výmere 4660 m 2 na Bernolákovej ulici č. 21 v Prešove 
vedenej na LV č. 6492 pre k.ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov v prospech Mesto Prešov (ďalej len 
"telocvičňa"). 

Čl. 111 
Povinnosti zmluvných strán 

l. ABU sa zaväzuje umožniť SZB: 
a) neobmedzene využívať uvedené priestory budovy telocvične: 

- 2 kancelárie so sociálnym zariadením na ll. NP 
-spoločenská miestnosť s priľahlou izbou na ll. NP 
- sklad na l. NP 

b) využívať vel'kú telocvičňu+ 2 šatne, 2 WC, 2 sprchy v pracovných dňoch počas školského roka: 
pondelok: 15.00- 21.00 hod. 
utorok: 
streda: 
štvrtok: 

15.00- 21.00 hod. 
15.00- 18.00 hod. 
15.00- 21.00 hod. 

piatok: 18.00- 20.00 hod. 
c) využívať ve !'kú telocvičňu + 2 šatne, 2 WC, 2 sprchy počas víkendov, sviatkov a prázdnin v rozsahu 

30 dní ročne na turnaje, resp. sústredenia podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu, 
d) ubytovanie jednej osoby- "správcu" priestorov. 

2. ABU sa zaväzuje zabezpečiť náklady na drobné opravy a upratovanie telocvične. 



3. SZB sa zaväzuje: 
a) že počas užívania priestorov telocvične zodpovedá za vzniknuté škody, za udržiavanie poriadku a za 

bezpečnosť všetkých návštevníkov telocvične, 
b) zabezpečiť zamykanie telocvične večer po skončení svojej činnosti, 
c) prispievať na náklady za energie budovy telocvične (teplo, el. energia, vodné a stočné) vo výške 

55% celkových ročných nákladov. 
Čl. IV 

Trvanie dohody 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa vzťahuje na obdobie, od dňa, kedy bude mať telocvičňu v 
dočasnej výpožičke ABU do dňa účinnosti novej nájomnej zmluvy na základe rozhodnutia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove o dlhodobom nájme uvedených priestorov telocvične. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

l. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/1964Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov 

2. Doplnky, zmeny, ako aj odstúpenie od tejto Zmluvy vyžaduje ku svojej platnosti písomnú formu. Všetky 
dodatky musia byť očíslované podľa svojho poradia, ako boli uzatvorené a musia obsahovať dátum ich 
uzatvorenia včítane podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

3. Pokiaľ budú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo protiprávne, nebude 
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Tieto neúčinné ustanovenia musia byť nahradené 
takou úpravou, ktorá najlepšie zodpovedá zmyslu neúčinne] úpravy. To isté platí v prípade, že by sa 
objavila medzera v úprave. 

4. Doručovanie sa podra tejto Zmluvy uskutočňuje vždy na adresu zmluvnej strany uvedenej v úvodných 
ustanoveniach tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy pre doručovanie sú zmluvné strany povinné sa o 
tejto skutočnosti bez omeškania vzájomne informovať. Pokiaľ nebude možné plsomnosť opakovane 
doručiť na poslednú známu adresu pre doručovanie, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom 
potom, kedy sa ako nedoručiteľná vrátila odosielaterovi. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jeden (l) dostane ABU, jeden {l) SZB a 
jeden (l) Mesto Prešov. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú. 

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán. 

V Prešove, dňa 11.03.2015 V Prešove, dňa 11.03.2015 

'--'"·~ ....... , ··~---........... _,~---

•\ -,......." \. ~0~óz bedinlnlonu 
' c· '":> ' Jlirlócko 6 
. .)·t:: n 832 ao Brotulavo 
. léO: 308! 154ó 
7 . Dlé; 202~86606 

Mgr. Peter ~ala 
generálny sfretár 

l 
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AJ Mesto Prešov uzatvára Zmluvu o zrušeni predkupného práva, ktorej návrh tvorí prílohu 
tohto materiálu, s PaedDr. Mgr. Jozefom Ivanom,· - - - :n --=··-,~~ --

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 podl'a 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 k pozemku 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 Il., bod 2.3 návrhu zmluvy o zrušení preclkupného 
práva v prílohe tohto materiálu), a to z dôvodu, že ll súhlas MsZ s prevodom pozemku :ha tretiu 

' ' ' l ' 

osobu sa v prípade zrušenia predkupného práva javí ako podmienka nadbytočná a 21 zachovanie 
účelu využitia športoviska je podmienkou nesplnitel'nou, nakol'ko 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. 
Vzhl'adom na skutočnosť, že predkupné právo bolo v zmysle článku IV, bodu 4.2 Kúpnej zmluvy 
dojednané s poukazom na výšku kúpnej ceny (ktorá bola nižlia ako vtedy aktuálna cena "trhová"), 
dávame v prípade súhlasu mesta so zrušením predkupného práva do pozornosti možno~~ zváženia 
odplatnosti takéhoto zrušenia. · : 

1 
· 

Na doplnenie uvádzame, že žiadate!' podal žiadosť o zmenu funkčného využitia okolitých pozemkov 
v jeho vlastníctve (doposia!' využívané ako športový areál ESOFIA) 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 žiadate!' a a zrušiť predkupné právo. 

FI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 13. 3 .. 2015 
Kúpna zmluva č. 4512004 
Stanovisko OÚPaSÚzo dňa 14. 9. 2015 
LV č. 11060 
Kópia mapy z GIS 
Návrh Zmluvy o zrušení predkupného práva 
Odpoveď HK zo dňa 2. ll. 2015 

Návrh na uznesenie: , 
Uzatvorenie Zmluvy o uušenf predkupného práva, ktorej návrh tvorí prílohu tohto uznesenia, 
s PaedDr. Mgr. Jozefom Ivanom, '/ft. · ., 080 OJ Prešov. 

F- MsÚISP-0111211 

. .. ': 
~ ll 



,>1 
;) )" 

Prešov13.03. 2015 

V kúpnej zmluve 45/2004 z 23. II. 2004 k prevodu nehnuteľnosti pare, č, KN 144 77/14, 
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 dl zmluva vymedzuje postup pre prípad uplatnenia predkupného práva na 
fiktívne stavby, pretož", ti . 11a 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, 

l 

l 
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KUPNA ZMLUVA 4s12oo4 
a Zmluva o zriádení vecného bremena 

Mesto Prešov, zastúpené Ing. Milanom Benčom, 
primátorom mesta, Hlavná 73, Prešov 
IČO: 327 646 
Bank.spoj.: č.ú. 10022-442060/4900, 
Istrobanka Prešov, VS 2331129 

a 

PaedDr. Mor. Jozef Ivan, nar. 
rod. č . bytom 

uzatvárajú na základe ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho 
zákonníka túto kúpnu zmluvu: 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

1.1. 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 Préšov 
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.I. tejto 
zmluvy so všetkými súčastami a p~íslušenstvom, 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 t:~,~:;:;;;?J;~. l 1 ~~ l -· .. ·1·:-J ...... ,~., .... . 
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3 .l. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Článok III. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

l 

Dohodnutá kúpna cena podľa čl.II. bude uhradená ~ajne
skôr do 30 dní od platnosti tejto zmluvy n účet 
Mestského úradu v Prešove, č.ú. 10022-442060/49 O, VS 
23345, ktorý je vedený v Istrobanke v Prešove. ~ 

Za nedodržanie termínu úhrady kúpnej ceny, predá ajúci 
účtuje úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dižnej č .. astky 
za každý deň omeškania. i 

Nesplnenie povinností kup~júceho ~lývajúcich z kúpnej 
zmluvy, je dôvodom pre odstúpenie od kúpnej zmlu~ zo 
strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škodu,! ktorú 
predávajúcemu spôsobil porušením právnej povinnostli. 

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo 1strany 
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~/úc_fob:o 7./ / 

?r~u...a f/a/t/ C<1'f?o 

3.6. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá predávajúci do 
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 spoc1VaJuce v tom, že v 
prípade prevodu nehnuteľnosti na tretiu osobu m~ mesto 
Prešov predkupné právo na odpredaný majetok za c~nu, za 
ktorú tento majetok predalo. 

4.2. S prihliadnutím na výšku kúpnej ceny a charakter stavieb 
sa obe zmluvné strany dohodli na týchto podm~enkach 
obmedzujúcich voľnost nakladania s majetkom: 
a/ Zo strany nového vlastníka musí byt zachovan~ účel 

využitia, t.j. tenisových kurtov v rozsa~u pri 
prevode nehnuteľnosti a ďalších športovo rel*ačných 
aktivít, 1 

b/ Prevod nehnuteľnosti zo strany kupujúceho n~ tretiu 
osobu bude možný j ba .··· súhlasom Mesta P:Ješov, s 
výnimkou dedičskéhc k::;nania, 

c/ V prípade prevodu na ďalšiu osobu má Mest Prešov 
predkupné právo na odpredávaný majetok za enu, za 
ktorú tento majetok predalo, 

2 



d/ V prípade zhodnotenia stavieb, ich cena po up atnení 
predkupného práva sa stanoví vzájomnou dohodou. 

Tieto obmedzenia a tarcha platia aj pre p ávnych 
nástupcov kupujúceho. 

4.3. Kupujúci vyhlasuje, že stav nehnutetnosti je mu dobre 
známy a že nehnutetnost v tomto stave kupuje. 

Článok v. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA i 

l 

i 
5.1. Vlastníctvo k predávanej nehnutetnosti so v~etkými 

právami a povinnostami nadobudne kupujúci, na torého 
táto nehnuteľnosť. prechádza dňom povolenia vk adu do 
katastra nehnuteľností. Do tejto doby sú účastníci 
zmluvy viazaní svojími zmluvnými prejavmi. 

5.2. Zmluva nadobúda platnost dňom podpísania oboma z~uvnými 
stranami. Právne účinky kúpna zmluva nadobudne dňom, keď 
Správa katastra Prešov rozhodne o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k nehnutetnosti v prospech kupujúceho. 

5.3. Táto zmluva môže byt menená len na základe vzá[jomného 
súhlasu zmluvných strán, a to výhradne formou písomných 
dodatkov. 

5.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiat táto: zmluva 
nestanovuje inak, sa riadia príslušnými ustano~eniami 
Občianskeho zákonníka. 1 

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 
voŕnost nie je obmedzená a na 
zmluvu vlastnoručne podpísali. 

si zmluvu prečítal1i, ich 
zrozumiteľné, ich zmluvná 

znak svojho súhla:su túto 

V Prešove .. ~ ~·. ~1: .. ~~ ... 
PREDÁVAJÚCI A OPRÁVNENÝ 
Z VECNÉHO BREMENA: 

Mesto Prešov 
zast. Ing. Milanom Benčom 
primátorom mesta 

3 

V Prešove .. :ft 4. ~t!~ .... 
KUPUJÚCI A POVINNÝ 
Z VECNÉHO BREMENA: 

PaeCill,.._ Mtrr. Jozef ťvan 
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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 01 Prešov 

'flľ~~~c1W~~áni 
~ 3100 276 

Vec Pozemok parc. č. KN~C 14477/14 k.ú. Prešov, Sekčovská ul., Prešov 
-stanovisko k zrušÉHtiu predkupného práva 

1[?.11-3 

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 funkčne určenej pre bývanie 
v rodinných domoch, pre ktorú platí regulatív RL 8.1: 

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 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 1 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Pre južnú časť plochy pozemku platí aj regulatív RL 8.4.1 pre plochy určené 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. 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k zrušeniu predkupného práva 
ako vecného bremena v'Kúpnej zmluve č. 45/2004 podl'a predloženej žiado~ti pre žiadatel'a PaedDr. 
Mgr. Jozefa Ivana, Višňová 12, Prešov. 

S pozdravom MJjJITO PREŠOV 
M@3ttký ~rad v Prešove 

Q~6Qft ÚUMN,HO PlÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

Ing. arch. Mária CutkoVá 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 



Výpis z katastra nehnutel'ností 

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. 
RISTIKA • K ZÚO EL-

14477/012/0 
14477/013/0 
14477/014/0 
14477/015/0 
144 77/020/0 
144 77/023/0 
144 77/024/0 

2198 
611 

3016 
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 podl'a druhu pozemku 

PRÍSLUŠ. K ZÚO - príslušnosť k zastavanému územiu obce 
1-Intravilán 

ČASŤ 8: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Ivan Jozefr. Ivan, PaedDr., Mgr., Višňová 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 ll - V -7015/20 ll 
Kupna zmluva V 848/2000. 
Zámenná zmluva V 5421/20 l O 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Predkupné právo v prospech Mesto Prešov k parc.KN 14477/14-V 844/2004; 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

37 
37 
37 
37 
37 
37 
99 

VÝPIS JE NEPOUŽJTEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.z. 

Vyhotovil: JUDr. Katarína Juricová 

Dátum aktualizácie: 01.01.2015 00:00:00 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

9938 
9938 
9938 
9938 
9938 

o 
o 

3431 
4442 
4442 
4442 
3431 
3431 
3431 

(celkom vlastníkov .............. L .. ) 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

1677/0 
4 

POL. VZ. 



ZMLUV A O ZRUŠENÍ PREDKUPNÉHO PRÁ V A 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 603 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

Mesto Prešov 
(ďalej len "Zmluva") 

medzi zmluvnými stranami: 

l. OPRÁVNENÝ z predkupného právh: 

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, r 
nar. r. č. 
bytom· 

(ďalej spolu len "zmluvné strany"). 

a 

Článok I. -Preambula 

Vydanie: l 

Výtlačok: 

1.1 Na základe Kúpnej zmluvy č. 45/2004 uzatvorenej dňa 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 14477/14, 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 majetok predalo", s podmienkami stanovenými v článku IV., 
bode 4.2 Kúpnej zmluvy. 

1.3 Predkupné právo k p?zemku parc. č. KNC 14477114, k. ú. Preš~v je na základe vyššie 
špecifikovanej Kúpnej zmluvy zapísané ako vecné právo v časti C. Tarchy na L V č. ll 060 
Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru, k. ú. Prešov. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



c;l ZMLUV A O ZRUŠENÍ PREDKUPNÉHO PRÁ V A 
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 II. - 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. l 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 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na výmaz predkupného práva na Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor ako navrhovateľ podpíše aj podá Povinný z predkupnéhc', "'·~1va. 

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 § Sa zákona č. 211/2000 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 ZMLUV A O ZRUŠENÍ PREDKUPNÉHO PRÁ V A 
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-01/12/1 

V Prešove ............................ . 

POVINNÝ z predkupného práva: 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan 



illllllll výlučné vlastníctvo 
::~podielové spoluvlastníctvo 

illllllll výlučné vlastníctvo 
:!±~podielové spoluvlastníctvo 

·'·,_.- parcely C 
vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
C::lvýznamné ulice a námestia 
Mulice a cesty 

iné komunikácie a chodníky 



Polačková Alžbeta 

Od: Juricová Katarfna JUDr. [katarina.juricova@presov.sk] 

Odoslané: 2. novembra 2015 8:51 

Komu: 

Kópia: 

ludmila.vargova@presov.sk;miroslav.makara@presov.sk 

Polačková Alžbeta 

Predmet: FW: Ziadost o zrusenie vecneho bremena- PaedDr. Mgr. Jozef Ivan 

JUDr. Katarína Juricová 
Odbor správy majetku mesta 

Mestský úrad v Prešove 
Jarková 24, 080 Ol Prešov 
tel. č. 051 31 OO 283 
email : katarina.juricova@presov.sk 
www.presov.sk 

From: Ernst Alexander Ing. [mallto:alexander.ernst@presov.sk] 
Sent: Monday, November 02, 2015 8:51AM 
To: Juricová Katarína JUDr. 
Subject: RE: Ziadost o zrusenie vecneho bremena - PaedDr.Mgr. Jozef Ivan 

Dobrý deň. 

stránka l z l 

Uvedená žiadosť bola 13.03.2015 zaslaná hlavnému kontrolórovi mesta len na vedomie. V danej veci hlavný 
kontrolór nemá kompetenciu konať. 
Uvedené prosím oznámte aj predsedovi komisie. Ďakujem. 
AE 

From: Juricová Katarína JUDr. rmallto:katarina.juricova@presov.sk] 
Sent: Friday, October 30, 2015 8:14AM 
To: Ernst Alexander Ing. 
Subject: Zladost o zrusenie vecneho bremena- PaedDr. Mgr. Jozef Ivan 

Dobry den, 
dna 28.10. 2015 bola na zasadnutí Komisie pre disponovanie s majetkom mesta prerokovana ziadost PaedDr. Mgr. 
Jozefa Ivana zo dna 13.03.2015 o zrusenie vecneho bremena k pozemku v lokalite Ul. Bernolakovej a Solivarskej (pri 
areali tenisovych kurtov). Tato ziadost bola zaslana v troch vyhotoveniach -na vtedajsie odd. mestskeho majetku, 
arg.-pravne odd. a na hlavneho kontrolora mesta. 
Podla spisu predpokladam, ze vyhotovenie adresovane UHK bolo odstupene k nam na majetok (ako na odd. 
kompetentne na jej riesenie), avsak prosim Vas o potvrdenie tejto skutocnosti, resp. ak bola ziadost vo vasej rezii 
riesenia- o vysledok jej riesenia, prip. komunikaciu so ziadatelom. 
Komisia totiz (vzhladom na vedomost o ziadosti adresovanej UKH) poziadala o dopracovanie materialu o Vase 
stanovisko. 
Da kujem. 

JUDr. Katarína Juricová 
Odbor správy majetku mesta 

Mestský úrad v Prešove 
Jarková 24, 080 Ol Prešov 
tel. č. 051 31 OO 283 
email : katarina.juricova@presov.sk 
www.presov.sk 

2. ll. 2015 



Návrh CZ' na schválenie majetkových prev'odov 
Mesto Prešov 

P. č. 9 (PhDr. Sirotňáková) 
Komisia 27. 5. 2015- bod č. 35 

Al Mesto Prešov prenecháva do výpožičky: 

Vydanie: 

Strana 
15117 

. ~w~. 
l 

časť pozemku parc. č. KNC 1438811o výmere cca 500 m2
, ostatné plochy, vedeného na LV č. 

6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Karpatská, na obdobie 5 rokov 
pre spoločnost' NAPOLI GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 212683, 080 Ol Prešov, IČO: 
46 632 573. : ~tj:;l' 

't· l 
f~ '~ 

BI Účel majetkového prevodu: '· ' "' 
Po postúpení VUB lízingu sa žiadateľ stal majoritným vlastníkom hotela POLO a tým prešli na 
žiadateľa práva a povinnosti zo Zmluvy o výpožičke (ktorej platnosť končí dňa 3. 9. 2015), na časť 
nehnuteľnosti uvedenej v bode AJ. Zmluva bola uzatvorená za "Óčelom výstavby detskej hracej 
zostavy. Žiadosťami zo dňa 16. 3. 2015 a 30. 4. 2015 požiadal o predÍženie zmluvy o výpožičke na 
dobu 25 rokov s tým, že plochu chce zveľadiť dobudovaním detského ihriska a doplniť o ďalšie 
hracie prvky, ~pr. o ~ampolfnu. 1;}li! i 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. 7 nemá námietky k prenájmu na dobu do 5 rokov. 

, :1 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 21. 4. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko majetkov~-právneho oddelenia: l!Jjjl.~ 
Odporúča prep.~hať 1do výpožičky časť nehnuteľnosti uvedenú v bode AJ v zmysle ·§.~~9 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb .. Občianskeho zákonníka v platnom znení ,,a v zmysle VZN mesta 
Prešov č. 912011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 

FI Cena: 
Bezodplatne z~ dqdržania podmienok: 
- zveľadenie ef{istujúceho detského ihriska, 
- doplnenie d'alších l#acích'prvkov a trampolíny, ~tH\ 

prevádzkovapie z vlastných finančných prostriedkov, bez nároku na refundáciu zo sttaliyv 
požičiavateľa, 

- údržba a opravy na vlastné náklady, 
- bezplatná prevádzk~ a vol':ný vstup pre verejnosť v čase od 9.00 ~o 22.00 h. 

GI Prflohy: : • . 
Žiadosti zo dňa 16. 3. 2Q15 a 3.0.4. 2015 
Snímok z mapy·:. GISPLAN · · ·· •· 
Stanovisko O{ffläSÚ wdňa 21. 4. 2015 
Zmluva o výpoŽičke zo dňa 3. 9. 20 l O 
Dodatok k Zmluve o lízihgu 
LV č. 8562 

Návrh na uznesenie: , . 
Uzatvorenie zmluvy o výpožičke na čast' pozemku parc. č. KNC 14388/1 o výmere cca 500 m,2, ostatné 
plochy, vedenéhb'na·LV~. 6492, k ú. Prešov, lo~lita Ul. Karpatská, na dobu 5 rokov pr~'fRoločnosť 
NAPOL/ GLASSRECYCLING, s.r.o., Jesenna 212683, 080 Ol Prešov, IČO: 46 632 5:73f~::.·· 
- bezodplatne. 

F- MsÚISP-0111211 



František KUROPČÁK, NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o., Jesenná 2, Prešov 

V Prešove, dňa 16.03.2015 

Mesto Prešov 
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Hlavná 73 
PREŠOV 

Vec: Žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy o výpožičke časti parcely KNC 14388/1 o výmere 
500m2, zapísanej na L V č. 6492 k. ú. Prešov, lokalita ul. Karpatská 

Týmto žiadam Mesto Prešov o predlženie zmluvy o výpožičke časti parcely KNC 14388/1 o výmere 
500m2, zapísanej na LV č. 6492 k.ú. Prešov, lokalita ul. Karpatská. 

V máji 2014 som postúpil VUB lízing na moju spoločnost' NAPOL! GLASS RECYKLING, s.r.o. 
so sídlom Jesenná 2, Prešov a stai _$Om sa majoritným vlastníkom hotela POLO. Po preštudovaní 
zmlúv som zistil, že 3.9.2015 končí zmluva o výpožičke a preto žiadam Mesto Prešov o predlženie 
zmluvy na 25 rokov. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

S úctou 

Prílohy : - Kópia zmluvy o výpožičke 
-Zmluva o postúpení lízingu 

NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o. 
Jesenná 2, 080 01 PREŠOV 

tčo: 4s s32 573 rn 
František Kuropčák 
NAPOLI GLASS RECYKLING, s.r.o 



v • v ,. 

Frantisek KUROPCAK, NAPOLI GLASS RECYCLING, s.r.o., Jesenná 2, Prešov 

V Prešove, dňa 30.04.2015 

Mesto Prešov 
Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
Hlavná 73 
PREŠOV 

Vec : Žiadosť o predlženie nájomnej zmluyy o yýpožičke časti parcely KNC 14388/1 o yýmere 
500 m2. zapísanej na LV č. 6492 k. ú. Prešov. lokalita ul. Karpatská 

Týmto žiadam Mesto Prešov o predlženie zmluvy o výpožičke časti parcely KNC 14388/1 o výmere 
500m2, zapísanej na LV č. 6492 k. ú. Prešov, lokalita ul. Karpatská. 

V máji 2014 som postúpil VUB lízing na moju spoločnosť NAPOL! GLASS RECYKLING, s.r.o. 
so sídlom Jesenná 2, Prešov a stal som sa majoritným vlastníkom hotela POLO. Po preštudovaní 
zmlúv som zistil, že 3.9.2015 končí zmluva o výpožičke a preto žiadam Mesto Prešov o predlženie 
zmluvy na 25 rokov. Chcem zvel'adiť detské ihrisko a doplniť ho o trampolínu. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

S úctou 

František Kuropčák 
NAPOL! GLASS RECYKLING/s.r.0./[. 
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· Váš list číslo l zo dňa: 

M/2015/4551 
07.04.2015 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

Naše číslo: 
8/5556/2015 

080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 
Ing. arch. Jáni 
~3100276 

Prešov: 
21. 04. 2015 

Vec: Pozemok parc. č. KN-C 14388/1 k.ú. Prešov, Karpatská ul., Prešov 
-stanovisko k predÍženiu nájomnej zmluvy o výpožičke časti pozemku 

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. dl zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej 
žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k predíženiu zmluvy 
o výpožičke časti pozemku parc. č. KN-C 143881/1 k.ú. Prešov v rozsahu 500 m2 podl'a predloženej 
žiadosti pre žiadatel'a Františka Kuropčáka- Napoli Glass Recycling, s.r.o., Jesenná 2, Prešov, pre 
prevádzkovanie detského ihriska v zmysle zmluvy o výpožičke. 

Dobu výpožičky odporúčame ponechať podl'a pôvodnej zmluvy na 5 rokov. 

S pozdravom il1ES'lťo p " 
Mestský· .ft~SOV 

DD BOR ÚZEMNÉHO PU~~a~ v Prešove 
08 VAA:H STAVEBNÉHO ÚiU.DU 

O 01 Prešov ~~ 

Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

~-~ 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421{51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Zmluva o v)'požičkc 
uzavretá v súlade s ustanovením § 659 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. 

Mesto Prešov 
• Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Zmluvné strany 

l.l Požičiavateľ: ,v1esto Prešov . 
zastúpené-JtJfh~vrom"'I4agyarim, primátorom mesta. 

Hlavná 73, Prešov 
IČO: 3::};'1 64 , DIČ: 202122567. 
Bank.spnj.: 
ČSOB, a. s., č.ú. 4008549274/7500 
(ďalej len požičiavateľ) 

a 

1.2 Vypožičiavateľ: MBV, s.r.o. 
zastúpené Ing. Igorom Kočiškom 
Petrovany 4 77 
082 03 
IČO: 36 499 633, DIČ: SK2021989013 

Vydanie: 

Strana 
1/4 

uzavreli v súlade s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom ;?.ncní túto 
zmluvu o výpožičke. 

IL 
Predmet zmluvy 

2.1 Požičiavateľ je vlastníkom pozemku: 
časť parcely č. KNC 14388/1 o výmere SOO m2 druh pozemku zapísanej na LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Karpatská. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je dočasné a bezodplatné prenechanie častí nehnuteľnosti 
špecifikovaných v ods. 2.1 tohto článku do užívania vypož.ičiavateľovi (ďalej len predmet 
výpožičky). 

2.3 Požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky v stave spôsobilom na 
riadne užívanie a vypožičiavateľ ho v tomto stave bez výhrad prijíma. 

2.4 Vypo7.ičiavatcľ sa zaväzuje, že predmet výpožičky bude užívať v)'lu(~nc 1.a w:':clom 
výstavby detskej hracej zostavy na základe právoplatného rozhodnutia o pu,·o!cní 
drobnej stav)y v súlade s projektovou dokumentáciou stavby <~ 11úslcdtd1<.: 
prevádzkovania a zabezpečenia jej údržby a opravy na vlastné náklady. 

1 
" \'.ypožičinvatcr s2 zaväzuje, že výstavbu detskej hracej zostavy a jej prevádzkovanie 

zabezpečí z vlastn>'ch finančných prostriedkov bez nároku na refundáciu zo strany 
požičiavateľa. 

2.6 Požičiavateľ vyhlasuje, že ako vlastník ])Ozcmkov, ktoré sú predmetom výpo,:&ičky, súhlasí 
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súčinnosť pri jej výstavbe vrátane vydania príslušných súhlasov, povolení a rozhodnutí za 
splnenia zákonných podmienok. 

III. 
Doba výpožičky 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú- na dobu 5 rokov odo dňa jej platnosti. 

IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

4.1 Práva a povinnosti požičiavatel'a: 

a) povinnosť odovzdať predmet výpožičky v·stave spôsobilom na riadne užívanie, 
b) právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie predmetu výpožičky v zmysle 

ustanovenia § 662 ods. 2 Občianskeho zákonníka aj pred skončením doby výpožičky 
v prípade, že 
vypožičiavateľ nezrealizuje· výstavbu detskej hracej zostavy na predmete v)-pož·ičky 
v lehote do 18. 09.2010. 
vypožičiavateľ užíva predmet výpožičky v rozpore s účelom a podmienkami tejto 
zmluvy, podľa článku II. ods. 2.4 tejto zmluvy, 

c) právo počas doby výpožiČky_ skontrolovať vypožičiavatel'a podľa vlastného uvaženia. 
ako sa stará o predmet výpožičky a v akom stave sa nachádza a či vypožičia vater 
neporušuje.ustanovenia tejto zmluvy. Ku kontrole predmetu výpožičky je požičiavate!' 
vždy povinný prizvať vypožičiavateľa, 

d) povinnosť strpieť výstavbu detskej hracej zostavy na predmete výpožičky, 
e) povinnosť zdržať sa konania, ktoré by mohlo zmariť, ohroziť alebo sťažiť riadne 

užívanie predmetu výpožičky vypožičiavateľom na účely podľa tejto zmluvy, najmä 
uzatvárania zmlúv alebo iných právne záväzných dokumentov s tretími osobami. 
v dôsledku ktorých by vypožičiavateľ stratil oprávnenie predmet výpožičky užívať 
alebo vykonávania takej činnosti na predmete výpožičky, ktorá je v rOzpore s využitím 
predmetu výpožičky podľa tejto zmluvy. 

4.2 Práva a povinnosti vypožičiavatcl'a: 

a) právo a povinnosť užívať predmet výpožičky riadne a len v súlade s účelom 
a podmienkami tejto zmluvy, 

b) povinnosť starať sa o predmet výpožičky v súlade s § 661 Občianskeho zákonníka, l. j. 
chrániť ho pred jeho poškodením alebo zničením, 

e) poviimosť vybudovať na predmete výpožičky detskú hraciu zostavu v súlade 
s právoplatným rozhodnutím o povolení dočasnej stavby vydaným na základe projektovej 
dokumentácie stavby a za podmienok stanovených požičiavate!' om v termíne najneskôr do 
18. 09. 20 l O odo dií.a účinnosti tejto zmluvy, pričom diiom dobudovania detskej hracej 
zostavy na predmete výpožičky sa rozumie delí realizácie stavby, ktorú je povinn) 
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d) povinnosť oznamovať požičiavateľovi písomne všetky zmeny a skutočnosti, ktoré môžu 
mať vplyv na zmluvný vzťah založený touto zmluvou, 

e) po dobudovaní detskej hracej zostavy počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy sa 
v6'ľožičiavateľ zaväzuje zabezpečiť bezplatnú prevádzku a voľný vstup pre verejnosť od 
9 - 22°0 hod. Zároveň sa zaväzuje zabezpečit' údržbu a opravu detskej hracej zostavy na 
vlastné náklady. 

4.3 Ostatné vyhlásenia 

a) vypožičiavateľ berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
požičiavateľa nesmie prenechať predmet výpožičky na užívanie tretej fyzickej alebo 
právnickej osobe, 

b) vypožičiavateľ si je vedomý, že predmet výpožičky nemôže byť predmetom záložného 
práva, 

c) vypožičiavateľ vyhlasuje, že vybudovanú detskú hraciu zostavu neprevedie do 
vlastníctva tretích osôb počas doby účinnosti tejto zmluvy, 

d) vypožičiavateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť poriadok na predmete 
výpožičky ako aj v bezprostrednej blízkosti v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením č. 151/2005 o čistote mesta a verejnom poriadku. 

v. 
Zmluvná pokuta 

5.1 Ak vypožičiavateľ pon.1ší povinnosti vyplývajúce z ustanovení článku IV., ods. 4.2 písm. 
a) - e) a ods. 4.3 písm. a) - d), je povinný zaplatit' požičiavatel'ovi zmluvnú pokutu, čím nic 
je dotknutý nárok na náhradu prípadne vzniknutej škody. 

5.2 Ak požičiavateľ poruší povinnosti vyplývajúce z ustanovenia článku IV. bod 4.1 písm. e) 
zmluvy, je povinný zaplatiť vypožičiavateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 E, čím nie je 
dotknutý nárok na náhradu prípadne vzniknutej škody. 

VI. 

Zánik zmluvy 

Zmluva zaniká: 
a) uplynutím doby výpožičky dojednanej v článku III. tejto zmluvy, 
b) dohodou zmluvných strán aj pred uplynutím doby výpožičky, 
c) odstúpením od zmluvy zo strany požičiavateľa aj pred uplynutím doby v)'po:/.ičky 

v prípadoch stanovených v článku IV., ods. 4.1 písm. b) tejto zmluvy, ak vypožičiavateľ aj 
napriek predchádzajúcej písomnej výzve neodstráni protiprávny stav v lehote určenej 
požičiavateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, pričom odstúpenie od zmluvy je 
účinné l. dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomného odstúpenia od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

Po uplynutí lehoty, na ktorú bola zmluva uzatvorená, vzťah k detskej hracej zostave bude 
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VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Túto zmluvu možno meniť a dopÍll.ať len na základe písomných 
dodatkov schválených a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

7.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa riadia ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, a taktiež všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

7.3 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 
prevezme po dva rovnopisy. 

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli j:) obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcich. Zrnluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a 11a 
znak súhlasu s jej obsahom ju me v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 
schválili a podpísali. 

V Prešove dňa 03. 09. 2010 

MBV, s.r.o. 
Petrovany 4 77 
082 03 

::· 
,-;\ -!--

l .. ·; 

..................... ! :· :;·:';·;·~":;j ... ·• \' :.~·· ••• 
vypožičiavateľ 

!• .. •,·· ••• 

. ~ ' . 

~ ... 

požičiavateľ 
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uzatvorenej medzi 
Spoločnosťou • Prenajímateľom: 
VÚB Leasing, a. s. · 
Mlynské nivy l, P.O.Box 5, 820 05 Bratislava 25, Slovenská republika 
IČO: 31318045, IČ DPH: SK2020369626, DlČ: 2020369626 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa,-vložka č. 313/B 

Pôvodným Klientom· Lizingovým nájomcom: 
MBV,s.r.o. 
so sídlom Petrovany 477, 082 53Petrovany 
IČO: 36499633, IČ DPH: SK2021989013, DlČ: 2021989013 

' Registrácia: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 15568/P 
za ktorého koná: l ng. Igor Kočiško 

Jana Kopaňová 

Noyým Klientom - Lízingovým nájomcom: 
·NAPOLl GLASS RECYCLING, s.r.o. 
so sidlom Jesenná 2/2683, 080 01 Prešov 

a 

IČO: 46632573, IČ DPH: SK2023511 072, DIČ: 2023511072 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 26031/P 
za ktorého koná: František Kuropčák 

Predmetom dodatku č. DOT/14/00220 k zmluve o lízingu hnutel'ných veci (lízingovej zmluvy) č. LZR/Oln0302 je 
postúpenie zmluvy o lízingu hnuteľných vecí (lízingovej zmluvy) postupiteľom postupnikovi NAPOLI GLASS 
RECYCLING, s.r.o., Jesenná 2/2683, 080 Ol Prešov, počínajúc podpísaním tohto dodatku všetkými zmluvnými 
stranami. . 
Na základe tohto dodatku je postupitéľ povinný odovzdať postupníkovi kompletný predmet lízingu s technickou 
dokumentáciou a zmiuvu o llzingu hnutel'nýchvécí (lizingovú zmluvu). Toto prevzatie bude potvrdené preberacím 
protokolom, ktorý je postupnlk povinný doručiť prenajímateľovi do 7 dní od prevzatia predmetu lízingu a 
dokumentácie. Odovzdanfm predmetu lizingu a. dokumentácie postupnikovi je zmluva o lízingu 'hnuteľných vecí 
(lfzingová zmluva) pre postupiteľa predčasne ukončená a všetky záväzky a pohľadávky medzi postupitel'om a 
Spoločnosťou (Prenajímateľom) preberá postupník. · 
Po~tupnik vyhlasuje, že sa oboznámil s kompletným znením tejto zmluvy o lízingu hnuteľných vecí (lízingovej 
zmluvy) včítane jej prlloh a dodatkov, ich zneniu porozumel a súhlasi s nim. 
Vyššie uvedená zmena je premietnutá do nového splátkového kalendára, od nasledujúcej splátky. Upravený 
splátkový kalendár a·základné podmienky Uzingu sú nedelitel'nou súčast'ou tohto dodatku. 

PODPISY ZMLUVNÝC N 
Starý Klient· postupitel': \ Nový Klient. postupník: / '1 

MBV, s.r.o. ( NAPOLI GLASS RECY.li, s •• o. 

Dňa: 2 4 ·04· 20~4 Dňa: 2 4 ·04· '1"::.~ ./ 
Konajúci: -----.-,--::r---- I)Ínajúci:· · ~- _ :··'~ '.-----

lng.lg~iško · :' ľH!11Ql, i"l~~~fi[9R~ák 
...... .d . ~·~m- d lii..ŕ\~Rtr i''] .INI;i, s.r.o. 
r - w l . l v 

,_lesenn;~ ;?., 080 ; PRESOV 

Spoločnost': 

VÚB Leasing, a. s~ 
Dňa: "4 -nL- . . Leasing, a.s. <B 

L . e · ;n ét~.!vyl 

Konajúci: IČ0:4ťns~~s ryrC· 21)2~3'696:26 
. - '"':tn '-'· 

~ 
r.í1 ,.....-..._ "" -Jn_ná.J{opaňová - H~l): <H3 63 .. 573 L~J '>-..! ~> ~ 

Totožnost' podpisujúcelíÓ v·eril odl'a dokladov totožnosti: • • -........ 
' priezvisko a podpis zamestnanca/splnomocnenca B Leasing 

!CO: 31318045 "' Tel.: +421·248553611 
#C ... ,.A-,1 ..,CCA.,1.1-,~ 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovef!skej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
'f :·cz kc:+n f :okres: Pŕešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV ~- ':::' t'· ·:<a 
Katastrálne územie;~. Prešov+o·;e r: 'é: 

20.[~ . ' Dátum vyhotovenia 20.05.2015 
čas vyhotovenia: 10:48:18 

'Ll~ST!Jfcí-V ČIASTOGNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 8562 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

14388112 731 Zastavané plochy a 16 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

8708 143881 12 20 prevádzkova budova 
Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
Kód umiestnenia stavby 

1 -Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

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 VÚB Leasing,a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, PSČ 820 05, SR 
IČO: 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

LISTINA O URCENI CS Vn.44591R-870812000-Z 204912000 
Kúpna zmluva V 483012010 

Stav.pov.c.73311990 a g.p.c.116198. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 l 1 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:t ARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnutel'ností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho port~lu: 19.05.2015 
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Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný !osobitného 

zretel'a z dôvodu poskytovania edukačných a sociálnych služieb obyvatel'om mesta Prešov, 
a to nebytových priestorov o výmere 203,48 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v pavilóne C v 
objekte so súp. č. 7331 na UL Ďumbierskej č. 40, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom 
prevádzkovania Centra pre deti od 6 mesiacov do 15 rokov so zameraním na športové aktivity, 
doučovanie a opatrovanie detí na dobu lO rokov pre občianske združenie Detské centrum 
AKTIVITY PRE VŠETKÝCH, Magurská 12, 080 Ol Prešov, IČO: 42091489. 

: j:i ' 

B/ Účel majetkového prevodu: .. rP : 
Žiadate!' žiada o dlhodobý prenájom predmetných nebytových priestorov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Nebytový priestor užíval na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 
4287, ktorú správca na základe evidovaného dlhu na nájomnom vypovedal a výpovedná doba 
uplynula dňa 31.12. 2014, avšak predmetné nebytové priestory nad' alej užíva bez právneho titulu. 
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ svoj dlh v celom rozsahu uznal, došlo k podpísaniu 
splátkových kalendárov. 

···;:!' . . "te, 
Cl Stanovisko Výboru'mestskej časti č. 7 zo dňa 5. 3. 2015: . 'J ;', 
VMČ č. 7 neodporúča dlhodobý prenájom a zníženie nájomného vzhi'adom na doter~jšie dlhy 
a záväzky voči prenajímateľovi. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 13. 2. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko majetkovo-prá~neho oddelenia: , '!:M! · 
MPO odporuča : schválit' · ~er prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bod~~: .. ~A/ tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s§ 9a ods. 9 písm. 'c) zákona 
č. 13 8/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z' dôvodu pos~tovania 
edukačných a sociálnych služieb obyvatel'om mesta Prešov s, podmienkou splnenia' záväzkov 
vyplývajúcich z podpísaných splátkových kalendárov. 

F/ Cena: 
Navrhovaná cena žia4ateľm;n: l €/rok. 
Navrhovaná céria: MPO: l €/m2/rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 10. 2. 2015 
Doplnenie žiadosti 
Stanovy občia.Ilskeho združenia 
Stanovisko PREŠOV REAL,s. r.o. zo dňa 13. 2. 2015 
2 x Splátkový f~endär · ~ i 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného ueteľa · z dôvodu 
poskytovania edukačných . a sociálnych služieb obyvateľom mesta Prešov, a to nebytových 
priestorov o výmere 203,48 nt, nachádzajúcich sa na I NP v pavilóne C v objekte so súp. č. 7331 
na Ul. Ďumbierskej č. 40, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom prevádzkovania Centra pre deti od 6 

F- MsÚ/SP-01112/l·· 
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mesiacov do 15 rokov so zameraním na športové aktivity, doučovanie a opatrovanie detí, na dobu 
l O rokov pre občianske združenie Detské centrum AKTWITY PRE VŠETKÝCH, Magurská 12, 

v 
080 Ol Prešov, /CO: 42091489 

-za cenu l €1m2/rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
:·:'''.'('i. : 

'l' ' U} 
f i i· ' ~ 

.li'. 
iH L 
l' ~ 

F- MsÚ/SP-01112/1 

·t:,·r 



Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH, IČO 420 9 
Magurská 12, prevádzka Ďumbierska 40, 080 01 .... r.~:ac• 

tel.: +421 918 517 703 

e-mail: apvcentrum@gmail.com 

ffišov REAI::.o. 
----i 

1 2 -02- 2015 

C. Spisu: ----t 
PrRohy: = _-j~~~~~ak~·-

Prešov REAL, s.r.o. 
Slovenská 40 
Prešov 080 01 

10.02.2015 
Prešov 

VEC: Žiadosť o dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a za nájomné 1,00 C na rok 

Týmto Vás žiadam o dlhodobý prenájom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a za nájomné 1,00 € na rok. 
Za kladné vybavenie našej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

S pozdravom a úctou -- ..rg i\~ n r·:~ l2 :ri: 
,_ v~:; -··;-~CÝCH 

1\/l;"r;'-- ·; /-;:::šov 
l(' ' - ·'' "l726?, 

...... :t_:l"·····lr·- -................. . 
PaedDr.'Aiena Farkašová 

konatel' 



Benčíková Martina Ing. 

Od: ala farky [apvcentrum@gmail.com] 

Odoslané: 26. februára 2015 9:54 

Komu: martina.bencikova@presov.sk 

Predmet: Detské centrum AKTIVITY PRE VSETKYCH 

Dobry den, pani Ben ci kova, 

stránka l z l 

K predlozenej ziadosti v súvislosti s najmom nebytových priestorov na Ďumbierskej 40 v Presove, Vas ziadam 
doplniť dobu 10 rokov. 

Ďakujem. 

S pozdravom a uctou 
PaedDr. Alena Farkasova 

26.2.2015 



Čl.II 

Stanovy občianskeho združenia 

Detské centrum 
" , AKTnnTYPREVSETKYCH 

SídloDCAPV 

Magurská 12, 080 Ol Prešov 

Čl .III 

Cieľ činnosti DC APV 

Čl. IV 

l. poskytnúť dennú, popoludňajšiu aj nočnú starostlivosť deťom od 6 mesiacov do 

15 rokov 

2. umožniť opateru dieťaťa aj v neskorých popoludňajších, resp. nočných 

hodinách 

3. vyučovať cudzí jazyk podľa výberu rodičov niekoľkokrát do týždňa 

4. organizovať voľnočasové športové, kultúrne, spoločensko-vedné aktivity, 

pravidelnú krúžkovú záujmovú činnosť v záujmových útvaroch, príležitostnú 

záujmovú činnosť vo forme jednorázových a cyklických podujatí 

5. zabezpečiť doučovanie deti, možnosť spolupráce so špeciálnym pedagógom, 

psychológom so súhlasom rodiča 

6. poskytnúť deťom pestré prázdninové činnosti- táborová rekreácia, kurzy 

7. organizovať spoločenské a oddychovo-rekreačné podujatia 

8. umožniť spontánnu činnosť podľa záujmu a ponuky 

Členstvo v DC APV, práva a povinnosti členov 

l. formy členstva v DC sú: riadne členstvo a čestné členstvo 

2. riadne členstvo v DC vzniká so súhlasom Rady DC zaplatením členského 

príspevku. Výšku členského príspevku stanovuje Rada 



., 

ESOV REALs.r.o. 

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, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
13.2.2015 

Vec: OZ Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH so sídlom na Magurskej 12 
- Žiadost' o dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného zretel'a za nájomné l € 
ročne - stanovisko. 

Občianske združenie DC APV, zastúpené konatel'kou PaedDr. Alenou Farkašovou, 
užíva nebytové priestory na l. NP v pavilóne C na Ďumbierskej 40, o výmere 203,48 m2 za účelom 
prevádzkovania Centra pre deti od 6 mesiacov do 15 rokov so zameraním na športové aktivity, 
doučovanie a opatrovanie detí. 

Nájomná zmluva 4287 bola uzatvorená na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou, 
s ročnou výškou nájmu 1709,28 € (8,40 €/m2/rok). 
Ku dňu 30.11.2014 evidoval správca dlhy na NZ 4287, a to na nájme 1777,40 € a dlh za energie 
a služby vo výške 8361,89 €, na základe čoho pristúpil správca k výpovedi z nájmu. Výpovedná 
doba uplynula dňom 31.12.2014. 

V súčasnosti evidujeme OZ Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH na osobitnom účte, 
z dôvodu prebiehajúcich rokovaní na úrovni mesta. 
Na základe osobných rokovaní s PaedDr. Farkašovou, ktorá svoj dlh čo do dôvodu a výšky v celom 
rozsahu uznala, došlo k podpísaniu splátkových kalendárov dňa 6.2.2015. (viď v prílohe). 

Nájomca listom zo dňa 10.2.2015 žiada o dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za nájomné l € ročne. 

Stanovisko správcu: Pokiaľ bude Občianske združenie plniť svoje záväzky vyplývajúce 
z podpísaných splátkových kalendárov, správca nemá námietky voči udeleniu súhlasu na dlhodobý 
prenájom za symbolickú cenu, nakol'ko Detské centrum vykonáva prospešnú činnosť pre obyvateľov 
mesta Prešov. (viď Ciel' činnosti uvedený v Stanovách OZ). 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

l 

Mgr. ~ter booko 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč .. .----? 

konatel' / / 

Bankové spojenie: 

l. ~--

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



Splátkový kalendár 

Na základe žiadosti nájomcu NZ 4287 - Detské centrum AKTIVITY PRE 
VŠETKÝCH, zastúpené PaedDr. Farkašovou vo veci vyrovnania pohl'adávky na 
nájomnom, ktorú správca ku dňu 5.2;2015 eviduje vo výške 2 204,72 €, a ktorú 
nájomca čo do dôvodu a výšky v celom rozsahu uznáva, zaväzuje sa predmetnú 
pohl'adávku vyrovnať v nižšie uvedených splátkach: 

1. splátka v termíne do 20.02.2015 výške 184,- € 
~, 

vo v 
2. splátka v termíne do 20.03.2015 vo výške 184,- € \ 

J 
3. splátka v termíne do 20.04.2015 vo výške 184,-€ ,.________-

4. splátka v termíne do 20.05.2015 vo výške 184,- € 
5. splátka v termíne do 20.06.2015 vo výške 184,- € 
6. splátka v termíne do 20.07.2015 vo výške 184,- € 
7. splátka v termíne do 20.08.2015 vo výške 184,- € 
8. splátka v termíne do 20.09.2015 vo výške 184,- € 
9. splátka v termíne do 20.10.2015 vo výške 184,- € 
1 O.splátka v termíne do 20.11.2015 vo výške 184,- € 
11.splátka v termíne do 20.12.2015 vo výške 184,- € 
12.splátka v termíne do 20.01.2016 vo výške 180,72 € 

SPOLU: 2 204,72 € 

Nájomca je povinný splátky uhrádzať na účet číslo: 6619911059/1111, vedený 
v UniCredita Bank Slovakia, a.s., pobočka Prešov. 

Pri úhradách žiadame uvádzať VS 4287. 

Nedodržaním splátky sa stáva zročný celý dlh. 

Okrem toho sa nájomca zaväzuje uhrádzať zmluvne dohodnutý nájom a zálohy za 
dodávku energií a služieb. 

V Prešove, dňa 6.2.201 rJ/ 
za nájomcu: 1 

" o 
/ 

MESTO Pf~EŠOV 
správa nebytovýc;h priestorov 
IC"liRl':'tv•CQ~cf c. 
,... .=.,:> v HEAL, s.r.o. 

SlOVENSI<f. 40, PHEŠOV f1] 

za prenajímatel'a: 

Mgr. Peter Bobka / 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč _,/ " 
konatel' .- - - ) 



Splátkový kalendár 

Na základe žiadosti nájomcu NZ 4287 - Detské centrum AKTIVITY PRE 
VŠETKÝCH, zastúpené PaedDr. Farkašovou vo veci vyrovnania pohl'adávky na 
základe vyúčtovania vo výške 5 787,89 €, ktorú správca eviduje ku dňu 5.2.2015, 
a ktorú nájomca čo do dôvodu a výšky v celom rozsahu uznáva, zaväzuje sa 
predmetnú pohľadávku vyrovnať v nižšie uvedených splátkach: 

1. Splátka v termíne do 25.02.2015 vo výške 483,~ € 
2. Splátka v termíne do 25.03.2015 vo výške 483,~ € 
3. Splátka v termíne do 25.04.2015 vo výške 483,- € 
4. Splátka v termíne do 25.05.2015 vo výške 483,- € 
5. Splátka v termíne do 25.06.2015 vo výške 483,- € 
6. Splátka v termíne do 25.07.2015 vo výške 483,- € 
7. Splátka v termíne do 25.08.2015 vo výške 483,- € 
8. Splátka v termíne do 25.09.2015 vo výške 483,- € 
9. Splátka v termíne do 25.1 0.2015 vo výške 483,~ € 
1 O. Splátka v termíne do 25.11.2015 vo výške 483,- € 
11. Splátka v termíne do 25.12.2015 vo výške 483,- € 
12. Splátka v termíne do 25.01.2016 vo výške 474,89 € 

SPOLU: 5 787,89 € 

Nájomca je povinný splátky uhrádzať na účet číslo: 1019764005/1111, VS 4287 

Nedodržaním splátky sa stáva zročný celý dlh. 

Okrem 'toho sa nájomca zaväzuje uhrádzať zmluvne dohodnutý nájom a zálohy za 
dodávku energií a služieb. 

V Prešove, dňa 6.2.2ru/ 

za nájomcu: : 

'L/ 

Mgr. Peter Bobko / 
konatel' 
Ing. Juraj Hudáč / 
kon ate l' 
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