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Mesto Prešov 

dňa: 18.11.2015; 
l 

Návrh na schválenie 
, 

MAJETKOVYCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

zo 17. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu ml schválenie majetkových prevodov 

dňa: 18.11.2015 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
. pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

majetkové prevody schváliť. 

L'. 'l 

F- MsÚ/SP-0112111 Strana 111 
! ,,, 

!:_.) ' 
i 

Vydanie: 

,. 

číslo: /2015 



"; ľ 

It'' l 

,, > 

Návrh na schválenie -

" Vydanie: , 
" MAJETKO VY CH PREVODOV 

Mesto Prešov i 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majetkové 
prevody: 
- zrušenie obchodnej verejnej súťaže 

kúpa 
predaj 
d~h()dobý nájom 
zllliier predaja spôsobom priameho predaja 
zámer predaja spôsobom obchodnej verejnej súťaže 
zámer predaja spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
zámer prenájmu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
uzatvorenie zmluvy o zrušení predkupného práva 
uzatvorenie zmluvy o výpožičke 
nadobudnutie do vlastníctva 
,,!' "j': 

id:1:í 
' '~ .- ' 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 1142 

P. č. l (JUDr. Končar) 

Al Mesto Prešov ruší obchodnú verejnú sút'až, ktorá bola ;vyhlásená na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015 bod č. 5B) v súlade s 
bodom 23 podmienok obchodnej verejnej súťaže. 

B/ Stanovisko odboru správy majetku mesta: '; ··' 
Obchodná verejná súťaž, špecifikovaná v bode N tohto materiálu, bola vyhlásená na fuadnej tabuli 
mesta Prešov ako aj na web stránke mesta Prešov v dňoch 5. 10. 2015 až 
23. 10. 2015. Vzhľadom na to, že nebola predložená žiadna ponuka je potrebné predmetnú obchodnú 
verejnú súťaž zrušiť. 

Cl Prílohy: 
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015 
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 27/2015 

Návrh na uznesenie: 
1 

Zrušenie obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č, 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015 bod č. 5B) v súlade s bodom 23 podmienok 
obchodnej verejnej súťaže. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



l s l Strana 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

Číslo 135/2015, ktoré Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 
prijalo na svojom ll. zasadnutí dňa 21.9.2015 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

v časti 
schvaľuje 

bod 5 

B) Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: 
stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 
4603/1 a parc. č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2
, 

zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55m2

, 

pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výJ?ere 46m2
, 

zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, 
ozvučenie, osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorác~a, tienenie), 

lokalita Ul. Metodova 

1/1 

- spôsobom obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe 
tohto uznesenia. 

Za správnosť: ;~ 
JUDr. Miroslav Mák;a / 
vedúci odboru správy majetku mesta 

Ing. Andrea Turčanová v.r. 
primátorka mesta 

Overovatelia zápisnice: 
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., v.r. 
JUDr. René Pucher v. r. 



1§31 Zápis č. 27/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 
Uznesenie č. 13512015 bod SB) 

Mesto Prešov z ll. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 21. 9. 2015 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc -predseda 
Ing. Ľudovít Malaga - člen 

Štefan Hermanovský - člen 
JUDr. Miroslav Makara - člen 
JUDr. Ľudmila Vargová - členka 
Ing. Ján Čo pík- zástupca PSK 

vyhodnotila dňa 6. ll. 2015 ponuky obchodnej verejnej súťaže: 

Strana 
111 

na dlhodobý nájom nehnuteľností v spoluvlastníctve o vlastníctve mesta Prešov a Prešovského 
samosprávneho kraja, ktorá bola schválená uznesením MsZ mesta Prešov č.135/2015, bod 5B), zo dňa 
21. 9. 2015 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov, ako aj na www stránke mesta Prešov v dňoch 
5. 10. 2015 až 23. 10. 2015, a to: 

stavby Vodárenskej veže so súp. č. 3346, umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 4603/1 
a parc. č. KNC 4603/2, 
pozemku parc. č. KNC 4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 mz, 
pozemku parc. č. KNC 4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 mz, 
zapísaných na LV č. 15997, k. ú. Prešov, 
pozemku parc. č. KNC 4603/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 55 mz, 
pozemku parc. č. KNC 4603/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 mz, 
zapísaných na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
technických zariadení, ktoré sú súčasťou stavby (výťah, klimatizačné zariadenie, ozvučenie, 
osvetlenie a pod.) a hnuteľných vecí (svetelná dekorácia, tienenie), 
lokalita Ul. Metodova. 

Zistenie komisie: Nebola predložená žiadna ponuka. 
Počet prítomných členov komisie: 5 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga, 

Štefan Hermanovský 

JUDr. Miroslav Makara 

JUDr. Ľudmila Vargbvá 

Ing. Ján Čopfk 

Prešov 6. ll. 2015 · 

l t,, 



l GI Návrh 
Vydanie: 

: na schválenie majetkových prevodov 'Strana 
Mesto Prešov '2/42 

P. č. 2 (Buzgóová) 

AJ l. Mesto Prešov kupuje: 
čast' pozemku parc. č. KNC 2793, záhrada o výmere cca 105m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), LV č. 1872, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Čapajevova ,;,; 
od Igora Matľáka, Čapajevova ll, 080 Ol Prešov a Ivety Talianovej, rod. Matľákovej, Lúčna 20, 
082 21 Kanaš. 

2. Mesto Prešov zriad'uje vecné bremeno práva prechodu 
cez pozemok parc. č. KNC 2799/1, zast. plocha a nádvorie (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), pre Igora Matľáka, Čapajevova ll, 080 Ol Prešov a Ivetu Talianovú, rod. 
Matľákovú, Lúčna 20, 082 21 Kanaš. 

B/ Účel majetkového prevodu:': · .t~il. 
Žiadatelia žiadajú o dodatočné majetkovoprávne usporiadanie časti pozemku pôd:~ miestnou 
komunikáciou a verejnou zeleňou, a zároveň žiadajú zriadiť vecné bremeno práva prechodu cez 
pozemok parc.č. KNC 2793 k pozemku parc.č. 2794. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča ~chválit' odkúpenie predmetného 
usporiadania ne~utel~ností po~ miestnou komunikáciou. 

pozemku za účelom majetkovoprávneho 

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

El Stanovisko Výboru mestskej .časti č. 3 zo dňa 2. 3. 2015: ': 
VMČ č. 3 súhlasí s 'odkúpením časti pozemku na Ul. Čapajevovej. 

F/ Cena: ., . , . 
Po schválen(~~ru' ~\l~e ~acovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 14.1. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 9.3.2015 
Kópia mapy 

l ! 

Návrh na uzne~enie: ; 
''"'l 1i' 

·i l;l 
·h· 

,f,, 
l. 

l. Mesto Prešov kupuje: 
časť pozemku parc. č. KNC 2793, záhrada o výmere cca 105m2 (presná výmera bude známa 
po vypracovaní GP), LV č. 1872, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Čapajevova od Igora Matläka, 
Čapajevova ll, 080 OJPrešdv a Ivety Talianovej, rod. Matläkovej, Lúčna 20, 082 21 Kanaš. 

2. Mesto Prešov ulaď~je vecn/ bremeno práva prechodu: 
cez pozemok parc. č. {(NC 2799/1, zas. plocha a nádvorie (presná výmera bude známa po 

vypracovaní GP), pre vlas{níkov Igora Matľáka, Čapajevova ll, 080 OJ Prešov a IvettL;i 
Talianovú, rod. Matľ(lkovú, Lučna 20, 082 21 Kanaš. i; 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚ/SP-0111211 
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1

0 o oi MESTO PREŠOV ..... 
--., Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

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

Žiadost' o P!"edaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

M · · k 1 b d , , . lS:f-....) v 1-l,vf / ·r./i~:: (l/ l Y"e.:t Ov· Ta l "' /. "'.-, "' eno, pnezv1s o o ~ho ny nazov .......... \7 ... ---~··u ... _ .... ~ ........ ._ .. .._. ..... _,.., ..... _.,,_. ... ;:_·-:.· .. ~·:-:_-··· .. ~...:··~····:··~sa·Q./I _ •v 

Dátum narodenia l ICO: ................................. .:. -~-- --

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .. C. 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ;. 

e-1nailová adresa: ................................ ~ ...................... ; .. .,"; .. ,-. ... ~ .......... .. 

....... ': ................................................... . 
-----~--_L_ 

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

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

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

P k h 'd ]" · Č (:A J 1 •· . O ..,.::.~ C-L_..- /l/ ozemo sa nac a za na u ICl : .............. 1 .... .<.1y .... -....... ~.-.... ; ................................................................................ . 
Katastrálne územie: ........................................................................................................................................... . 

Číslo parcely: ....................... d. .. f.. .. :l.::~ ........................................................................................................... . 
U' eve! ZVJ'ado tJ·. Pr-<?. v..·'--; .n ') ,, J ') _; i I1 -, 1-n, ) c--l "'l.. i-:: """~2. //. ~--, Ľ l. k 0-r:/;; ~~- J--''c { 1-- o-,;; s . .-.............. t-...... 7 ... ~-~-~.;. ...... t~.-..:l .. v ..... 1 ... .-. ........... ~ ........ ·.,:." ......... -.< ... , • .... 1.· • .lr..;.w ... r. ................ f .. j ... - tt' < 

ciSI.;;; ,Jf-(:1_·.:~ (k/ oo' .,{,n,c> (!(t-l.'f,,.r.J.--?Z.J ))~,/,_,l Hk' a/ t/(;/f..- ·, '~;' /,:,) 1 _- ,. 
""""'')""'"'"''(;,.J,,Í••oo••oooooooop.J:t.:-.-,.,\,,.,,.,,..,,.,.,.,,.,.,,.,f oo.K,..,t,,.(,), .,,V,,fJ,.:l,,.{..,.,,..,.,.,.,,,,.,..,,-,..,,'7',/~,_.foo••'<>oC _{ __ . 11ť 

v ;\f _'.,-' .· .. > ... ~ ,._ ,.. . ., . - ' .. 1 - - 7 l_ <) 
l l - .· ' ,_., J /' -ť. Y) '-'-' l' <(.. "''--{' li .X' ..f (l_') 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu 

platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' iba v prípade 

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorýc __ h____!Jol súhlas udelený. 

v v ~jf..ť .. __.~/.) z :) ·l{--v Presove dna ......... -.: .. : .. :-' ..... , 

Príloha: 

kópia LV 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP- 5211/1 
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Mesto Prešov 
Odbcv územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

M/2015/1 022 
Váš iist Císla/ zo dňa: 

Vec 

B/2015/2658 
Naše číslo: 

MsÚ Prešov 

-' ' 

Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Ing: arch. Katarína Štefanová 
~~f3'fób2'3t> 
katarina.stofanova@presov.sk 

9.3.201'5 
Prešov: 

Prešov, Čapajevova ulica, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 2793 k.ú. Prešov, Igor 
Matlak 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/12015/1 022 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je funkčné využitie pozemku parc. č. KNC 2793 k. ú. Prešov 
určené nasledovne: 
- západná časť po oplotenie MŠ - ako plocha polyfunkčná - občianska vybavenosť a bývanie 

/RL A.1/ 
- východná časť od oplotenia MŠ - ako plocha občianskej vybavenosti /RL C.2/. 
V zmysle VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013, platia pre 
daný pozemok regulatívy RL A.1 Polyfunkčné plochy občianske vybavenie l bývanie 
a RL C.2 Plochy areálovej občianskej vybavenosti. 

V súčasnej dobe je západná časť pozemku parc. č. KNC 2793 k. ú. Prešov pričlenená 
k pozemku parc. č. 2794 k. ú. Prešov ako záhrada k rodinnému domu na Čapajevovej ulici č. 
11. Východná časť pozemku oddelená oplotením sa nachádza v areáli MŠ na Čapajevovej 
ulici - prechádza ňou vnútroareálová komunikácia pre zásobovanie MŠ a nachádza sa na 
nej zeleň areálu MŠ. 

Nemáme námietky k majetkoprávnemu usporiadaniu /odkúpeniu/ východnej časti 
pozemku parc. č. KNC 2793 k. ú. Prešov, ktorá sa nachádza v areáli MŠ na Čapajevovej 
ulici. So zriadením vecného bremena práva prechodu po vnútroareálovej komunikácii MŠ pre 
Igora Matlaka nesúhlasíme z dôvodu, že západná časť pozemku parc. č. KNC 2793 k. ú. 
Prešov /ktorá ostane vo vlastníctve Igora Matlaka/ je prístupná cez pozemok parc. č. 2794 
k. ú. Prešov, ktorý je vo vlastníctve Igora Matlaka a je prístupný z verejnej komunikácie 
Čapajevovej ulice. ~· 

ľ:: ·~ r .-.:.;rr~~~:) :~·ľ) ·-:;·:~: ~:~ .: ':: ,• 

{ .. ~ .. ;: ... : 

~. ~. '!: ') 
,;.i• • .te< 

Ing. arch. Kristína Hakučová 
poverená riadením odboru územného 

plánovania a stavebného poriadku 
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l(gl Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 3142 

P. č. 3 (Ing. Šarišský) 

Al Mesto Prešov predáva: 
- stavbu súpisné. číslo 304, stojacu na pozemku parc. č. KNC 1026, 
- pozemok parc. č. KNC l 026 o výmere 121 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemok parc. č. KNC l 02512 o výmere 575 m2

, ostatná plocha, 
L V č. 534, k. ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ mesta Prešov č. 13512015 bod 12 zo dňa 21. 9. 2015 bol schválený zámer na 
odpredaj uvedených nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky 
obchodnej verejnej súťaže. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže ponuku predložil jeden záujemca, a to: 
Východoslovenský región n. o., Zápotockého 21, 080 Ol Prešov, IČO: 42092248. 
Komisia pre vyhodnocovanie ponúk dňa 6. ll. 2015 ponuku, ktorá splnila podmienky 
vyhodnotila a neodporúča akceptovať ponuku záujemcu z dôvodu ponúknutej nízkej ceny. 

Dl Cena: : 
Ponúknutá cena: 8 600 € · 

El Prílohy: 
Zápis č. 2812015 z vyhodnotenia ponúk 
Prehľad znaleckých la ponQkaných cien 

Návrh na uznese~fe.~ 
Predaj: ., . 

- stavby súpisné líslo 304, stojacej na pozemku parc. č. KNC l 026, 
pozemku parc. č. KNC l 026 o výmere 121 m2

, zastavaná plocha a nádvorie, 
pozemku parc. č. KNC l 02512 o výmere 575m2

, ostatná plocJ:za, 
LV č. 534, k ú. Zla~á Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord 

- za cenu 8 600 EUR; 

F- MsÚISP-0111211 



I:!J Zápis č. 28/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná sút'až 
Uznesenie č. 135/2015 bod 12 

Mesto Prešov z ll. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 21. 9. 2015 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc -predseda 
Ing. Ľudovít Malaga - člen 

Štefan Hermanovský - člen 
JUDr. Miroslav Makara - člen 
JUDr. Ľudmila Vargová- členka 

vyhodnotila dňa 6. ll. 2015 ponuku obchodnej verejnej sút'aže: 

Strana 
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na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola schválená uznesením MsZ č. 

135/2015 zo dňa 21. 9. 2015, bod 12 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na 
webovej stránke mesta Prešov v dňoch 2. 10. 2015 až 20. 10. 2015, a to: 
- stavby nachádzajúcej sa v rekreačnej oblasti Sigord, s. č. 304, umiestnenej na pozemku parc. č. 

KNC l 026, zastavaná plocha a nádvorie, L V č. 534, 
-pozemku parc. č. KNC 1026, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 121m2

, 

-pozemku parc. č. KNC l 025/2, ostatná plocha o výmere 575m2
, 

k. ú. Zlatá Baňa, zapísané na L V č. 534. 

Vyhodnotenie komisie: Podmienky obchodnej verejnej súťaže záujemca splnil. 

Záujemca: Východoslovenský región n. o., Zápotockého 21,080 Ol Prešov, IČO: 42092248 

Ponúknutá cena: 8 600 € 

Rozhodnutie komisie: 
Na základe vyhodnotenia ponuky komisia neodporúča odpredaj nehnuteľností z dôvodu ponúknutej 
nízkej ceny a žiada doložiť na komisiu MsZ pre disponovanie s majetkom mesta, ktorá sa uskutoční 
dňa 18. ll. 2015 písomnú informáciu o doterajších ponúkaných a znaleckých cenách. 

" i 

Počet prítomných členov komisie: 4 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga 

Štefan Herman~vskÝ' 

JUDr. Miroslav Makara ................................................. 

JUDr. Ľudmila Vargová 



Prehl'ad znaleckých cien a ponukanych cien c ata lgord h s· 
12/2010 06/2011 

znalecká cena 48 100 € nebola stanovená 
1 ponúkana cena nebol záujemca 9 001 € 
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., , 

P. č. 4 (Ing. Šarišský) 

Al Mesto Prešov predáva: 
stavbu so s. č. 8637 nachádzajúcu sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanú na LV č. 6492l 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520m2

, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 
2067/303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466 m2 a parc. č. KNE 2067/404, trvalé trávnaté 
porasty o výmere 54m2

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 
prístupovú komunikáciu vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich sa: 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1337 m1
, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. 
KNE 2068/202, orná pôda o výmere 57m2

, parc. č. KNE 2067/103, trvalé trávnaté porastl 
o výmere 410 m2

, časť parc. č. KNE 2067/4, trvalé trávnaté porasty o výmere 540 m, 
parc. č. KNE 20671103, trvalé trávnaté porasty o výmere 310 m2

, LV č. 13594, k. ú. 
Prešov, lo~alita Šidlovec, ·.; · '· 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m1
, bez 

založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedá pozemok parc. č. KNE 
2067/104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89 m2

, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita 
Šidlovec. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ. mesta Pre~ov č. 135/2015 bod 13 zo dňa 21. 9. 2015 bol schválenÝ., ~er na 
odpredaj uvedených nehnutel'ností spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky pbchodnej 
verejnej. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: . 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže ponuku predložil jeden záujemca, a to: Komunitný 
dom OZ, Prostejovská 14,080 Ol Prešov, IČO: 42092248. Komisia pre vyhodnocovanie ponúk dňa 
6. ll. 2015 ponuku, ktorá ,splnila podmienky vyhodnotila a odporúča akceptqyAť ponuku 

",") 

~ ~ ·' záujemcu. 

Dl Cena: 
Ponúknutá v rámci obchodnej verejnej súťaže: 40 000 €. 

El Prílohy: 
Zápis č. 29/2015 z vyhodnotenia ponúk 
Prehľad znaleckých ~ponúkaných cien v predchádzajúcom období. 

l 

Návrh na uznesenie: 
Predaj: 
- stavby so s. č. 8637 nachádzajúcej sa na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV č. 6492, 

umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 520 m2
, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 
20671303, trvalé ,trávnaté porasty o výmere 466 m2 a parc. č. KNE 2067/404, trvalé trávnaté 
porasty o výmere :S4 m2

, LV č. 13594, k ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 'i,;;; 
- prlstupovej komunikácie vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich sa: ' 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 337m2
, 

bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore "E" zodpovedajú pozemky parc. č. KNE 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Prehl'ad - ------- --- ----- --.------------ --- ----- - ----- - ---- - -- - --- -kvch · 'kanvch cien J -·k 36/A 
04/2010 10/2010 11/2011 05/2012 10/2012 

znalecká cena 190 100 € 193 000 € nebola stanovená nebola stanovená nebola stanovená ,., 

ponúkana cena nebol záujemca 33199 € nebol záujemca nebol záujemca nebol zá_uj~'!lca ___ ~~ 



Návrh I:J 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 5 (Ing. Adam) 
Komisia 14. l. 2015- bod č. 2 
Komisia 29. 4. 2015- bod č. 6 
Komisia (výjazdová) ll. ll. 2015 -bod č. 2 

Vydanie: 

Strana 
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Al Mesto Prešov predáva: 
pozemok parc. č. KNC 1545812, záhrada o výmere l 298m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 6112014 zo 
dňa 5. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 3, 080 Ol Prešov, 
odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1143125, orná pôda a KNE 1143126, orná pôda, L V č. 6492, k. 
ú. Prešov, lokalita Cemjata, 

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

BI Účel majetkového prevodu: 
Predaj pozemku, 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 oddeleni~ mestského majetku: . , 
Vychádzajúc i uznesenia MsZ č. 501/2014 zo dňa 20. 2. 2014 bod č. 16, boli zoistrany 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.stránke mesta v dňoch 3. 10. 2014 až 21. 10. 2014 predložená ako jediná, a to záujemcom 
JUDr. Vladimírom Bánocim, Dargovská 3, 080 Ol Prešov. 

Dl Stanovisko oddeleni~ hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 30. 7. 2014: 
(V prílohe.) . . , ' 

l • 

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

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

i 

GI Cena v zmysle znalec~ého pos:udku č. ll 012014 zo dňa 9. 9. 2014 vypracovaného Ing. D~~om 
Kvaskomje sta.nqve~ vo výške 22 900 €. Jednotková cena je 17,64 €1m2

• ; 'rt~~; .. 
Záujemca ponUkol cenu vo výške 23 000 €, t.j. 17,72 €1m2

• . '
11 

'· 

Po uplynutí platnosti znaleckého posudku č ll 012014 bol vypracovaný nový znalecký posudok 
č. 1212015 znalkyňou Ing. Janou Balunovou zo dňa 7. 4. 2015 v ktorom je stanovená cena vo výške 

• . 2 
23 l OO €, t. J. 17,80 €1m . · 

Hl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
S prihliadnutím na sla,ltočnosť, že menovaný bol jediným záujemcom o kúpu ním užívaného pozemku, 
pričom rozdiel,IPedzi ;POSudk~i oboch znalcov je minimálny, navrhujeme akceptovať,~~~šenie ceny 
na 23 100 € pre žiadaťeľa. · 

! 

Il Prflohy: 
Žiadosť zo dňa 3. 10. 2012 
LV č. 3441 
Stanovisko OJIAMaljJP zo <;Iňa 30. 7. 2014 
Kópia GP č. 6.1/2014! . , 

! 

F- MsÚISP-01/12/1' ' 



IJI 
' 

Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 7/42 'ď l 

li' lil 

Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 7/2014 

Návrh na uznesenie: 
Predaj pozemku parc. č. KNC 1545812, záhrada o výmere 1298 m2

, ktorý bol vytvorený GP č. 61/2014 
zo dňa 5. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantinova 3, 080 OJ Prešov, 
odčlenenín:z z pozemkov parc. č. KNE 1143125, orná pôda a KNE 1143/26, o':ná pôda, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Cemjata, priamym predajom, : 
JUDr. Vladimírovi Bánocimu, Dargovská 3, 080 Ol Prešov 
-za cenu 23 100 e (17,80 €1m2

). 

i 

ľ( 1 i 

l· 
'l 
.::\i 

F- MsÚ/SP-01112/1 



.;, (8l MESTOPREŠOV 
L.;,:. :!.:;?.I<- --~ ~ č.J Mestský úr~d v Prešove, mávná ~· č. 73, 080 Ol , 
' .. 

' ' . f . '-· ~ . ~ . 

M f.STO PREŠOV - Mestský úrad v Prešove 
Méstsl<ý arad v 'Prešov-e::::.:'::-:.:. 

Číslo spisu: 
sekcia majetková a ekonomická Msú · 
oddelenie mests:kého majetku 

Došlo: 

Celkom: 

Jarková 24 
080 O l Prešov 

·žiadatel' : 
·. . .. 

· · Meno, priezvisko/obchodný názov: JUDr. Vladimír Bánoci . . 
Dátum narodenia ·.-- · _. : ·· 
Adr~sa trvalého pobytu: . ,, 080 Oll>rt>.šov 
Číslo telefónneho hmt~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: 15458/2,15457/.2 a 15456, resp. nové číslovanie 1143/25 a 1143/26 

Účel žiadosti: Predmetný pozemok som zdedil po nebohom otcoVi, ktorý ho užíval 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' • 

. . . ~ 

·································~······································~························~······~·················~···················································· 

· ·· ·· V zmysle zákona ~č;-.428/2002 Z. z. o ochrane osob:~1ých údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté . 
v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy 
uzaV:retej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia 
podmienok spra~úvania osobných údajov, za ktorých bol slllilas 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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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
l;-: I 
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VÝPIS z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ. : ". . ' . ~ 
.. \ ···- f·,. 

-Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov. 

Vytvorené cez katastrálnyportál 

Dátum vyhotovenia 26.11.2014 
čas vyhotovenia: 16:13:39 

. ........ --· r . 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3441 .... 

ČASt A: MAJETKOVAPODSTATA 
:. ~-1. ,. ; •. ~ ~ ; ••. .1. "'· 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

· · -· Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku • ... _ Sppsob využ. p. U miest. pozemku (Jrávny vzťah .Druh ch.n. 

154581 1 325 Záhrady 4 1 
15459 101 Zastavané plochy a 17 1 

nádvoria 
. Legenda: 

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

4 -Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom územf 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 B: VLASTN/Cl A INť OPRAVNENť 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 Bánoci Vladimír, SR 1 /1 
Dátum narodenia : 13.02.1955 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

ČASf C: fARCHY 
Por. č.: 

P 730/2014-upovedomenie o začatí 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 2043/98 

PRA VO DOZIVOTNEHO BYVANIA V REKR.CHATE CS 8215 NA PARC.15 459 PRE BANOCIOVU LUDMILU ·10 D 
161/96; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 25.11.2014 



Váš list čfslo l zo dňa:·'· . Naše čfslo: 

M/16543i2014 - · ~' ·· · B/12030/2014 
27.06.2014 Ev.č.107125/2014 
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Mestský úr~d v Preiove 
· :sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

. , . · 080 01 Prešov 

Vybavllje /linka Prešov: 

Ing. arch. Vladimir Krištof 30.07.2014 
~ 051/31 oo 230 . 
vladimir.kristof@presov.sk 

.~.,:,fif!' 
-~ : .. t: 

. . ~-t 
Vec:::· .. JUDr. Vladimír Bánoci, predaj novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 15458/2 ·· ·;:;t 
-":~;-h,..;Viovýmere 1298 ml.;nv k; ú;--Prešov, vo vlastníctve· Mesta Prešov,~ na Srnčej ulici .. '-:"" ___ ::.+, 

v .Prešove, miestna časť Cemjata · · · : / 
~. ~-

. -stanovisko k predaju pozemku ~ ~.t.t~··l 
,· :·· ... ..... ·~--···'"'''·•''"'··----------------'-----------------------:-------'-------·-----~: + 

··•;:;.:;·· t· :. ·Dňa 02.07.2014 'bola na· Oddelenie hlavného architekta mesta a územného 
· plánovania, .Sekcie stavebného úradu a urbanistiky. Mestá 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 spoločnqsťou Geoplan Prešov,· spol. s r.o.,_: Konštantfnova. 3, ... · · 

Prešov, l~g. Ľuqovítom. 8.akoňom; autorizovanÍ'!' geod:tom. a.kartografom;. je výmera: · 
predmetneho novovytvoreneho pozemku 1298 m. O odkupenre pozemku pozradal JUDr •. 

·! 
'. l-

··f 

·~· :;,( .. :." . Vladimír 8ánoci, bytom Dargovská 3, Prešov za účelom zabezpečenia prístupu na poze·mok .. 

" •. ·'·""'! 

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 plánovani a stavebnom poriadku v znení,_, 
neskorších predpisov,' § 4 ods. 3, pfsm. · dl zákona. č.369/1990 Zb.· o obecnom zriaden L . 
v znení ne~korších predpisov, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko. · , .< ':;:· · ·: 

i.:·.".· 

}. ' ~-

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

•.:.;...· 
<'•f. 

2. · Predmetný majetkový prevod je v súlade so záväznou) časťgu ; územného'· plánu "~ v :,~.t·.í .. ~f.: 
·.mesta Prešov, s regulatívom RL 8.1. · -: .. _,::· ·:m.r'\1..: c:' .. ; .. 1. 

·;.·} 
5.,. i 

!:\J; 
.. , !~ 
: ··.: 
:i. ;_ ~~ 
:~:·~··· .·~ 

) . . . }i 
- Mestslcy úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l T,t.: +421(51)310011.1 l Fax: +421 (51)7.7;33665 l E-mail: mesto.radnlca@presov.sk l.www.presov.sk <:;u,"~.. ; L·:'< 

• l . • • ':·' t 



. _. --···. . -----~--- .. _ ,,, ai~.--- ~~ť ::-é~;~;~.::::;~~~~bt. 
'~e~té -:.F:it!zetrvrf.::3.; Oddelenie hlavného:architekta mesta a územného plánovania, Sekcie stavebn.ého :::~..:.;;,:.>';:. · 
?.C:.,i'~ té~rrť:1· "tJf:~~"t!>"··::.. úradu .a tirbanistiky Mesta· .Prešov nemá námietky k predaju novovytvoreného· '\it'' .~~-~J;'} 
• 0 v\·m~ ... ", 1/.:~f' ~-:." ·· pozemku :parc. č. KNC ~5458/2 o Výmere 1298 m2 

·· v k. ú. Prešov;·va vlastníctve !~:?; 
. :r. :: c:::~:-.Mesta Prešov; :.na Srnčej ulici v Prešove, miestna časť Cemjata v prospech žiadateľa · --: 
:::.·~~' .,, . , ... JUDr. Vladimí~~ §_á~c:>~!~c:>~_bytom Dargovská 3, Prešov. .. ~-:~~-----·----·-· .. 
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·.".·i .•• ,,._! :i.- ..• ;. = -- • ,. 

Výtlačok č.1 - pre adresáta - .. ~ ~~.- ~. : 
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1:i:: č. 5-Dl/2· 14 hu~, ·.ui:i; ::::: 'Piiamy_pŕedaj -· tizhesenie·.č. :501/2014 bod -16 z XL VL riadneho 

Mestô Prešov zasadnutia MsZ v .Prešove. c-··. , 

g; ĽuibwtMaJágDňa 22. l o. 2014:.. komisia v:zložení:,Jng.--Ľudovít Malaga :!i~~ťi· ~:·~~:>Ľ--::~d~Jri'. ,; . · .,'i!!:!>::t:~~:t'!.rn*''~l\.-H: 
ig. i~ro~1f;;iiitu~ák :i'::c.": .i:J -~- t.~1f1rf::,1: -_ · ·· Ing. MirOslavHudákJ~~:: 
L;,;,..:r. Icm...ririalmi.~Ei .. · -._·r;r:'l~i::.::.: · '.JUDr, KatarínaJUricová : 
u:. Frmtiš~-kJ;.ariŠstf' · · · ·· ' ·· , · ·Ing. František Šariš skJ f,, 

vyhodnotila ponuku na odkúpenie pozeiÍlku: 

_, ""'~- .- :::~ ~ .~:._-:. ~ · --parc;.:č~:IT<Nc 15458/2, záhrada o výmere l 298 m~, vytvoreného GP č. 61/2014, zo dňa 
·' ·-.; F:·e~:': , :•. :. ·~.5:~6::2014;·-:vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o.;Konštantínova č. 3, 080 Ol Prešov, 

::. ··~ >2.;~:< ::::··.._ :.::odčleneiiiril:zpózemkov ·parc.:č. KNEJ143/25, orná pôda aKNE 1143/26, orná pôda, LV 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, 

.~:~::-~>::.: ::~::: ;;,"'i;-:::-}::-~spôsobom piia:meho predaja;_ schváleného uznesením· MsZ ..::č~:-5.01/2014 •bod 16: zo ... dňa · .. 
7 

,:_:.;'i:ľ..i.-2~ i·:: :_i-[:.; ľ; ::~" 20~ 2. 2014~ wyhláseneho na J.íŕä.änej tabuli mesta .Prešov ako aj na Www stránke mésta··Prešov 
v dňoch 3. 10. 2014 až 21. 10. 2014. " , 

~Min~_málna cena stanovená podľa znaleckého posudku: .22 900 € --·- ·· · 

.. ,.,. iáujemca: JUDr. Vladimír.Bánoci, Dargovská 3, 080 01 Prešo~ : 

Ponúknutá cena: 23 000 € 

:.~~c::..::.:.j}'·:.::~2?:':'~:::.::'' Zistenie komisie: .Záujemca .splnil zákonné podmienky vyhláseného.zámeru priameho predaja. 

<' fl 
~.r~ ... ~-·· -- Rozhodnutie. komisie:. Vzhľadom· .ria,_-to, že záujemca ponúkol .cenu minimálne ·vo. výške 

;...· . .::::--~~.:.,x ... Lc:: .. Lilz~ ,..;,~: .• ·::~ .. -.2.~; .2..:-.::::r;:;:·:_.:::.':· _ ~czn:aleckého ·posudku, komisia odporúča akceptovať ponuku záujemcu . 
::·~.:' ;,:!:::. ·~· '''··. , .,,, . .-~· >Y.' .. TIJDr. Vladimíra Bánociho, Dargovská 3, 080 Ol Prešov vo výške 

23 000 €. 

Ing. Ľudovít Malaga 

Ing. Miroslav Hudák 

·------·-.. ······~ 

___ ................. t.. ...... l 
. JUDr. Katarína Juri co vá 

Ing. František Šarišský ····················''/················ 

V Prešove dňa 29. lO. 2014 
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P. č. 6 (Ing. Dol há) 

Al Mesto Prešov dáva do dlhodobého nájmu: 
areál tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej č. 5, ktorý tvoria nasledovné 
nehnuteľnosti: 

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, 
zariadenie tenisových kurtov s príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístuppvých ciest, 
chodnikov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 8463/1, 
8463/3 a na pozemku parc. č. KNE 872/1, 
pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 135 m2

, zapísaný na L V 6492, k. ú. 
Prešov, 

l. alternatíva: Tenisovej akadémii Prešov, Justičná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 42027977. 
2. alternatíva: T&J Tenis club, s.r.o., Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 44611587. 

BI Účel majetkového prevodu: ,,,;,; 
Uznesením MsZ č.· 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015, bod 14 bol schválený zámer dlhodobého nájmu 
uvedených nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej 
súťaže. 

Cl Stanovisko oddelenia mestského majetku: 
V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže ponuky (návrh zmluvy) predložili dvaja 
záujemcovia, a to: Tenisová akadémia Prešov, Justičná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 42027?77 a T&J 
Tenis clu~, s. r: o., Nábr~žná 5, 080 Ol Pr~šov, Ičo:. ~46~ 158_7. , . . · :~f:ri ·. 
Z uvedenych predloženych návrhov podmienky splmh obidvaJa zauJemcovta. · · 
Komisia pre vyhodnocovanie ponúk dňa 6. ll. 2015 rozhodla, aby obidve ponuky boli predložené 
na rokovanie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 18. ll. 2015. Určenie poradia 
uchádzačov prenecháva na rozhodnutie uvedenej komisie. 

Dl Cena: 
Výška roč~éh~ nájomné~? ponúknutá v rámci obchodnej verejnej sút'aže: 
Tenisová akadémia: ll. OÓO € 
T&J Tenis club, s.r.o.: 14.800 € 
Výška investícií: 
Tenisová akadémia: 165.000 € 
T&J Tenis club, s.r.o.: 22~.191,22 € 

El Prílohy: 
Zápis z vy4odnotewa poJ?.lÍ}{ č. 30/2015 

~· t" 1 i i 

Návrh na uznesenik'.· : . iV 
Dlhodobý nájom areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej č. 5, ktorý tvoria 

nasledovné nehnuteľnosti: 

stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, 

- zariadenie tenisových kurtov s príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 
chodníkov; ,osve~leniq a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 84~~(J12, 846311, 
8463/3a rapoz~mkupar~r č. KNE 87211, ·)·i 

F- MsÚISP-0111211 
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.l 

- po~mok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2135 m2
, zapísaný na LV 6492, k. ú. 

Prešov, 
l. alternatlva: Tenisovej akadémii Prešov, Justičná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 42027977. 
2. alternatíva: T&J Tenis club, s.r.o., Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 44611587. 

- výška ročného nájomného: 
l. alternativa: ll 000 EUR 
2. alternativrz: 14 800 EUR 

- výška investicii: 
l. alternatíva: 165.000 EUR 
2. alternatíva:222.191,22 EUR 

- doba nájmu 15 rokov, 

i 
~' ! 'l 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



ICJ Zápis č. 30/2015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 
Uznesenie č. 135/2015 bod 14 

Mesto Prešov z ll. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 21. 9. 2015 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc -predseda 
Ing. Ľudovít Malaga - člen 

Štefan Hermanovský - člen 
JUDr. Miroslav Makara - člen 

JUDr. Ľudmila Vargová- členka 

vyhodnotila dňa 6. ll. 2015 ponuky obchodnej verejnej sút'aže: 

Strana 
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na dlhodobý nájom areálu tenisových kurtov vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola schválená uznesením MsZ 
č. 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015, bod 14 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na webovej 
stránke mesta Prešov v dňoch 2. 10. 2015 až 20. 10. 2015 (uverejnená v miestnej tlači), predmetom ktorej je 
vybratie najvhodnejšieho návrhu na dlhodobý nájom areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. 
Nábrežnej č. 5, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 
-stavba s. č. 4420, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8463/2, zapísaná na LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, 
- zariadenie tenisových kurtov s príslušenstvom, vrátane vnútroareálových prístupových ciest, 

chodníkov, osvetlenia a oplotenia umiestnené na pozemkoch parc. č. KNC 8464/12, 846311, 8463/3 a na 
pozemku parc. č. Kl'ffi 87211, 

- pozemok parc. č. KNC 8464/12, ostatné plochy o výmere 2 13 5 m2
, zapísaný na L V č. 6492, k. ú. 

Prešov. 

Vyhodnotenie komisie: Podmienky obchodnej verejnej súťaže splnili záujemcovia splnili. 
Uchádzač č. l: Tenisová akadémia Prešov, Justičná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 42027977 

Uchádzač č. 2: T&J Tenis club, s. r. o., Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 44611587 

Rozhodnutie komisie: 
Z dôvodu, že uchádzači splnili podmienky OVS, komisia žiada pripraviť právnu a ekonoiJlickú analýzu 
nájomných zmlúv, ktorú žiada predložiť na rokovanie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 
18.11.2015 a zároveň určenie poradia uchádzačov prenecháva na rozhodnutie uvedenej komisie. 

Počet prítomných členov komisie: 4 

Mgr. Stanislav Ferenc 
i 

Ing. Ľudovít Malaga' 

Štefan Hermanovský 

JUDr. Miroslav Makara 

JUDr. Ľudmila Vargová 

Prešov 6. ll. 2015 
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P. č. 7 (Ing. Dolhá) 

Al Mesto Prešov dáva do dlhodobého nájmu: 
areál tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. armády 20/A, ktorý tvoria n~~ledovné 
nehnutel'nosti: : :' 

stavba s. č. 7532, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112m2

, 

pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2 785 m2
, 

zapísané na LV 6492, k. ú. Prešov, 

l. alternatíva: T&J Tenis club, s.r.o., Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 44611587. 
2. alternatíva: Tenisový klub "TATRAN 2007", Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 420,~8383 . . ' 

.;;í' ti 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Uznesením MsZ č. 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015, bod 15 bol schválený zámer dlhodobého nájmu 
uvedených nehnuteľností spôsobom obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej 
súťaže. 

Cl Stanovisko oddeleJtia mestského majetku: 
V zmysle podmienok obcllôdnej verejnej súťaže ponuky (návrh zmluvy) prJdlo~ili dvaja 
záujemcovia, a to: T&J Tenis club, s. r. o., Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, ICO: 44611587 a 
Tenisový klub "TATRAN 2007", Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 42038383. 
Z uvedených predložených návrhov podmienky splnili obidvaja záujemcovia. 
Komisia pre vyhodnocovanie ponúk dňa 6. ll. 2015 rozhodla, aby obidve ponuky boli predložené 
na rokovanie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta dňa 18. ll. 2015. Určenie poradia 
uchádzačov .prenecháva na rozhodnutie uvedenej komisie. 

l 

Dl Cena: 
,. 
'"! ' i • 

Výška ročného nájomného ponúknutá v rámci obchodnej verejnej sút'aže: 
T &J Tenis club, s. r. o.: 3.078 € 
Tenisový klub "TATRAN 2007": 3.000 € 
Výška investicií: 
T&J Tenis club, s.r.o.: 46.170 € 
Tenisový, klub _"T~TRA~ 2007": 45.000 € 

E/ Prílohy: 
Zápis z vyhodnotenia ponúk č. 31/2015 

Ná vrh na uznesenie: 

1-,·r.:h. 
~ ' ',, . ~ ! l 

dlhodobý nájom: · ' · · 
areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. armády 20/ A, ktorý tvoria nasledovné 
nehnuteľnosti: • 1 . 

stavba s. č. 7532; umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
pozemok'parc. č: KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112m2

, 

pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2 785m2
, 

zapísané na L V 6492, k. ú. Prešov, 

l. alternatíva: T&J T~nis club, s.r.o., Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 44611587. 

F- MsÚ/SP-01112/1 

1 i~n;i' 
1·• ., 
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2. alternatíva: Tenisový klub "TATRAN 2007", Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 42038383. 

• výška ročného nájomného: 
l. alternatíva: 3 078 EUR 
2. alternatfrf!: 2 000 EUR 

- výška invesdcií: 
l. alternatíva: 46.170 EUR 
2. alternatíva:45.000 EUR 

- doba nájmu 15 rokov, 

,. 

il.f t.; 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



1:;1 Zápis č. 3112015 z vyhodnotenia ponúk 

Obchodná verejná súťaž 
Uznesenie č. 135/2015 bod 15 

Mesto Prešov z ll. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 21. 9. 2015 

Komisia v zložení: Mgr. Stanislav Ferenc -predseda 
Ing. Ľudovft Malaga - člen 

Štefan Hermanovský - člen 
JUDr. Miroslav Makara- členi 
JUDr. Ľudmila Vargová- členka 

vyhodnotila dňa 6. ll. 2015 ponuky obchodnej verejnej súťaže: 

Strana 
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na dlhodobý nájom areálu tenisových kurtov vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola schválená uznesením MsZ 
č. 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015, bod 15 a vyhlásená na úradnej tabuli mesta Prešov ako aj na webovej 
stránke mesta Prešov v dňoch 2. 10. 2015 až 20. 10. 2015 (uverejnená v miestnej tlači), predmetom ktorej je 
vybratie najvhodnejšieho návrhu na dlhodobý nájom areálu tenisových kurtov nachádzajúcich sa na Ul. Čsl. 
armády 20/A, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 
-stavba s. č. 7532, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
-pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112m2

, 

-pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2 785m2
, 

zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov. 

Vyhodnotenie komisie: Podmienky obchodnej verejnej súťaže splnili záujemcovia splnili. 
Uchádzač č. 1: Tenisový klub "TATRAN 2007", Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 

42038383 

Uchádzač č. 2: T&J Tenis club, s. r. o., Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 44611587 

Rozhodnutie komisie: 
Z dôvodu, že uchádzači splnili podmienky OVS, komisia žiada pripraviť právnu a ekonomickú analýzu 
nájomných zmlúv, ktorú žiada. predložiť na rokovanie komisie MsZ pre disponovanie s maj~tkqm mesta dňa 
18.11.2015 a zároveň určenie poradia uchádzačov prenecháva na rozhodnutie uvedenej komisie,.( l!' 

l 

Počet prítomných členov komisie: 4 

Mgr. Stanislav Ferenc 

Ing. Ľudovít Malaga 

Štefan Herman()vský 

JUDr. Miroslav Makara 
' 

JUDr. Ľudmila Vargová 

Prešov 6. ll. 2015 

................................................. l:• 

l ľ 



c;' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 12142 

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

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
16m2 

' 
-pozemku parc. č. KNE 1143121, orná pôda o výmere 
-pozemku parc. č. KNE 1143123, orná pôda o výmere 20 m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Cemjata. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia požiadali o kúpu predmetných pozemkov za účelom scelenia svojich pozemkov, nakoľko 
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 AJ tohto materiálu ;v: :Zmysle§ 9a 
ods. l písm. c), zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

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

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2: ''i L1 

VMČ č. 2 súhlasí, ak predaj nie je v kolízii a rozvojovými zámermi v tejto lokalite mesta! 

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

GI Prílohy: . 
Žiadosť zo dňa 24. 6. ~O 15 s, prílohami 
Stanovisko OÚPaSÚ ~odňa2S. 7. 2015 
Kópia mapy z 'GIS ' 

Návrh na uznesenie: ' 
Zámer predaja pozemkov: 
-parc. č. KNE !lf312!, orrzqpôda o výmere 16m2

, 

- parc. č. KNE 114312,3, orna pôda o výmere 20 m2
, 

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

i' 

F- MsÚISP-0111211 

1 !'ľ i:!' 
.(; '. 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lolcdUih Cemjata, 
lf '. 
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C;JtEJti.f1-~ta~oY1.;~~""~(PaedDŕ.:Mifosläv:Rusinko, PhDr. Viera Rusinková,: 

Mesto Prešov 

Hlavná č.73 
Prílohy: l 1/ybavuje; . ! 

· Evióeni:r.éčíslo došlej pošty: .fO~ 0 O{)/ rJo .f~:J 
Prešov 15.6.2015 l~ -

080 OO Prešov 

Véc: 

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 m 2
} 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 
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· .. . :_fL.""~"':-- MÉSTO PREŠOV 
·:-~· .. MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE. 1 

Odb~rúzeinného plánovania a s~ávebného úradu.:~ 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu ~:i·. -~ .... " 

· · · Hlavná 73 ··· · ··· 

080 01 Prešov 

!.:_:. 

ftrcsts!,)-' úrad\' Prešove 
()dbGr ~::~;;'~"\'Y nla]f:tku· rnesta -~ 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta'"'~, 
Majetkovo-právne oddelenie 
Hlavná 73 

Váš list číslo f zo dňa 

M/20 15/1 0392 
07.07.2015 

Naše číslo 

8/10695/2015 

080 01 Prešov 

Vybavuje f 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 plánovaniá a urbanizmu nemá námietky k odoredaiu 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 Pl.ÁHOVAIIIA A STAVEINÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

/, l v .. / 

Ing. arch. Mária ~ut~~á 
vedúca odboru UP a SU 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov l TeL: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E·mail: mesto.radníca@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Návrh l@l 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

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

AJ 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 

V~J;danie: 
ľ: 

Strana 
13142 

(presná výmera bude :Známa po vypracovaní GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita UL Jánošíkova. 
~dli 

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

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) zákon~ č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 138/1991 ~b. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadom k tomu, 1'~ všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 1 . 

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: 
'· .. ' i 

Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dň~ 28. ~· 2015 sľprílohami 
Stanovisko OUPaSU ?:O dňa 17. 3. 2015 
Kópia mapy z ,GIS i. . . , 
Návrh na uznesé~ie: 
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 

(presná výmera bude! známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k ú. 
Jánošíkova, spôsobo~ priameho predaja 
- minimálne za cenu ~ zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 

Prešov, lokalita Ul. 
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MESTO PREŠOV 
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 

. _, .. ,· 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

)-~- --0 ~·-
Meno, priezvisko l obchodn)' názov: ...... !.~;/..-. .......... C:'!: .. ~ .. f!.:!. ............... t::..C:. .. ~~.'!.. .......................................... . 
Dátum narodenia l IČO: .. / .............................................................................. ""'"'''"_"'"''''''''''''' 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: .. : ................................................. 1 ........................... . 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ::.. ..................... r .... ; ... ŕ .... .. 
e-tnailová adresa: .ť ............. "-..... ;-. ..rr(.t;;:r,.--;-t •• Y. •• ,{:-~ .. 7 •• -; .. -........... -. ....... .. 

(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 nachádza na ulici, ..... :?:g:b..Q.§J.'J .. <?..~:'i':;--··········································· .. ·························· ........ . 
Katastrálne úze1nie: J?.~.J:QJI. ......................................................................................................................... . 
Číslo parcely: ...... ~.9..€.?:/.;?..Q.G. .. '/' .. Q.?(!J!:.!j.(~:~ ..... f?.~.:? .. ľ.).f .................................................... . 
Účel žiadosti' •. ,~&:t.ťeJ:J.ie. ... p.rf:d.<g.trJ.f..4.'!..:::.f?.is.:lr.1 .. b .... J:;ť.<?..&. .. '::':,~.~:O •• Jl..'Ai.':. .. §ľ!.!:~ .. :.:..fk. .. 
.. M.Yť.g§_(J~J....p..t!<Ú..( .. ::.f!jl.~'!.!.g_.c/..q}J..ii. .... -q_4f .. ~?.':!:!'J.r:.. :!.:!::.'::~ ................................ . 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnj·ch údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení 
podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

" v dl /. .2 el'; V Presove dna ........ : ........... .. 

Príloha: 

- --k6pia listu 'la:stníctva na (JOzemok 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

čestné vybJáseúi9 ~6dl'a: pi ílohy č. ll aleba príloh.y €.-H k Slb-- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

' l "'";'~""""·------ ... 
po is \Thovateľa 

". 



In~:. Dudáš Ľuboš, ~ .. 

Vec: Žiadosť 

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

Prešov 27.01.2015 

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. 

Ked'že 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 1596/10 a 
1:596/11. (viď. príloha: Protokol o vytýčení+ vytyčovací náčrt ďalej VN). 



Máme za to, že tento VN bol objednan)· 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 byť 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/15/20 l O rozhodol a to 
tak, že časť parcely priamo priliehajúca k našej 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 14.10.2013 predstavuje výmeru 50m2

· 

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

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

2. v dobe zamerania a výstavby plota nebolo GPS ani ROEP 
3. dotknuté parcely č.2067/306 o výmere 95m2 a č. 2067/105 o výmere 

93 m2 sú vedené ako orná 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 rozlohou i tvarom nemôže byť oceňovaná ako 
stavebný pozemok keď v 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/15/2010 a cenová ponuka MsÚ bude adekvátna 
skutkovému stavu veci sme pripravení dokúpiť aj zostatkovú časť 
parciel č. 2067/306 č. 2067/105 o výmere spolu 133m2

· 

Vzhľadom na to navrhujeme stanoviť symbolickú predajnú cenu l€/m2 a v 
takom prípade máme záujem o odkúpenie oboch parciel spolu a naraz na základe 
jednej kúpnej zmluvy na parcely č. 2067/306 o výmere 95 m2 a č. 2067 ll 05 o výmere 
93 m2 čo predstavuje celkovú výmeru 188 m2

• 

Veríme, že pri rozhodovaní a oceňovaní zohľadnite uvedené skutočnosti. 
Očakávame Vaše stanovisko resp. návrh kúpnej zmluvy. 
S úctou 

Ing'>Cuboš Dudáš! 

Príloha: Vytyčovací náčrt + Protokol o vytýčení - l x 



Váš :ist či s io zo dňa: 

M/1648/20 15 

Mestský úrad Prešov 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24, 080 O l Prešov 

:'<aše číslo: 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku 

Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

Prešov: 

B/2662/20 15 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 

~~ i':~TO l"ftE.ŠO'i1· 
, ,. .. ,..~'2St.:;.~:·y :Jr;Jcj v ;C)reSG"/e 
:....' ~ ~ ~· ;• 

Ing. arch. Kristína Hakučová 
poverená riadením odboru 

Mestský úrad v ?rešove l Hlavná 7 31080 01 Prešov 1 i Tel.: +421(51)31001111 Fax: +<121(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@pcesov.sk 'W'>iN.prescv.sk 

• ' • : • • .~ '> - •, • • "' : r _. • r ' • • "" . . . . ~ . ~ .. ' . ~ 
. . . .. . . . . . 



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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lžjl Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 14/42 

P. č. l O (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 3339, ostatné plochy o výmere cca 190 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. S lanská. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o kúpu predmetnej časti pozemku za účelom vybudovania parkovacích miest 
nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti firmy. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode AJ tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa: zákon č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja 
vzhľadom k tomu, že všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko oddelenia hlavného architekta mesta a územného plánovania zo dňa 31. 3. 2014: 
(V prílohe.) 

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

1

s odpredajom časti pozemku. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 13. 2. 2014 s prílohou 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 31. 3. 2014 
Kópia mapy 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3339, ostatné plochy o výmere cca 190m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. Slanská, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

l 

F- MsÚISP-01/1211 



Company Center s.r.o., so sídlom Slánska 20A, 080 06 Prešov 
IČO: 36 749 303 DIČ: 202235205~ Obchodný register Okresného súdu Prešov odd. Sro, vl.č. 18389/P 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
Prešov 

~ ~ f 
·..,;-' l' 
-· .:' ,t! 

J 

V Prešove, dňa 10.2 2014. Vybavuje: Ing. Angelovičová Tel.: 051-7496008 E-mail: angelovicova@advisors.sk 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Obchodná spoločnosť Company Center s.r.o. sa zaoberá podnikateľskými aktivitami 
týkajúcimi sa poskytovania služieb v oblasti účtovníctva, podnikateľského a daňového 
poradenstva a pod. V zmysle vyššie uvedeného sa sídlo spoločnosti nachádza v Prešove na ul. 
Slánskej č. 20A. Na tejto adrese vlastníme nebytové priestory nachádzajúce sa vo viacúčelovej 
budove - Administratívno-skladovací objekt s bytmi a v týchto poskytujeme aj služby, ktoré sú 
predmetom nášho podnikania. Pri našej práci prichádzame často do kontaktu s l'uďmi, či už sú 
to naši klienti, záujemcovia o poskytovanie našich služieb alebo predstavitelia štátnych 
orgánov (najmä polície), nakol'ko konatelia spoločnosti sú zároveň znalcami v oblasti 
ekonomiky a podávajú znalecké posudky pre rôzne subjekty. Z toho vyplýva aj potreba 
prijímania l'udí v priestoroch našej spoločnosti a umožnenia parkovania ich motorových 
vozidiel. Parkovacie priestory, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti sídla našej 
spoločnosti na vlastnom pozemku však týmto potrebám nepostačujú a máme záujem na 
rozšírenL_moŽnQ_~.ti _ _p_g_r:Js.Q_vania pre našich klientov, vrátane predstavitel'ovštátnych orgánov. 

Obraciame sa preto na Mesto Prešov so žiadosťou o odkúpenie časti parcely č. 3339 -
Ostatné plochy o vÝmere 2522 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1192, katastrálne územie 
Nižná Šebastová. Je'dnalo by sa o časť tejto parcely o rozmeroch 38 x 5 metre, teda o plochu o 
výmere 190 m2. V tejto súvislosti pripájame laický náčrt nachádzajúci sa na informatívnej 
kópii z mapy, ktorá zobrazuje parcelu č. 3339 ako aj jej časť, o odkúpenie ktorej máme 
záujem. Na tejto časti parcely č. 3339 by sme chceli v zmysle vyššie uvedeného zriadiť 
parkovisko a vyriešiť takto zmienený problém súvisiaci s parkovaním. 

Predmetná časť parcely č. 3339 v prírode predstavuje plochu nachádzajúcu sa pozdÍž 
mies_tnej_kom_!.LQi_k_ili;:ie _ _prebiehajúcej rovnobežne s budovou sídla našej spoločnosti, zakreslená 
časť sa nachádza oproti tomuto sídlu, a to za spomínanou miestnou komunikáciou. Za 
zakreslenou časťou parcely č. 3339 sa terén zvažuje do miestneho potoka. DÍžka 38 m je daná 
dÍžkou priestorov, ktoré sú sídlom našej spoločnosti. 

V prípade kladného stanoviska Mesta Prešov sme ochotní zabezpečiť na vlastné náklady 
riadne podklady pre uzavretie kúpnej zmluvy vrátane geometrického plánu, písomného 
vyhotovenia kúpnej zmluvy a eventuálne ocenenia predmetnej časti nehnutel'nosti znaleckým 
posudkom. Záverom našej žiadosti si dovol'ujeme opätovne zdôrazniť, že kladné stanovisko 
Mesta Prešov by významným spôsobom ul'ahčilo prácu a aktivity našej spoločnosti, pričom je 
potrebné konštatovať, že odpredaj tejto časti parcely v prospech našej spoločnosti nijakým 
spôsobom nebude na ujmu verejným záujmom alebo potrebám a nikoho neobmedzí. 
Poukazujeme totiž na to, že sa jedná o neobývaný a nikým neužívaný priestor medzi miestnou 
komunikáciou a potokom. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme. 

Ing. Zuzana Angelovičová 
kon ate l' spoločnosti 

Company Center s.r.o. 
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MESTO PREŠOV 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

· Váš list číslo l zo dňa: 

M/3527/2014 
03.03.2014 

Vec 

Naše číslo: 

B/5569/2014 
Ev.č.17417/2014 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
2 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

Prešov: 

31.03.2014 

Pozemok parcelné číslo KNC 3339- ul. Slánska v k. ú. Nižná Šebastová 
- stanovisko k žiadosti o odpredaj pozemku. 

Mesto Prešov --: Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania, 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 znení neskorších predpisov, dáva k predloženej žiadosti 
nasledovné stanovisko. 

1. Podl'a platného územného plánu mesta Prešov sa pozemok parcelné číslo KNC 3339 
- ostatné plochy, o celkovej rozlohe 2522 mz, evidovaný na LV č. 1192 v k. ú. Nižná 
Šebastová, ulica Slánska nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
urbanistickej zelene, v priestore biokoridoru a ochranného pásma vodného toku 
Šebastovka. 

2. Pod l' a VZN č.11 /2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta 
Prešov, pre pozemok parcelné číslo KNC 3339 v k. ú. Nižná Šebastová platia 
regulatívy RL G 2, RL 9.2.2, RL 11.2. 

3. Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nesúhla§.L 
s odpredajom časti pozemku parcelné číslo KNC 3339 o rozlohe 1"90 mz, 
evidovaného na LV č. 1192 v k. ú. Nižná Šebastová, na ulici Slánska, v zmysle 
žiadosti predloženej spoločnosťou Company Center, spol. s r.o., Slánska ul. č. 20/A, 
080 06 Prešov pre účely zriadenia parkovacích miest. 

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@presov.sk 1 www.presov.sk 



2. 
4. V zmysle regulatívov RL G 2., RL 9.2.2 a RL 11.2 záväznej časti Územného plánu 

mesta Prešov je neprípustné zriaďovať akékol'vek parkovacie alebo odstavné plochy 
d 

1 
na plochách urbanistickej zelene, v priestore biokoridoru a v ochrannom pásme 

~~ vodného toku Šebastovka. 

S pozdravom 

Prílohy: O 

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

Ing. Mari\án Harčarík 
ria~itel' 

Sekcie stavebného úradu a urbanistiky 
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Gisplan mesta Prešov, Miestopis: (c) Gi sta s.r.o., Ulice: (c) Gista s.r.o., Kataster: (c) UGKK SR, jun 2013 (nesluzi na pravne ukony) 

janka Hnatová 27.02.2014 14:52 
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lj]]l Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 15/42 

P. č. ll (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 2684/1, ostatná plocha o výmere cca 24 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Wolkerova. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel'ka žiada o odkúpenie uvedeného pozemku za účelom výstavby garáže, ktorá by bola 
pokračovaním súčasných garáží v radovej zástavbe. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku bližšie špecifikovaného v bode Al tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. 'ej zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon~. 138/1991 
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 10. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 13.4.2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s 

1 

odpredajom časti pozemku parc. č. KNC 2684/1 na výstavbu gMáže. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 25. 2. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ ,zo dňa 10. 6. 2015 
Kópia mapy 

Návrh na uznesenie: 

.\ 

Zámer predaja ča;ti pozemku parc. č. KNC 2684/1, ostatn'Cí plocha o výmere cca 24m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Wolkerova, 
spôsobom priameho predajq 
- minimálne za i:enu v zmysle znaleckého posudku. 

''\'.''1 .. ľ ~ 

F- MsÚISP-01/12/1 



Jana Hirková, Majakovského 5, 080 Ol Prešov 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Týmto žiadam mesto Prešov o odpredaj pozemku na parcele 2684/l o výmere 24m.2 ostatneJ 

plochy, na ulici Wolkerovej v k.u. Prešov za účelom výstavby garáže, ktorá by bola 

pokračovaním súčasných garáži v radovej výstavbe. 

S pozdravom / 
/ 

Príloha: l mapa 



MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Váš list číslo l z<MfM 14/2015 

Vec vec 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Mglcar~l litétarína Štofanová Prešov 10.6.2015 
~ 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Prešov, Wolkerova ulica, odpredaj časti pozemku parc. č. KNC 2684/1 za účelom 
výstavby garáže, Jana Hirková 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/3414/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako obytná plocha 
bytových domov na území Centrálnej mestskej zóny Prešov. Pre danú lokalitu platí regulatív 
RL 8.6 a RL 1.3.3 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta Prešov č. 11/2013. 
RL 8.6 Plochy určené pre bývanie v bytových domoch v CMZ 

a) hlavná funkcia - bývanie v bytových a polyfunkčných domoch 
b) prípustné funkcie - zariadenia základnej a vyššej občianskej vybavenosti, nevýrobná prevádzka, ktorá 

nie je zdrojom zhoršenia kvality bývania s únosnou indukciou podnikatel'skej a individuálnej dopravy 
vozidlami do 3, 5 t 

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

odpadov 
d) ostatné podmienky: 

-zástavba je samostatne stojacimi alebo radovými objektmi, maximálne šesťpodlažnýmí vrátane 
podkrovia alebo ustupujúceho podlažia, objekty nesmú brániť v pohl'adoch na historické časti 
a pamiatky mesta, zastavanosť areálov budovami do 30%, podiel plôch zelene minimálne 30% 

-garážovanie a parkovanie bude riešené v rámci jednotlivých obytných zón, počet odstavných 
a garážových miest musí byť minimálne zhodný s počtom bytov v zóne. 

-v pamiatkovej rezervácii maximálnu výškovú hladinu zástavby, podlažnosť a zastavanosť na 
jednotlivých pozemkoch určujú "Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatkovej rezervácie Prešov 
2006- aktualizácia" 

-stavby v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie musia rešpektovať podmienky stanovené 
príslušným orgánom ochrany pamiatok. 

RL 1.3.3 Regulatív pre parkovanie v obytných súboroch bytových domov 
Pre parkovanie (odstavovanie) osobných motorových vozidiel v obytných súboroch je možné zriaďovať 

tieto stavby: 
• úrovňové parkoviská 
• viacúrovňové parkoviská fonnou garážových domov, automatizovaných parkovacích systémov (napr. 

• minimálne dvojpodlažné garáže 
• podzemné parkoviská. 
Zriaďovanie nových garážových areálov z radových boxových garáží na úkor vnútroblokových 

nezastavaných pn'estorov a verejnej zelene je neprípustné. Pre reguláciu statickej dopravy v územiach 
s nedostatkom parkovacích miest je potrebné zriaďovať parkovacie zóny. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel .. +421(51)3100111 l Fax .. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



2. 

Predmetná lokalita je súčasťou vnútroblokového priestoru bytových domov na 
Sabinovskej ulici č. 23-31, Bjornsonovej ulici č. 1-2 a Wolkerovej ulici č. 1-3, 5-7 
a nachádzajú sa v ňom radové garáže. Tieto radové garáže sú z urbanistického, technického 
a prevádzkového hl'adiska stavebne ukončené a nie je možné v nich pristavovať ďalšie 
radové garáže. V minulých rokoch bývalý odbor ÚP,AaŽP, ÚHA. OHAM a SSÚU odd. 
HAaÚP zaujal k zámeru prístavby radovej garáže na tejto časti pozemku záporné stanoviská 
pre rôznych žiadatel'ov- občanov . 

.... 

Nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č. 2684/1 k.ú. Prešov za 
účelom prístavby jednej radovej garáže. 

.~e, 
Ing. arch. M~ria š~tková 
vedúca odboru úz~fnného plánovania 
a stavebného úr~du, 
hlavný architekt-mesta 

/ 



----



\~\ Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 16142 

P. č. 12 (Lichvárová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 9204/153, zastavaná plocha o výmere 4m2

, vytvoreného GP č. 2412010 
zo dňa 8. 10. 2010, vyhotoveného Halászom Mariánom, Geodetické práce, Alerova 8, 040 22 
Košice, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 920416, zastavaná plocha a parc. č. KNC 9210116, 
záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Matice slovenskej. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Na predmetnom pozemku bola na základe právoplatného stavebného povolenia č. B12009110910-
Ja/59 zo dňa 25. 6. 2009 spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, vybudovaná 
distribučná trafostanica v rámci stavby: "Polyfunkčný objekt l. etapa - Prípojky a komunikácie, SO 
105 kábelová prípojka NN a SO 106- Trafostanica, kábelová prípojka VN 22 kV. , .l 

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

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 22. 9. 2015: ·' '. '; 
(V prílohe.) 

... 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. l zo dňa l. 10. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s odpredajom mestského pozemku o výmere 4 m2 v lokalite Ul. M. slovenskej. 

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

. l t 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 9. 7. 2015 
GP č. 2412010 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 22. 9. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predafa' pozemku pdrc. č. KNC 92041153, zastavaná plocha o výmere 4 m2

, vytvi)reného GP 
č. 24/2010 zo dňa 8. JO. 2010, vyhotoveného Halászom Mariánom, Godetické práce, Alerova 

8, 040 22 Košice, odčlenením z pozemkov parc. č. KNC 920416, zastavaná plocha a parc. č. KNC 9 21 Ol 16, 
záhrada, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Matice slovenskej, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku zadaného mestom Prešov. 

F- MsÚISP-0111211 



, 
l' 

l 
l-
l· 

,/ 
l 

l 
l'" 

l 

í 
! 

• 

Vec: Mesto Prešov·- Žiadost' o kúpu pozemku - Prešov, ul. 
Matice Slovenskej, Polyfunkčný objekt. 

Vážené dámy, vážení páni, 

Týmto by si Vás spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len 
"VSD, a.s.") dovolila požiadať o uzatvorenie Kúpnej zmluvy na novovytvorený 
pozemok parc. č. 9204/153 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2 (ďalej 
len "kupovaný pozemok"), ktorý vznikol z pozemkov parc. č. KN-C 9204/6 a 
parc. č. KN-C 9210/16, vo výlučnom vlastníctve Mesta Prešov v katastri 
nehnutel'ností evidovaných v katastrálnom území Prešov na liste vlastníctva č. 
6492. Pozemok parc. č. KN-C 9204/153 bol vytvorený geometrickým plánom č. 
24/2010 firmy Halász Marian Geodetické práce Košice (Príloha č. 1). 

Na kupovanom pozemku na základe Stavebného povolenia č. B//2009/1 091 O
Ja/59, právoplatného dňa 09.04.2009 ( Príloha č. 2 ) a Zmluvy o postúpení 
práv a prevzatí záväzkov- Zmena stavebníka zo dňa 27.08.2009 ( Príloha č. 
3) bola spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len "VSD, 
a.s." ) vybudovaná distribučná trafostanica v rámci stavby "Polyfunkčný objekt 
l. etapa - Prípojky a komunikácie, SO 105 Kábelová prípojka NN a SO 106 -
Trafostanica, kábelová prípojka VN 22 kV". 

Zároveň by sme Vás chceli požiadať o spôsob stanovenia kúpnej ceny. V 
prípade potreby na kupovaný pozemok necháme vyhotoviť znalecký posudok 
na stanovenie všeobecnej hodnoty pozymku. 

Pri vyhotovení návrhu zmluvy použite prosím nasledujúce identifikačné údaje 
spoločnosti VSD, a.s.: 

Obchodné meno 
So sídlom 
Zastúpený 

Východoslovenská distribučná, a.s. 
Mlynská 31 , 042 91 Košice 
Ing. Jaroslav Hrušč, riaditel' divízie Sieťový obchod 
Mgr. Miriam Lévayová, poverená riadením odboru 
Manažment vlastníckych vzťahov 

IČO 36 599 361 
IČ DPH SK2022082997 
DIČ 2022082997 
Bankové spojenie Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
!BAN SK83 8130 0000 0020 0848 0001 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice l, Oddiel:· Sa, 
Vložka číslo: 1411N. 

BW~GROUP 

Východoslovenská. 
distribučná, a.s. 

Mlynská 31 
042 91 Košice 
Slovenská republika 

T +421 55 610-2151 
F +421 55 610-2975 
E info@vsds.sk 
I www.vsds.sk 

Bankové spojenie 
Citibank Europe plc, 

• 

• 

pob. zahraničnej banky 
č. ú.: 2oo84aooo11B13o 

Spoločnost je zaplsaná 
v Obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I 
oddiel Sa, vložka 1411/V. 

IČO: 36 599 361 
DIČ:2022082997 
IČDPH:SK2022082997 
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,:, ... l·- .Uvítali by sme, ak by ste nám návrh zmluvy zaslali v elektronickej forme, čo by 
značne zjednodušilo a urýchlilo našu komunikáciu. · 

.V_:prípade potreby doplnenia dokladov alebo akýchkol'vek nejasností nás, 
· -~ ... -··. c prosím kontaktujte na tel. čísle uvedenom v hlavičke listu, resp. na mobilnom 

tel. čísle 0905 632 469. 

Za spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 

Prílohy : podl'a textu 

S pozdravom 

Východosloven•ská dí•stribu, , 
K .. ena, a.s os1ce · 
• 2'0. 

r 
Mgi.-~ M i~r.a"fu-·Lév a yo vá 
vedúca'bdbo ru 

Ing. Vladimír Országh 

Man~Žment vlastníckych vzťahov 
špecialista odboru 
Manažment vlastníckych vzťahov 

Kópia : VSD - úsek Sieťcpvý obchod - MVV 
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PK listu 
vložky v/astn 

PK LV 

Clslo 

PK 

Doterajší stav 

parcely 

KN·E KN·C 

VÝKAZ VÝMER 

Zmeny 

Druh 
o od 

Crslo Výmera 
parcele m2 parcely m2 

parcely pozemku 
ha m2 člslo člslo 

STAV PRÁVNY JE TOTOŽNÝ S REGISTROM C KN 

6492 2 6200 zasla~<pl 

6492 92tO!t6 51 zahrada 

Spolu. 

legenda: kód soôsobu V'lltiívanía oozemkoľ: 

22 ·Pozemok, na /;torom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a 
úéelová komunikácia, lesná cesta, palná cesta, chodník, nekryté patlmvísko a 
icllstlčash' 
25- Pozemok, na A torom Je postavenJ ostatná inž!i1ierskll stavba a jej súéasb' 
4. Pozemok pmvaine v zastavanom Jizemi obce alebo v Zliňradkárskej'osade, 

na k/orom sa pes/uje zelenina, Mvcie, okrasná nizkll a wso# zeleň a Iné 
polnohospodárske plodiny 

9204/6 

9204Jt5J 

92t0116 

AM dnthfl stm•ór,· 

IB -Badol'a taclmickejl~'havenosli sľdlc7 (vymenníko~·a. transfonnaéná, 
éetpada a prečerpál'ac/;1 stanica, rozvod ene'!Jif. Uprrmia ~·ocy~ vodojem. 
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S/rana tlf 

Nový stav 

Výmera 

ha m2 

2 6t91 

4 

51! 

2 6251 

Druh 

pozemku 

kód 

zasta.:pl 

22 
zasfa1~p! 

25 

18 

.zahrada 
4 

Vlastník· 

(iná oprávnená osob~) 

adresa (sldlo) 

doterajší 

VSDSa.s., 

Mlynská 31,0429t KE 

dnteraj§í 
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Váš list číslo l zo dňa 

MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

MsÚ Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 

M/1 0937/2015 B/2015/12584 Ing. arch. Katarína Štefanová 
'fi!'! 051/3100230 

22.9.2015 

katari na. stofanova@presov. sk 

Vec 

Prešov, Sídlisko 111., ulica Matice slovenskej, odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 
9204/6 a 9210/16 k.ú. Prešov, Východoslovenská distribučná, a.s. 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/1 0937/2015 a po jej prehodnotení zaujíma oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov sú predmetné pozemky navrhované ako plocha občianskej 
vybavenosti. Pre danú lokalitu platí regulatív RL C.3 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN 
mesta Prešov č. 11/2013. 

Časť pozemku parc. č. KNC 9204/6 a časť pozemku parc. č. KNC 9210/16 k.ú. Prešov 
sú zastavané distribučnou trafostanicou ku polyfunkčnému objektu na ulici Matice slovenskej. 
Na časť predmetných pozemkov, zastavanú trafostanicou, je geometrickým plánom č. 24/2010 
vytvorená parcela č. KNC 9204/153 k.ú. Prešov o výmere 4m2

• 

Nemáme námietky k odpredaju pozemku parc. č. KNC 9204/153 k.ú. Prešov /podl'a GP 
č. 24/2010/, ktorý je zastavaný trafostanicou, žiadatel'ovi - spoločnosti Východos,lovenská 
distribučná, a.s .. 

1,'··· 

~t"......---.......-t 

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

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 1 Fax .. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 17/42 

P. č. 13 (Buzgóová) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'nosti: 
stavba -bytový dom, s. č. 2486 na pozemku parc.č. KNC 1127 o výmere 187 m2

, zastavané 
plochy a nádvoria, L V č. 1192, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita UL S lanská č. 6. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Bytový dom na S lanskej ul. č. 6 v k. ú. Nižná Šebastová je v značne zdevastovanom stave a bolo 
by potrebné investovať nemalé finančné prostriedky na jeho uvedenie do užívaniaschopného 
stavu. Preto by bolo najefektívnejšie riešenie uvedenú nehnuteľnosť odpredať. Predmetný 
bytový dom je v súčasnosti prázdny (neobývaný). Pozemok pod stavbou je vo vlastníctve 
súkromných osôb. 

~ . ! 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 21. 10. 2015: 
(V prílohe). 

Dl Stanovisko odboru strategického rozvoja zo dňa 12. 8. 2015: 
(V prílohe). 

El Stanovisko VMČ č. 3 zo dňa 31.8.2015: 
Súhlasí s odpredajom. 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Z dôvodu dlhodobého nevyužívania predmetnej stavby, ako aj z dôvodu vysokých nákladov na jej 
údržbu, OSMM odporúča schváliť zámer predaja stavby a pozemkov bližšie špecifikovaných v 
bode Al tohto materiálu v zmysle § 9a ods. l písm. a) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom obchodnej verejnej sút'aže. 

GI Cena: 
95 000 €. 

Hl Prílohy: 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 21.10. 2015 
Stanovisko OIČ zo dňa 12. 8. 2015 
Kópiu z kat. mapy 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja stavby- bytový dom, s. č. 2486 na pozemku parc.č. KNC 1127 o výmere 187m2

, 

zastavané plochy a nádvoria,. LV č. 119 2, k. ú. Nižná Šebastová, lokalita Ul. S lanská č. 6 
-spôsobom obchod~ej verejnej sú~aže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe. 

F- MsÚISP-0111211 



MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

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

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

M/1 0710/2014 
10.08.2015 

8/15906/2015 Ing. arch. Vladimír Krištof 
'B' 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

21.10.2015 

Vec 
Prešov, čast' Nižná Šebastová, Slánska ulica č.6, s.č. 2486, žiadost' o 
odkúpenie bytového domu na pozemku parc. č. KN-C 1127 v k. ú. Nižná 
Šebastová, PEhAES, a.s. 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/10710/2014 a po jej prehodnotení zaujíma Mesto Prešov, 
Mestský úrad v Prešove, Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a Územného plánu (ďalej v texte len "ÚPN") mesta Prešov je predmetná lokalita 
navrhovaná ako polyfunkčná plocha občianskej vybavenosti a bývania, pre ktorú platí regulatív RL A.1 
záväznej časti ÚPN mesta Prešov. Súčasné funkčné využitie stavby je v súlade s ÚPN mesta Prešov. 

Dotknutý bytový dom je dvojpodlažný, plne podpivničený, umiestnený v radovej zástavbe na 
Slánskej ulici, zastrešený šikmou strechou bez využitia podkrovia pre účely bývania. Z dispozičného 
hl'adiska sa jedná o bytový dom schodiskového typu s kapacitou štyroch dvojizbových bytov. 

V súčasnej dobe je daný bytový dom neužívaný, v zlom technickom stave a vyžaduje si 
neodkladnú komplexnú obnovu. Na základe požiadavky Výboru mestskej časti č.3 bola v roku 2014 
Mestom Prešov, Mestským úradom v Prešove obstaraná projektová dokumentácia pre stavebné 
povolenie komplexnej obnovy tohto bytového domu. O vydanie stavebného povolenia k dnešnému 
dňu nebolo požiadané. Pozemok pod stavbou bytového domu nie je majetkovoprávne vysporiadaný. 

Nemáme námietky k odpredaju bytového domu na Slánskej ulici č.6, súpisné číslo 
2486, v Nižnej Šebastovej. 

Prípadná budúca obnova, rekonštrukcia alebo nadstavba uvedeného bytového domu: 
o podlieha odsúhlaseniu Mesta Prešov, Mestského úradu v Prešove, Odboru územného 

plánovania a stavebného úradu, oddeleniu územného plánovania a urbanizmu 
o musí byť v súlade s ÚPN mesta Prešov 
o musí korešpondovať s urbanistickým a architektonickým charakterom prostredia 

v zmysle §4 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 

S pozdravom 

~ ~ 
., ' ,.-~/' -T ~~~ 

;' t--~/: / ., . . ,':·/,·. / 
t-- ... ' l / / 

Ing. arch. Mária ~t~tk~vá 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



'/áš list číslo l zo dňa 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie investičnej činnosti 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

OSMM 
Majetkovo-právne oddelenie 
MsÚ Prešov 

NašP čí:;io V;bavuje í linka Prešov 

R- 662/2015 Ing. Kollarčíková/3100220 12.8.2015 

Žiadost' o zaujatie stanoviska- odpoveď 

Na základe Vašej žiadosti vo veci stanoviska k odpredaju bytového domu na uLSlánskej 
č. 6, k. ú. Nižná Šebastová uvádzame nasledovné: 

V roku 2014 bola na základe uznesenia MsZ č. 533/2014 (RO č. 5) zo dňa 28.4.2014 
spracovaná projektová dokumentácia na "Bytový dom na ul. Slánskej č. 6 - obnova 
objektu". Stavebné práce zatiaľ realizované neboli. 

Náklady na PD: 19 550,- € -uhradené 
450,- €- neuhradené (v zmysle zmluvy sú to náklady za autorský 

dozor stavby, ktoré majú byť uhradené po realizácii 
stavebných prác). 

Projektovú dokumentáciu spracovala Ing. arch. Eva Kupčihová na základe zmluvy 
o dielo č. 201400740. 

V prípade odpredaja bytového domu je potrebné zvážiť možnosť odpredaja aj 
spracovanej projektovej dokumentácie pri zohľadnení existujúcej zmluvy o dielo č. 201400740, 
najmä licenčných podmienok uvedených v bode IX. tejto zmluvy. 

S pozdravom 

Príloha: 
l. Zmluva o dielo č. 201400740 

7 / 
i? ,/ l ' ~·' 

<'-x' .· // / .. 
Ing. 'MagdaÍéna Artimová 

vedúca odboru strategického rozvoja 

MestsKY ~Jrad v Preš(;ve l Hlav:1á 73 l C80 Ji ProšO\/ i TeL. r421(5!)3.i8G111 l +42: (5í ~7733865 l E-mail· mesto.radn:ca@pr·2SOisk: 1 
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Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
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PRÍLOHA Č ....• 

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

vyhlasuje 
podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na odpredaj nasledovných nehnuteľností: 

- Stavba - bytový dom súpisné číslo 2486, stojacej na pozemku parc. č. KNC i.lf~7, 
L V č. 1192~ k. íl. Nižná Šebastová, lokalita S lanská 6, · · 

s týmito podmienkami 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 

l. predmetom n~vrhu zniluvy bude vyššie identifikovaná nehnuteľnosť; 
. ,,pii· 

•\-: 
. '1• 

2. súťažiaci predloží návrh kúpnej ceny minimálne za cenu vo výške 95 000€; 
3. súťažiaci prijíma poc:hD.ienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na 

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

4. súťažiaci berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa odseku 3 nastávajú 
doručením pí~omného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva. Odstú:pezpm od 

~lu~ ~~~~a zani~L . . , , ff~ i\ 
5. suťažiac1 pnJíma podnúenky na odpredaJ vyššte uvedenych nehnuteľnosti: · •: · · 

Prípadná budúca obriova, rekonštrukcia alebo nadstavba uvedeného bytového domu: 
- podlieha odsúhlaseniu Mesta Prešov, Mestského úradu v Prešove, Odboru územného 

plánovania a stavebného úradu, oddelenia územného plánovania a urbanizmu 
- musí byť v súlade s ÚPN mesta Prešov 
- musí . korešpondovať s urbanistickým a architektonickým charakterom prostredia 

v zmysle §4:ods.2 vyhláška Mžp SR č. 532/2002 Z.z. 
. ' ! . . 

osTA1NÉ'sťrtAŽNÉ PODMIENKY: 
: ~ .... l·.i;l··: l··:{', 

l ; ' 

l. sút'ažiaci prijím~ podmienku, že: 
a) do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku vo výške 
minimálne 5 000 € :na účet č. IBAN SK38 0200 0000 3500 0042 3572 , VS xxxx, inak jeho 
návrh nebud~ do s~ťaže ?:áhrnutý; zábezpeka sa po uzatvorení kúpnej zmluvy použije na 
úhradu časti.klipnej;C?eny; ak. súťažiaci, ktorého ponuka bola prijatá podľa odseku 9, ~~ietne 
uzatvorif ~~Ál~: ~4}'\1; y~~QllÍne do 30 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o p~~ jeho 
návrhu, 50 o/o .zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná časť bude 
vrátená súťažiacem~ do IS k~lendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na.uzatvorenie kúpnej 
~~ ' . 

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

l ' 

ceny za predmet~ kúpy;: · ' 
' .. ' . l . . 

.·· 

~f:k 
. . 1 • . . :~ ~ 
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PRÍLOHA Č ..•.. 

:. 

2~: :1' ~chnické info'rmácié o nehnuteľnostiach poskytne os~· Msq v P,rešove, Jarková 
'l![lt, tel.: 05113100228 priamo alebo prostredníctvom ~právcu. ~onťakt na správcu 

p~skytne oddelenie mestského majetku na uvedenom t~lefórindm čísle. Obhliadka 
precb.n,etnýGb 1n~h:nut~ľností bude záujemcom umožnená,Ya @9ch ~; 

' . . ' ' . ~ ' 

j •. ; ' 

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

, majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM 
'.:

1
i; 1.[;()bchodná verejná sút'až ~· XX/2015- nehnutel'nosť ,Sians~.6 -: ~.e~tvárat'". 
': Zalepená obálka bude d'aleJ obsahovat': 1 t · 

l ' 

identifikačné údaje sút'ažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, 
sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko,.adresa, rodné číslo), 
doklad potvrdz1,1júci identifikftčné údaje, 

1 

doklad o solventnosti, 
doklad o zloženi zábezpeky, 

'.:
1 

• t ~~ , návrh kúpnej zm!uvy podpísanej ,na~rhovateľom a pod.; , . . , , ., 
4i:r:lfehota na predkladanie navrhov zmluv Je deň stanovený •v oZhám~fll. o vyhlásení 

• · óbchodnej verejnej súťaže, teda do :XX.:XX.2015, do XX.XX hod~; ·' · 
5. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych 

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

6. inávrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
7:; 1. \p~edložené návrhy môže sút'ažiaci meniť a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh 

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

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

9. !prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským 
[1:zastupiteľstvom mesta Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy 

sa vykoná písomnou správou odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom došlo k prijatiu 
najvýhodnejšieho návrhu; 

10. vyhlasovateľ môže ':v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé 
nesprávnosti a tiež vykonať doplnenie a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za 
účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia 

.. ·.;výhodnejšieho návrhu pre vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak 
F ~· 1hebudú v rozpore s týmito súťažnými podmienkami. 



1;;;1 Návrh 
Vydanie: 

,, na schválenie majetkových prevodov t'&ťrana ; 

Mesto Prešov ' 'J18/42 

P. č. 14 (Lichvárová) 
Al Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 

zretel'a z dôvodu verejného záujmu na majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pre 
líniovú stavbu: "Rýchlostnej cesty R 4 Prešov- Severný obchvat", , ::)'l:) 
a to: ' l, , 

-parc. č. KNC 16188/22, lesný pozemok o výmere 1360 m2
, 

-parc. č. KNC 16188/23, lesný pozemok o výmere 6169 m2
, 

- parc. č. KNC 16188/24, lesný pozemok o výmere l 579 m2
, , :, , 

-parc. č. KNC 16235/37; zastavané plochy a nádvoria o výmere'l92 m2
,, 

-parc. č. KNC 16235/39, ostatné plochy o výmere 500m2
, 

-parc. č. KNC 16235140, o~tatné plochy o výmere 200m2
, 

-parc. č. KNC 16~35142}'ô'statné plochy o výmere l m2
, 

-parc. č. KNC 16~35143, ostatné plochy o výmere 448m2
, 

-parc. č. KNC 1626814, ostatné plochy o výmere 172m2
, 

-parc. č. KNC 16281170, ostatné plochy o výmere 68m2
, 

-parc. č. KNC 16~81172, ostatné plochy o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 16~81173, ostatné plochy o výmere 116m2
, 

-parc. č. ~C 16281174, ,ostatné plochy o výmere 16m2
, 

(celkomo~er~ ~~ 8~tf12); v~etk~ na, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lo~alita na q1.) ~, Le;očská 
a Ul. M. Ne~pora p~e Naroänu d1al'mčnu spoločnost', a. s., Mlynské N1vy 45, 821 ()~!Bratislava, 
IČO: 35919001. , "'': ': 

BI Účel majetkového prevodu: 
Národná diaľničná spoločnosť je investorom líniovej stavby: :\,Rýchlostnej cesty R 4 Prešov -
Severný obchvaťf, k., ú.,, Prešov. Z uvedeného dôvodu požiadala o majetkovoprávne 
usporiadani~:, dotknutých, ,, nehnuteľností, a to formou odkúpenia predmetných pozemkov. Na 
predmetnú_::;§favb~;: PC>JP;i,;)tdané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. oú,p,Q-OVBP2-
201512259?1;~0265~~SS~STŕ'zo dňa 24. 8. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dň~~~~· 9. 2015. 
Odpredaj nelffituteľnostfna celú stavbu bol už schválený uznesením č. 44612013 zo dňá 23. 9. 2013. 
Následne bola drul' 10. 4. l014 uzatvorená zmluva o budúcej zmluve na odpredaj schválených 
pozemkoch. Ked'že investor stavbu rozdelil na dva úseky, tým došlo k zmene pôvodného 
územného rozhodn\ltia, kto.tim sú dotknuté len vyššie uvedené 'parcely. Zároveň došlo aj k zmene 
parciel a výmer troch parci,~t potrebných pre l. úsek predmetnej .stavby. Z uvedeného dôvodu je 
potrebné sGI)y,~iť ~ový z~~r na odpredaj dotknutých pozemkov. 

'vj;.r(i •: h: , i L;1f1, , ;,UjÍj;p 
Cl Stanoviskq +R~~elenia mestského majetku: , t: ,,, : 

Mesto PréšÓv ' m~ zámer predaja nehnutel'ností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon 
č. 138/1991 ~b. ,,~, m'j~~ obcí v znení neskorších ,,

11 
pfedp~sov spôsobom,ako prípad 

hodný osobitnéhq , zr~te~a, z dôvodu majetkovoprávneho usporia~ania 'nehnutel'ností pre 
líniovú stavbu: "Rýchlostná cesta R 4 Prešov - Severný obchvat''. ,, ' 

: ' 'i l 

D/ ~:'::~m ~;~.~~€, ~La ~ená koeficientom 1,2 z pôvodnej ,ceny 295 6~1!~~. 
El Pn1ohy: 

Žiadosť zo dňa 29.:10. 201$-, 
' ' ' :·1.! i 2 x snímky z "PZem~a '' r 
l • 

F- MsÚISP-01112/l 
.l 
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Návrh KZ č. 30803/K.Z-12212015/Prešov/0229/MPV PO 

Návrh a uznesenie: . 
Zá'?er)ji/,if~aja nehnuteľn?stí spôsobom ako prlpad hodn:Y,: .,, ?so~llf'ého ',;reteľa ; dôvodu 
maJetkovt1p~ávneho usporzadania pozemkov pre linlliylf st~vbu:"Rychlostna cesta 
R 4 Prešov~ Severný obchvat", a to: ~ · · : ~ 
- parc. č. KNC 16188/22, leS'?Ý pozemok o výmere l 360m2

, . , 

- parc. č. KNC ]6188/23, lesnýpozemok o výmere 6 169m2
, 

- parc. č. KNC 16188/24, lesný pozemok o výmere l 579 ~, 
-parc. č. KNC 16235/37, zastavané plochy a nádvoria o vfmere 192m2

, 

- parc. č, KNC 16235139, ostatné plochy o výmere 500 m , 
- parc.i~U<NC 16235140, ostatné plochy o výmere 200 ~, 
- parc.' 'l KNC 16235/42, ostatné plochy o výmere l m2

, 

- parc. č. KNC 16235/43, ostatné plochy o výmere 448m2
, 

-parc. č. KNC 16268/4, ostatné plochy o výmere 172m2
, 

- parc. č. KNC 16281170, ostatné plochy o výmere 68m2
, 

-parc. č. KNC 16281172, ostatné plochy o výmere 3m2
, 

-parc. č. KNC 16281173, ostatné plochy o výmere 116 ~' 
-parc.· .ó.KNC 16281174, ostatné plochy o výmere 16m2

, , 

(celko~ #~ýmere JO 824m2
), všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov, .lokalita[ Ul. .Levočská a Ul. M 

Nešpord pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 
35919001 

-za cenu celkom 354 795,41 €. 
. L. 

, :' l 

F- MsU/SP,.,.Ol/12/1 
.!T'''. 
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MPV PO -združenie, zast. Ing. Peter CENGEL, Geoflex- katastrálna a zememeračská služba, 
G e m e r s k á 3, 040 Ol K o š i c e, geoflexl@centrum.sk, IČO: 32512252 

Vaše číslolzo dňa: Naše číslo: 

"-""'''~ "'"'~-='--'·"''' ·""'=!'~ .. ·--=.-. .,,,, 

\j l 7 ! 
••-'""' • ··" <• .~-~ -~·~·e·~ .,. '"~ ., .. t~._·.-~~··--·~ 

- ' -----.-, ~"-·---------~ 
;<n:):. Jnh"3tc. ~ 
"ll ~.\l. r:; ~-\id~ 

Vybavuje/tel""· 
Ing. Nemcová Gabriela 

0551644 1476 

Mesto Prešov 
Hlavná 73 
Prešov 
080 Ol 

Dátum: 
26.10.2015 

VEC: .. Ži .. adost' o uzatvorenie kúpnej zmluvy na úseku rýchlostnej cesty "R4 Prešov - Severný 
obchvat". 

MPV PO - združenie, zast. Ing. Peter CENGEL, Geoflex - katastrálna a zememeračská 
služba, Gemerská 3, 040 Ol Košice ako zhotoviteľ diela, na základe plnomocenstva zn. NDS: 
30800/25593/2012 zo dňa 18.04.2012 a následne na základe plnomocenstva č.j. Gr 2/2012 zo dňa 
10.7.212, zabezpečuje pre Národnú diaľničnú spoločnosť a.s., Bratislava - Investičný odbor 
Prešov, Nám. mládeže 3, 080 Ol Prešov (ďalej len "NOS"), objednávateľa a investora stavby R4 
Prešov - Severný obchvat (ďalej len "stavba"), majetkovoprávnu prípravu k stavebnému povoleniu 
a majetkovoprávne vysporiadanie uvedenej stavby. 

Pre účely majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby Vás žiadame o vyhotovenie 
kúpnej zmluvy: 

Katastrálne územie Druh zmluvy Pridelené číslo zmluvy NDS, a.s. 
Prešov Kúpna zmluva 30803/KZ-122/20 15/Prešov/0229/MPV PO 

Ďalšie informácie Vám budú poskytnuté aj na: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný 
odbor Prešov, Námestie mládeže 3, 080 Ol Prešov. Tel.: 051/70 85 030 (Mgr. Lenka Ďugová). 

S pozdravom l\1\' ď' ·' 
•:'"'···.!,·"' ..•. '>l 

1/ 

.••• ~ . ·, ). j ..• 

MPV PO združenie 
zast. Ing. Peter Cengel - konateľ spoločnosti 

Prílohy: právoplatné územné rozhodnutie-~ fotokópia 
Splnomocnenie e' eretuí fotokópia 
Geometrické plány č. 21/2014, 69/2010 
Znalecké posudky č. 3/2015, 2/2012 

CJ) 
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1. Predávajúci: 

Mesto Prešov 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Právna forma: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Kúpna zmluva 
č. 30803/KZ-122/2015/Prešov/0229/MPV PO 

Článok l 
Zmluvné strany 

Hlavná 73, Prešov, 080 01 
Ing. Andrea Turčanová- primátorka mesta 
Právnická osoba - samostatný samosprávny územný celok SR podľa zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
327 646 
2021225679 
ČSOB, a.s., pobočka Prešov 
400854927 4/7500 

(ďalej len "predávajúci") 

2. Kupujúci: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 

Právna forma: 

a 

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 
Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA- podpredseda predstavenstva 
akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava l, oddiel Sa, vložka č. 3518/B 

r·~árodU~~~dal'ničná spoločnosť, a.s. 
SK2021937775 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 

l BAN: 
SWIFT kód: 

(ďalej len "kupujúci") 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
- pobočka zahraničnej banky 
SK30 1111 0000 0066 2485 9013 
UNCTRSKBX 

(ďalej spolu aj ako "zmluvné strany"). 

prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a uzatvárajú v súlade s ustanovením§ 588 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v zneni neskorších zmien a doplnkov, túto zmluvu o 
kúpe nehnutel'nosti (ďalej len .. zmluva"): 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu pre potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného 
povolenia stavby R4 Prešov - Severný obchvat a následne úplného majetkovoprávneho 
vysporiadania uvedenej stavby. Na uvedenú stavbu bolo Krajským stavebným úradom v Prešove 
vydané rozhodnutie o zmene umiestnenia líniovej stavby č. OÚ-PO-OVBP2-2015/22597/90265/ŠSS
ST, zo dňa 24.08.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dr'ía 25.09.2015. Výstavba je vo verejnom 
záujme. 

Článok ll 
úvodné ustanovenia 

2.1. Predávajúci je výlučným vlastnlkom nehnuteľnosti - pozemkov parciel registra "C", 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Prešov, obec: Prešov, Okres: Prešov zaplsaných 
v katastri nehnuteľnosti -vedenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom a to: 

R4 Prešov - Severný obchvat, 30803/KZ-122/2015/Prešov/0229/MPV PO Strana 1 z 5 



Článok 111 
Predmet zmluvy 

3.1. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosti uvedené v článku ll. Predmetom predaja je 
celý špecifikovaný vlastnicky podiel na nehnuteľnostiach - pozemkoch uvedených v článku ll. 
tejto zmluvy a to za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3.2. Predávajúci predáva vlastnicke podiely špecifikované v odseku 3.1. tohto článku zmluvy na 
nehnuteľnostiach špecifikovaných v odseku 3.1. tohto článku zmluvy kupujúcemu Národnej 
diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, ktorá tieto podiely na 
nehnuteľnostiach kupuje do svojho výlučného vlastnlctva pre účely stavby "R4 Prešov -
Severný obchvat", ktorej majetkovoprávne vysporiadanie je v kompetencií Investičného 

odbon,~r~EJ.š1~~\ ''"' . ' . 1 i M l' " v . , l v t' ... , ,~a~ ,.;!, .. ~n a.c,. n1cna spo ocnos, a.s. 

Článok IV 
Kúpna cena 

4.1. Cena nehnuteľnosti uvedených v čl. 111 ods. 3.1. tejto zmluvy je stanovená a poplsaná v 
znaleckom posudku č. 02/2012 a č. 3/2015, ktorý vyhotovil Ing. Albert Sabol, znalec z odboru 
stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, zaplsaný v zozname znalcov, tlmočnlkov 
a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR, evidenčné člslo znalca 913 015 a to v zmysle 
Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v zneni neskoršich 
predpisov takto: 

3/2015 21/2014 24,14 16188/22 1360 1/1 1360,00 32 830,400 

3/2015 21/2014 24,14 16188/23 6169 1/1 6169,00 148 919,660 

3/2015 21/2014 24,14 16188/24 1579 1/1 1579,00 36 117,060 

2/2012 69/2010 44,17 16235/37 192 1/1 192,00 8 480,640 

2/2012 69/2010 44,17 16235/39 500 1/1 500,00 22 085,000 

2/2012 69/2010 44,17 16235/40 200 1/1 200,00 8 834,000 

2/2012 69/2010 44,17 16235/42 1/1 1,00 44,170 

2/2012 69/2010 44,17 16235/43 448 1/1 448,00 19 786,160 
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2/2012 69/2010 44,17 16268/4 172 1/1 172,00 7 597,240 

2/2012 69/2010 44,17 16281/70 68 1/1 68,00 3 003,560 

2/2012 69/2010 44,17 16281/72 3 1/1 3,00 132,510 

2/2012 69/2010 44,17 16281/73 116 1/1 116,00 5 123,720 

2/2012 69/2010 44,17 16281/74 16 1/1 16,00 706,720 

Celková dohodnutá kúpna cena v EUR činí: 295 662,84 €. 

4.2. V zmysle § 6 ods.1 zák. č.540/2008 Z.z., ktorým sa meni a dopfňa zákon č. 669/2007 Z.z. o 
jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre 
motorové vozidlá a o doplneni zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z.z. o 
katastri nehnutel'nostl (katastrálny zákon) v zneni neskoršfch predpisov v znení zákona č. 
86/2008 Z.z. a o zmene a doplneni niektorých zákonov, náhrada za výkup pozemku alebo stavby 
je 1,2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov. 

Dohodnutá kúpna cena po navýšení koeficientom 1,2 násobok náhrady (ceny) stanovenej 
a uvedenej v ods. 4.1. tejto zmluvy, predstavuje sumu 354 795,41 EUR (slovom: 
tristopäťdesiatštyritisícsedemstodeväťdesiatpäť eur štyridsaťjeden centov ). Takto dohodnutá kúpna 
cena je v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v zneni neskorších predpisov. 

5.1. 

Článok V 
Platobné podmienky 

Článok Vl 
Osobitné ustanovenia 

6.1. Kupujúci prehlasuje, že stav nehnuteľnosti je mu dobre známy a že nehnuteľnosti v tomto stave 
kupuje. 

6.2. Zmluvné strany sa vzhl'adom na rozsah údajov, ktoré nie sú verejne poskytované Okresným 
úradom, katastrálnym odborom dohodli, že údaje, ktoré neboli kupujúcemu známe pri vyhotoveni 
kúpnej zmluvy (rodné meno, dátum narodenia a rodné člslo) budú do kúpnej zmluvy dopísané 
perom dodatočne predávajúcim, najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy. 

6.3. Predávajúci čestne vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony a že je výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti označených v čl. ll tejto zmluvy. 

6.4. Predávajúci prehlasuje a zaručuje kupujúcemu, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neuzavrel žiadnu 
inú kúpnu, darovaciu, zámennú, záložnú, nájomnú alebo akúkoľvek inú zmluvu alebo zmluvu 
o budúcej zmluve, ktoré by zakladali akékoľvek práva tretieh osOb k predmetu prevodu a tiež 
prehlasuje, že nepodal akýkoľvek skoršl návrh na povolenie vkladu vlastníckeho alebo iného 
práva v prospech tretej osoby k predmetu prevodu. 

6.5. Predávajúci prehlasuje, že k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom prevodu na základe tejto 
zmluvy neprebieha žiadne iné konanie u notára, na súde, exekučné konanie, pripadne konanie 
na inom orgáne verejnej správy alebo samosprávy, že údaje v predložených dokladoch o 
vlastníctve predmetu prevodu sú správne a pravdivé, že predávajúci je identický s osobou 
uvedenou v dokladoch o vlastníctve predmetu prevodu a zodpovedá za to, že tretia osoba 
nemOže predložiť doklad o tom, aby mohla deklarovať svoje vlastnfctvo alebo spoluvlastníctvo k 
predmetu prevodu. V opačnom prípade predávajúci zodpovedá kupujúcemu v plnej výške za 
škodu, ktorá by v tejto súvislosti vznikla kupujúcemu. 
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6.6. Predávajúci vyhlasuje, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom kúpy, neviaznu žiadne 
ťarchy, bremená, ani iné právne povinnosti, ktoré by obmedzovali vlastnlcke právo 
predávajúceho, alebo by ho voči niekomu zaväzovali. 

6.7. Predávajúci prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom znaleckého posudku č. 02/2012 a č. 
3/2015, ktorý vyhotovil Ing. Albert Sabol, znalec z odboru stavebnlctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnutel'nostf, zaplsaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva 
spravodlivosti SR, evidenčné člslo znalca 913 015 a to v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. 
z. o stanoveni všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 

Ku u·úci sa zaväzu·e uhradiť redáva'úcemu ~:a1mlu~'l'1lllf)"~RII~lllii~U'il~i'lr~lli~!:ll~'~l''""''~~~:,'ll!,'"''' 6.8. p J J p J l~9~I.!fYJl!li!W"'L"'""m~~~·U!i&J1!111JtlfMII"Rl§,M~~~~~~ 
~ro.ll!v~ ako aj poštovné súvisiace s doručením podpísanej kúpnej zmluvy kupujúcemu. 
Nákladom za osvedčenie podpisu sa rozumie úhrada poplatku na základe predloženého 
potvrdenia o osvedčení podpisu, ktorý bude predložený najneskôr spolu s podplsanou zmluvou. 
Úhrada poštovného je zabezpečená prostrednlctvom priloženej obálky s označením "odpovedná 
zásielka, poštovné uhrádza prijímateľ " - kupujúci. V prfpade nepoužitia priloženej obálky 
predávajúcemu nevzniká nárok na úhradu poštovného. 

Článok VIl 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
Právne účinky vkladu vznikajú v zmysle ust. § 28 ods. 3 zák. č. 162/1995 Z.z. v zneni neskoršlch 
predpisov na základe právoplatného rozhodnutia prlslušného Okresného úradu, katastrálneho 
odboru o povoleni vkladu vlastnfckeho práva do katastra nehnuteľnosti. Do doby právoplatného 
povolenia vkladu sú zmluvné strany viazané svojimi zmluvnými prejavmi a zaväzujú sa od tejto 
zmluvy neodstúpiť. 

7.2. Zmluvné strany prehlasujú, že pred podpisom tejto zmluvy bol predávajúci informovaný v zmysle 
§ 10 ods. 3 pism. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni 

niekto~r .. ):áko~. o.v.1 o .. sp. r~~ .. 'yani1fsqboých jldaj~v v.z~~ng.m stanov~nom. rozsahu na účel 

~~~:~~Ao\fdJ~~~d~ä~r~fo~~~~JS;!1rJl~~i~ffvftľc{{r~~f~f)Ji~~~eétt~~vp~júľ~~;d~= 
základe na to udelenej plnej moci. 

Článok VIli 
Záverečné ustanovenia 

8.1. Táto zmluva mOže byť menená alebo doplnená len na základe vzájomného súhlasu zmluvných 
strán a to výhradne formou pisomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy s výnimkou bodu 6.2 tejto zmluvy. 

8.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, sa riadia prfslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonnlka. 

8.3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie ostáva 
predávajúcemu a jedno vyhotovenie si ponechá kupujúci. Dve vyhotovenia kúpnej zmluvy sú 
určené prfslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru pre účely povolenia vkladu 
vlastnlckeho práva do katastra nehnuteľnosti. Podpis predávajúceho na troch vyhotoveniach 
zmlúv musi byť osvedčený prfslušným úradom. 

8.4. Predávajúci podpisanfm tejto zmluvy poveruje kupujúceho, aby v zmysle ustanovenia § 30 
zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. v zneni neskoršlch predpisov podal návrh na zápis vlastnlckeho 
práva do katastra nehnutel'nostf. Predávajúci zároveň poveruje a splnomocňuje kupujúceho 
na opravu prlpadných zrejmých chýb v plsani alebo v počltanl, ako aj iných zrejmých 
nesprávnosti uvedených v kúpnej zmluve alebo v návrhu na povolenie vkladu vlastnlckeho práva 
do katastra nehnutel'nostf počas konania o vklade do katastra nehnuteľnosti. 

8.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečltali a uzatvárajú ju slobodne a vážne, že je pre ne 
dostatočne určitá a zrozumiteľná a nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných 
podmienok, a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. Predávajúci vyhlasuje, že údaje v tejto 
zmluve, ktoré ho identifikujú ako zmluvnú stranu, sú pravdivé a správne. Obidve zmluvné strany 
na znak svojho súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpfsali. 
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V Prešove, dňa ...................... . 
Predávajúci: 
Mesto Prešov 
V zast.: 

podpis predávajúceho: 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 

pečiatka a podpis kupujúceho: 
Ing. Milan Gajdoš 

predseda predstavenstva 

V Bratislave, dňa .............................. .. 
Kupujúci: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 
V zast.: 

a generálny riaditeľ 

pečiatka a podpis kupujúceho: 
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA 

podpredseda predstavenstva 

Niirodná dial'ničná spoločnosť, a.s. 
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'5' Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 20/42 

P. č. 15 (Ing. Benčílrová) 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu poskytovania verejnoprospešných služieb pre obyvateľov mesta Prešov, a to 
nebytových priestorov o výmere 139,76 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte na Ul. Košickej 
č. 18 so súp. č. 11412, LV č. 2065, k. ú. Solivar, za účelom prevádzkovania útulku pre zvieratá, na 
dobu l roka pre Občianske združenie Srdcom pre zvieratá, Ďumbierska 5, 081 Ol Prešov, 
IČO: 42384249. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o predlženie zmluvy o výpožičke uzatvorenej na predmetné nebytové priestory na 
dobu určitú do 30.11.2015. Na základe výzvy OSMM následne upravil svoju žiadosť na žiadosť 
o prenájom nebytových priestorov formou schválenia majetkového prevodu ako prípadu hodného 
osobitného zreteľa MsZ mesta Prešov ako nájom na verejnoprospešné účely za navrhovanú výšku 
nájomného 120€/rok. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 5. 10. 2015: 
VMČ. č. 5 žiada o predloženie Zmluvy o výpožičke č. 6101 na novembrové zasadnutie VMČ, kde 
zaujme stanovisko v predmetnej veci. · "··· 

Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 2. ll. 2015: 
VMČ č.5 neodporúča predlženie doby výpožičky pre OZ Srdcom pre zvieratá. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 7. 9. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboh. fu:emného plánovania a stavebného úradu zo dňa 28. 10. 2015: 
(V prílohe). 

1 
v 

F/ Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľnosti špecifikovanej v bode AJ tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu poskytovania 
verejnoprospešných ~lužieJ? pre obyvatel'ov mesta Prešov. 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 120 €/rok. 

' 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 19. 8. 2015 
Odpoveď zo dňa 21. 10.2015 
Stanovisko PREŠOV JrnAL~ s.r.o. zo dňa 7. 9. 2015 

•.. '. l . l. . . ' ' ' 

Stanovisko OUPaU ZQ dňa 28. 10. 2015 
Zmluva o výpožičke ' 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu ~ehnuteľnosti spôsobom ako pripad hod1.ý · osobitného zreteľa z dôvodu 
poskytovania verejnoprospešných služieb pre obyvatel'ov mesta Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 139,76m2,rzachádzajúcich sa na l NPv objekte na Ul. Košickej č. 18 so súp. č. 11412, LV 

1. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



;; Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
. 

Mesto Prešov 21/42 

č. 2065, k. ú. Solivar za účelom prevádzkovania útulku pre zvieratá, na dobu l roka pre Občianske 
združenie Srdcom pre zvieratá, Ďumbierska 5, 081 Ol Prešov, IČO: 42384249 
-za cenu 120 flrok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



OZ Srdcom pre zvieratá, Ďumbierska S, 080 Ol Prešov v zastúpení Mária Horníková 

Prešov REAL, s.r.o. 

Slovenská 40 

080 Ol Prešov l 

Žiadosť o predÍženie výpožičky nebytových priestorov č. 6101 

Týmto vás žiadam o predÍženie doby výpožičky nebytového priestoru na Košickej č. 18 na jeden rok, 

t.j. do 30.11.2016. 

Za vyhovenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

S pozdravom 

,.,, .. , ... ~." .. ~,..._"""'~.ll!k"'*""*"'~v,.~ . .., ... ,." .. ~~·,, .. ~··. 

":l ....... 
$Sf.) V . Á. 

lV'-

Mária Horníková 

štatutárny zástupca 



OZ Srdcom pre zvieratá, Ďumbierska 5, 080 Ol Prešov 

Mestsky úrad v Prešove 

odbor správy m'[etl<.il mesta 

oddelenie mestskélw majetk.J 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Odpoveď na odl2_(Jvecl'na žiadosť o predÍženie Zmluvy o výpožičke č. 6101 

Na základe vašej odpovede na žiadosť o predÍženie Zmluvy o výpožičke č. 6101 Vám odpovedám 

a zároveň súhlasím s navrhnutým, aby titul užívania nebytových priestorov bol formou schválenia 

prenájmu nebytovýc11 priestorov ako prípad hodného osobitného zretel'a Mestským zastupitel'stvom 

mesta Prešov ako nájom na verejnoprospešné účely. Nami navrhovaná výška nájmu je 120 €/rok. 

S pozdravom 

Mária Horníková 

~··. 



~ 
.... ___ OV llEAL .. r.o. 

Váš list: Naša~ačka: 

6~ hots 

Žiadost' o stanovisko 

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 dňa: 
7.9.2015 

OZ Srdcom pre zvieratá, so sídlom na Ďumbierskej 5, 080 Ol Prešov- žiadosť zo dňa 
18.8.2015 o predlženie doby výpožičky. 

Nebytový priestor o výmere 139,76 m2 v areáli na ul. Košická 18 na parc. č. 3049, k.ú. 
Solivar, bol súhlasom zo dňa 24.11.2014 vypožičaný OZ Srdcom pre zvieratá, zastúpeným 
predsedníčkou Máriou Homíkovou, za účelom zriadenia útulku pre zvieratá. 
Zmluva o výpožičke č.6101 bola uzatvorená dňa 27.11.2014 na dobu určitú l rok- do 
30.11.2015. 

Vypožičiavateľ žiada o predÍženie doby výpožičky na l rok, t.j. do 30.11.2016. 

Stanovisko správcu: 
Ide o nebytové priestory vhodné na takýto účel. Mesto Prešov nemá iné vhodné priestory na 
.zriadenie útulku pre zvieratá, preto navrhujeme, aby občianskemu združeniu bola predÍžená 
doba výpožičky, resp. vydaný súhlas na prenájom týchto NP od 1.12.2015 na obdobie l roka 
ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu l €/m2/rok, t.j. 139,76 € ročne, plus náklady 
spojené s prevádzkou útulku ( voda a el. energia). 

Formu poskytnutia nebytových priestorov pre účely útulku pre zvieratá ponechávame 
n.a rozhodnutí vlastníka. 

S pozdravom 

~..., 722.814 
'0.205.21393 
'-f: s k.2020521 393 

·--~--·"···<·--~ 
" t'J't:: 1\1 s.r.o. 

l) 

; L---~~2..?.2.~V ·1· 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav Bu:Zog@_j 
konateľ 

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



Váš list číslo l zo dňa 

M/13870/2015 
29.09.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše číslo 

8/14697/2015 

080 01 Prešov 

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

Vybavuje l linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov 

28.10.2015 

Vec Nebytový priestor (pre zriadenie útulku pre zvieratá), Košická ul., Prešov 
-stanovisko k žiadosti o predÍženie doby výpožičky 
·'l 

IJ[_..)T~ 

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: 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k predlženiu doby výpožičky 
na nebytové priestory v areáli na Košickej ulici v Prešove za účelom zriadenia a prevádzkovania 
útulku pre zvieratá pre žiadateľa OZ Srdcom pre zvieratá, Ďumbierska 5, Prešov. 

Dokumentáciu prípadných stavebných úprav priestorov útulku pre zvieratá v zmysle 
ustanoveni stavebného zákona č. 50/1976 Z.z. žiadame predložiť na posúdenie Oddeleniu 
územného plánovania a urbanizmu. 

S pozdravom MESTO PRE~OV 
Mestský úrad v Pres?v: 

ODBOR 0ZEMKÉKO PlÁNOV AK IA A STAVEBMEHD URADU 
080 01 Prešov ~ 

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

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



I 
Zmluva 

o výpožičke nebytov}~ch priestorov 
č. 6101 

uzav~tá v zmysle zákona. č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi t)'rnito zmluvn~(mi 
stranatn i: 

l. MESTO PREŠOV, SPRAVA NEBYTOV,'CH PRIESTOROV, Hlavná 73, 080 68 I>rešov, 
zastúpené sprl\vc:om nebytov}·ch priestot·o,, P1·ešov REAl., s.r.o., 
Slovenská40. 080 oJ Prešov t 
IČO: OO 3l7 646 DIČ: 2021225679 
zft..«tpené: Mgr. Peter Bob ko, konateľ 

Ing. Jurnj Hudáč, konntcP 
eankov~ spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Pl'ešov, 
tislo účtu: SK83 1111 0000 00661991 1059 VS 6101 KS 0308 

ako potičiavateť 

a 
2. OZ :Srdcom J>re zvieratá 

Sídlo: 080 Ol Prešov. Ďumbierslm 5 
Reglstrácía: Mlnisters.tvo \''n(rtra SR 
Spis:č.·: VVSlf-900/90-44352 
Za~n:tpené': .Mária Hornílmvá, šta•utárny zástupc~1 
IČO: 4238.4.249 DI<::: 
Bankové sppjen.ie: 
Číslo tí~tu: 

ako v.vpoilčlavarer 

Čl. l 
Predmet v)•požičky 

11. Požičiavateľ na základe súhlasu primátora mesta Prešov zo df1a 24.11.20 14, . požičiava 
vypožíčíavateľoví do užívania nebytové priestory nachádza.júce sa v o~jekte č. súpisné 3568. k. ú. 
Sollvar. 

2l Objekt Sá nachádza v Prešove na ulici: Košicliá č.l8 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I. nodzcmné podlažie 
4/ Nebytové. prie;,S\q~y o vý·mere: 139.76 m 2 

51 Vlastnfkč·tn nehn~~ľnostije mesto Prešov. 

čJ. n 
Účel v)·požičl,,y 

l. Neb)(toyé priestory sa. poiičiav~jú za účelom: 
Prevádzkovanie útulku pre :zviet·atá. 
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať nebytové priestory v)-·lučne na dohodnutý účel. 

·"H 



Čl. III 
Doba výpožičky 

l. Vypozičan~· neb>1ový príestor bude odovzdaný vypožičiavateľovi pri poclpise tejto 
zmluvy. 

1 Zmluva s~• uzah·ara na dobu 1 roka , t.j. do 30.H.2015. Počas tejto doby nájmu môžb 
zmluvné strany skončiť v)•požičku dohodou alebo písomnou Výpoved'ou. Pre prípad výpovede platí 
jednomesačná v):povedná lehota. ktorú z.ačína plynúť prvým dňom Jtlťsíaca nasledujúceho po 
doručt:ní v)·povede. 

3. Vypožič ia\1atel' je povinný· neb)'1ov>· priestor vrátiť 
a/ ak ho nepotrebuje 
b/ 11<1 výzvu požičiavateľa ak vypožičiavateľ nebytový priestor neužív.a riadne ~•lebo ho 

utjva v rozpore s článkom IV. 
Č~I.IV 

Úalšie ustanovenia 

L Vypožičiavutel .. di'l.orn podpísania tejto zmluvy potvrdzlue prevzatie nebytového priestoru 
uvedeného v č.lánku l. od požičiavateľa. 

2 . Vypožičia vater sa zaväzuje už.ívať predmet zmluvy uvedený v článku L riadne a v súlade s 
určeným účelom. Zavi\zuje sa predmet výpožič.ky chrániť pred poškodením, zničenirn a vráti( Ju 
bezodkladne požičiavatcl'ovi v prípade zániku zmluvy. 
J. Vypožičiavateľ vyhlast.~je. že predmet v)'p<lžit~ky nebude pterlechaný do užívaniatretej oso~~· 
4. Vypožičiavate!' ::;i zabezpečí chod predmetu v)·požtčk;.· vo svojej réžii a bude zmíšať -\ťšeiky 

núklndy spojené s požičan~·m nebytov)'m priestorom f voda, elektrina. komunáh~y odpad). 

ČJ. v 
Záverečné ust~lnovenla 

l. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia prfslušn}•mi 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exempUir<\Ch, z ktor~:ch l exemplár ohdtží požičiavateľ a jeden 
exemplár vypožičiavateľ. 

3. Zmluvné strany sí zmluvu preč.ítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
podpísali. 

V Pr·ešove dňa 27.11.2014 

V,ypožičiavatcJ' 

lVUria Homílwvá 
štMutárny zhtupcn 

:-'""· 

Mgr~Peter Bobko 
lionnter 

.Juraj Hudáč
J(omltel' " 
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9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov 1 Strana 
Mesto Prešov 22/42 

P. č. 16 (Ing. Benčílwvá) 

Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenaJmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnych služieb, a to nebytových priestorov o výmere 
200m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 7071 na Ul. Švábskej 27, LV č.3015, k. ú. 
Solivar, na dobu 5 rokov za účelom prevádzkovania denného stacionára pre organizáciu 
Podpora aktivít seniorov, n. o., Holländerova ll, 080 Ol Prešov, IČO: 45747628. 

l 

B/ Účel majetkového prevodu: l 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom (5 rokov) nebytových priestorov n~chádzajúcich sa v objekte 
kultúrneho strediska na UL Švábskej 27 v Prešove za účelom zriadenia pre~ádzky denného stacionára 
so začiatkom nájmu od l. l. 2016. 

Cl Stanovisko Parku kultúry a oddychu Prešov zo dňa 12. ll. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu 13. ll. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu poskytovania 
sociálnych služieb. 1 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 59 €1m2/rok +poplatky za energie. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 4. ll. 2015 
Pôdorys NP 
Doplnenie žiadosti zo dňa 12.11.2015 
Stanovisko PKO dňa 12. ll. 2015 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 13. ll. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobé/to prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania sociálnych služieb, a to nebytových priestorov o výmere 200 itl, nachádzajúcich sa na I. 
NP v objekte kultúrneho strediska súp. č. 7071 na Ul. Švábskej č. 27, LT{ č. 3015, k. ú. Solivar, na 
dobu 5 rokov za účelom prevádzkovania denného stacionára pre m1ganizáciu Podpora aktivít 
seniorov, n. o., Holländerova ll, 080 Ol Prešov, IČO: 45747628 l 

-za cenu 59 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚISP-0111211 



---' 
Podpora ak~ivít seniorov- PAS, n.o., Holländerova 11, 080 01 Prešov 

Žiadatel' 

Podpora aktivít seniorov- PAS, n.o., 

Holländerova 11, Prešov 

lčo: 45747628 

Štatutárny orgán: Mgr. Jana Kekel'ová 

Tel. kontakt: 0907 9555 81 

e-mailová adresa: pas.pas.presov@gmail.com 

Mestský úrad v Prešove 

Odbor správy majetku mesta 

Jarková 24 

080 01 Prešov 

riestorov 

Týmto žiadam o nájom nebytových priestorov 

v objekte kultúrneho strediska Šváby, Švábska 27, č. súpisné 7071, k. ú. Solivar 

o výmere 200m2
, za účelom prevádzky denného stacionára na dobu 5 rokov, so 

začiatkom od 01.01.2016. 

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

zákonov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 

osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po 

dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. 

Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných 

údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 04.11. 2015 / ._ .... , - '----" 

·····••JÍ)•······································ 
l 

v'podpis žiadatel'a 

Príloha: pôdorys nebytových priestorov 
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Podpora aktivít seniorov, n.o. (PAS, n.o.), Holländerova ll, 080 Ol Prešov 
tel.: 0907-955 581, pas.pas.presov@gmail.com 

Vec: Doplnenie údajov. 

Ing. Martina Benčíková 
odborný referent 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenia mestské~o majetku 
Mestský úrad v Pr~šove 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 
Tel.:OSl/31 00240 
email :martina. bencikova@presov. sk 

V Prešove 12.11.2015 

(k žiadosti o prenájom nebytových priestorov na Ul. Exn4rovej l a na Ul. 
v l 

Svábskej 27) l 
l 
1 

Prosíme o doplnenie údajov k našej žiadosti o prenájom nebytových priestorov 
za účelom prevádzkovania denného stacionára o nami navrhovanú 
cenu prenájmu: 59 €/m2/rok +poplatky za energie za nebytové priestory. 

S pozdravom 

Mgr. Jana Kekeľoyá 
i 
! 



~ 
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PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV 
Hlavná č.SO: 080 01 Prešov, Slovensko 

-PREŠOV 

Mesto Prešov 

Odbor správy majetku mesta 

uL Jarrkcva 24 

Prešov 

Prešov, 12.11.2015 

V.Ä.Š UST ZNAČKY ZO DNA NAŠA ZNAČK"" VYBAVUJE: Mgr. Ferenc 

Vec: Nájom nebytovÝch priestorov- stanovisko 

Park kultúry a oddychu v Prešove obdržal od Vás žiadosti o nájom nebyiov51ch 

priestorov od žiadateľa: Podpora aktivít seniorov - PAS, n.o. zo d1'1a 4.11.2015, v ktorý·ch 

žiadajú o nájom časti nebytový·ch priestorov: 

200m2 v objekte Kultúrneho strediska Šváby, ul Švábska 27 

a 299m2 v objekte Kultúrneho strediska Exnárova, ul Exnárova lA a SA 

na dobu 5 rokov. 

Nakoľko žiadateľ má záujem využívať priesory na čas do 15. hodiny. z dôvodu 

nedostatočného využitia požadovaných priestorov v dopoludl1ajších hodinách PKO nemá 

námietky voči nájmu požadovaných nebytových priestorov 

S pozdravom 

te!.: 051 l 77 237 41 • 051 l 77 237 42 • fax G5í.: "732 294 • •dPh · WI'NJ.pwpresov.sk 

Bankové spojenie: VúB Prešov. éislo účtu: 730. 572 i 0200 

\ 

M'grro Edita Hudáková 



Váš list číslo l zo dňa 
M/16711/2015 
12. 11.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše číslo 
B/ /2015 

080 01 Prešov 

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

Vybavuje l linka 

Ing. arch. Jáni 
fi!ľ 31 oo 276 

Prešov 

13. 11.2015 

vec Nebytový priestor- Kultúrne zariadenie Šváby, Švábska 27, Prešov 
- stanovisko k žiadosti o prenájom 

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: 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k prenájmu nebytových 
priestorov, nachádzajúcich sa v objekte Kultúrneho strediska Šváby na Švábskej ulici č. 27 
v Prešove, za účelom prevádzkovania denného stacionára pre žiadatel'a neziskovú organizáciu 
Podpora aktivít seniorov- PAS, Hollanderova 11, Prešov. 

S pozdravom 

(_'V 
Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca odboru ÚP a Sú 
hlavný architekt mesta 

,V1estský Gľad v Prešove! ~lavná 73:080 01 Prešov i Tel.. +421(5-~)3100111 i Fax .. T42í(51J77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l wvNv preso··/Sk 



CJ Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 17 (Ing. Benčíková) 
l 
l 

Vydanie: 

Strana 
23/42 

A/Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenaJmu nehnutel'ností spôs~bom ako prípad bodný 
osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania sociálnych služieb, a to neby1jových priestorov o výmere 
299 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte so súp. č. 7543 na Ul. Exnárovej 1/A a 5/A, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, na dobu 5 rokov za účelom prevádzkovania denného stacionára pre 
neziskovú organizáciu Podpora aktivít seniorov, n. o., Holländerova ll, 080 Ol Prešov, IČO: 
45747628. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o dlhodobý nájom (5 rokov) nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na 
Ul. Exnárovej č. 1/A a 5/A v Prešove za účelom zriadenia prevádzky denného stacionára so začiatkom 
nájmu od 1.1.2016. 

Cl Stanovisko Parku kultúry a oddychu Prešov zo dňa 12. ll. 2015: 
(V prílohe.) 

i 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu 13. ll. ~015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode Al tohto materiálu 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu poskytovania sociálnych služieb. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadatel'om: 59 €/m2/rok +poplatky za energie. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 4. ll. 2015 
Pôdorys NP 
Doplnenie žiadosti zo dňa 12.11.2015 
Stanovisko PKO dňa 12. ll. 2015 
Stanovisko OÚPaU zo dňa 13. ll. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu, poskytovania sociálnych služieb a to nebytových priestorov o výmere 299 m2

, 

nachádzajúcich sa na I NP v objekte súp. č. 7543na Ul. Exnárovej č IIA a 5/A, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 5 rokov za účelom prevádzkovania denného stacionára pre neziskovú organizáciu 
Podpora aktivít seniorov, n. o., Holländerova ll, 080 Ol Prešov, IČO: 45747628. 
- za cenu 59 €1m2 /ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚISP-01/12/1 



Podpora aktivít seniorov- PAS, n.o., Holländerova 11, 080 01 Prešov 

1ff !ťc/cJr 

Mestský úrad v Prešove 

Odbor správy majetku mesta 

Jarková 24 

080 01 Prešov 

Žiadosť o nájom nebytových priestorov 

Žiadate!' 

Podpora aktivít seniorov- PAS, n.o., 

Holländerova 11, Prešov 

lčo: 45747628 

štatutárny orgán: Mgr. Jana Kekel'ová 

Tel. kontakt: 0907 9555 81 

e-mailová adresa: pas.pas.presov@gmail.com 

Týmto žiadam o nájom nebytových priestorov 

v objekte č. súpisné 7543, k.ú. Prešov, nachádzajúceho sa na ulici Exnárova 

1/ A a 5/ A, Prešov o výmere 299m2
, za účelom prevádzky denného stacionára 

na dobu S rokov, so začiatkom od 01.01.2016. 

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

zákonov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 

osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po 

dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. 

Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných 

údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa 04.11. 2015 •••••• ,·):;/·"· ': ..... "';: !--;; ••• < :-:<.:·}-;'"'.'T-.·-: •••• l. l •• l. l. l. l 

,//podpis žiadatel'a 

Príloha: pôdorys nebytových priestorov 
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Pod 

Vec: Doplnenie údajov. 

080 Ol Prešov 

Ing. Martina Ben č 'ková 

odborný referent 
Odbor správy maj tku mesta 

Oddelenia mestsk 'ho majetku 
Mestský úrad v PI ešove 
Jarková 24 

080 O l Prešov 
Tel.:05l/3l 00240 
email:mmiina.bencikova(cu resov.sk 

V Prešove 12.11. O 15 

(k žiadosti o prenájom nebytových priestorov na Ul. Ex árovej l a na Ul. 

Švábskej 27) 

Prosíme o doplnenie údajov k našej žiadosti o prenájom neby ových priestorov 
za účelom prevádzkovania denného stacionára o nami navrho anú 
cenu prenájmu: 59 €/m2/rok +poplatky za energie za nebytov' priestory. 

S pozdravom 

Mgr. Jana Kekeľ vá 



PARK KULTÚRY A ODD CHU PREŠOV 
Hlavná č.SO, 080 01 Prešov, Slovensko 

Mesto Prešov !. 

Odbor správy majet~u mesta 

Prešov, 12.11.2015 

ul. Jarkova 24 

Prešov 

VÁŠ LIST ZNAČKY ZO DŇA NAŠA ZNAČKA V\fBAVUJE : Mgr. Ferenc 

Vec: Nájom-nebytoyých priestorov- stanovisko 

Park kultúry a oddychu v Prešove obdržal od Vás žiadosti o nájom nebytových 

priestorov od žiadateľa: Podpora aktivít seniorov- PAS, n.o. zo dňa 4.11.2015, v ktorých 

žiadajú o nájom časti nebytových priestorov: 

200m2 v objekte Kultúrneho strediska Šváby, ul Švábska 27 

a 299m2 v objekte Kultúrneho strediska Exnárova, ul Exnárova lA a SA 

na dobu 5 rokov. 

Nakoľko žiadateľ má záujem využívať priesory na čas do 15. hodiny, z dôvodu 

nedostatočného využitia požadovaných priestorov v dopoludňajších hodinách PKO nemá 

námietky voči nájmu požadovaných nebytových priestorov 

S pozdravom 

tel.: 051177 237 41 • 051177 237 42 • fax: 051/7732 294 • web: www.pkopresov.sk 

Bankové spojenie: VÚB Prešov, číslo účtu: 730 · 572/0200 

M~r. Edita Hudáková 

poverená riadením PKO Prešov 



Váš list číslo l zo dňa 
M/16711/2015 
12.11.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše číslo 
B/ /2015 

080 01 Prešov 

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

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov 

13.11.2015 

Vec Nebytový priestor, Exnárova 1/A a 5/A, Prešov 
- stanovisko k žiadosti o prenájom 

; .) c !J 

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 prenájmu nebytových 
priestorov, nachádzajúcich sa v objekte občianskej vybavenosti na Exnárovej ulici č. 1/A a 5/A 
v Prešove, za účelom prevádzkovania denného stacionára pre žiadatel'a neziskovú organizáciu 
Podpora aktivít seniorov- PAS, Holländerova 11, Prešov. 

S pozdravom 

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

~·1estský ~rad' Prešove i Hlavná 73 l 080 01 PrE:sov l Tel +421(51)3100111 l Fax .. •421(S1)í7335ô5 i E-rnall: rr.esto.radrica@presov.sk 'www.presov.sk 
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AJ 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 I. NP 'v pavilóne C v objekte so 
v l 

súp. č. 7331 na Ul. Dumbierskej č. 40, L V č. 6492, k. ú. Prešov, za účelo ml prevádzkovania Centra pre 
deti od 6 mesiacov do 15 rokov so zameraním na športové aktivity, doučo~anie a opatrovanie detí na 
dobu 10 rokov pre občianske združenie Detské centrum AKTI\1ITY PRE VŠETKÝCH, 
Magurská 12, 080 Ol Prešov, IČO: 42091489. l 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ 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 naďalej užíva bez právneho titulu. 
Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ svoj dlh v celom rozsahu uznal, došlo k podpísaniu splátkových 
kalendárov. V súčasnosti správca nebytových priestorov eviduje voči žiadateľovi dlh na nájomnom k 
5. ll. 2015 vo výške € 2 424,24. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 5. 3. 2015: 
VMČ č. 7 neodporúča dlhodobý prenájom a zníženie nájomného vzhl'adom na doterajšie dlhy 
a záväzky voči prenajímateľovi. 

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

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode A/ tohto 
materiálu spôsobom ako prípad 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 poskytovania 
edukačných a sociálnych služieb obyvatel'om mesta Prešov s podmienkou splnenia záväzkov 
vyplývajúcich z podpísaných splátkových kalendárov. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €/rok. 
Navrhovaná cena MPO: l €/m2/rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa l O. 2. 2015 
Doplnenie žiadosti 
Stanovy občianskeho združenia 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 13. 2. 2015 
2 x Splátkový kalendár 

Návrh na uznesenie: 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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l 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
poskytovania edukačných a sociálnych služieb obyvateľom 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 l O 
rokov pre občianske združenie Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH, Magurská 12, 
080 Ol Prešov, IČO: 42091489 

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

F- MsÚ/SP-0111211 



Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH, IČO 420 9. 

Magurská 12, prevádzka Ďumbierska 40, 080 01 -r·~..,. 
tel.: +421 918 517 703 

e-mail: apvcentrum@gmail.com 

ffišov REAI::.o. 

1 2 -02- 2015 

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

10.02.2015 
Prešov 

VEC: Žiadosť o dlhodobý prenájom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa 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 ....... -<:E r-.., n. r·:~ l2 !!\~: 
, vf-:.· T:CYChl 

1\/L;>r;'· ·; ,~:::::sov 
IC ' . / '>V262 

.••.•• • & ,;.~ ••.• 'l{". . ' ................ . 

PaedDr. 'Alena Farkašová 
kon ate l' 



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 Bencikova, 

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 
v , 

AKTnnTYPREVSETKYCH 

SídloDCAPV 

Magurská 12, 080 Ol Prešov 

Čl .III 

Ciel' 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, priležitostnú 

záujmovú činnosť vo forme jednorázových a cyklických podujatí 

5. zabezpečiť doučovanie detí, 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 I. 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, nakoľko Detské centrum vykonáva prospešnú činnosť pre obyvateľov 
mesta Prešov. (viď Cieľ činnosti uvedený v Stanovách OZ). 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

l 

Mgr. ~ter !jOoKo 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč .-.--? 

konateľ __., / 

Bankové spojenie: 

,_,:· .. 

. ,., .•.. '., .. ~ ...... 

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



Splátkový kalendár 

Na základe žiadosti nájomcu NZ 4287 - Detské centrum AKTIVITY PRE 
VŠETKYCH, 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 vo výške 184,- € ' 
~' 

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,- € 
10.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 f/1 
za nájomcu: / 

MESTO ;PHEŠOV 
spr{tva neb}/tovýc:h priestorov 
PR r:::tY'Q~it r•EA ""·'> '11 I'~·M: .. '\L, $;ľ.O. 

SLOVENSI<Ä. 40, PHEŠOV [gJ 

za prenajímatel'a: 

Mgr. Peter Bobka / 
kon ate l' 

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 pohl'adávku vyrovnať v nižšie uvedených splátkach: 

1. Splátka v termíne do 25.02.2015 vo výške 48.3,- € 
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 25.10.2015 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 6.2.2.-0JI 

za nájomcu: ,· 

''-/ 

Mgr. Peter Bobko / 
kon ate l' 
Ing. Juraj Hudáč / 
kon ate l' 
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A ll Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spô: obom ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu využitia na športovú činnosť, a o nebytových priestorov 
o celkovej výmere l 360,07 m2

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

alebo 

A 2/ Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spÔ obom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu zabezpečenia telesnej výchovy v rámc'~ výchovno-vzdelávacieho 
procesu žiakov gymnázia a základnej školy, a to nebytových prie' torov o celkovej výmere 
1360,07 m2

, nachádzajúcich sa na I. NP a II. NP v obje~ e so súp. č. 6795 na Ul. 
Bernolákovej č. 21, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu určitú do 31. 8. r 029 pre Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 080 Ol Prešov, IČO: 00179205 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadatel' uvedený v bode Al tohto materiálu žiada predmetných nebyt< vých 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. V predchádzajúcom období ( t.j. l. 3. 2009 - na dobu 5 rokov + doba prenájmu 
automatický predlžená o l rok) bola na prenájom uzatvorená nájomná zmluva č. 5661 medzi 
žiadatel'om ako nájomcom a mestom Prešov v zastúpení spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. ako 
pre naj ímatel' om. 
Rovnako aj žiadateľ uvedený v bode B/ tohto materiálu žiada o prenájo' predmetných nebytových 
priestorov, a to na dobu podľa Zmluvy o nájme č. 5663, ktorou á prenajaté bezprostredne 
susediace nebytové priestory školy t.j. do 31. 8. 2029 s výškou nájom' ého l €/ročne so zámerom 
investovať do majetku mesta tak ako to bolo uskutočnené už v pren jatej časti školy. Žiadosti 
o prenájme predchádzala petícia obyvatel'ov mesta Prešov za po 'poru žiadosti o prenájom 
telocvične pre potreby CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča a Gymnázia bl. P. . Gojdiča na Bernolákov~j 
21, 080 Ol Prešov, ktorej bolo vyhovené uznesením Mestského astupiteľstva v Prešove č. 
542/2014 zo dňa 26. 5. 2014, pričom na základe toho nebolo v tejt veci prijaté uznesenie k 
(ostrému) prenájmu predmetných nebytových priestorov predchádzajúcej žiadosti Slovenského 
zväzu bedmintonu (predlženie nájomnej zmluvy na obdobie l roka . Následne však Mestské 
zastupiteľstvo mesta Prešov dňa 26. l. 2015 neprijalo uznesenie k redloženej zmene zámeru 
prenájmu predmetných nebytových priestorov pre Gréckokatolícke arcib skupstvo Prešov. 
Nakoľko doba nájmu nájomnej zmluvy č. 5661 uzatvorenej medzi Slove ským zväzom bedmintonu 
ako nájomcom a mestom Prešov v zastúpení spoločnosti PREŠ V REAL, s. r. o. ako 
prenajímateľom uplynula, bol žiadateľ uvedený v bode A/ vyzvaný na i h odovzdanie. Odovzdanie 
nebytových priestorov sa uskutočnilo ku dňu 16. 3. 2015. 
Následne bolo užívanie telocvične riešené zmluvou o výpožičke pre Gré ~ko katolícke arcibiskupstvo 
Prešov s podmienkou umožnenia užívania nebytových priestorov v mysle zmluvy o užívaní 
priestorov ~elocvične uzatvorenej medzi oboma žiadateľmi počas trvani, zmluvy o výpožičke. (t.j. 
16.3.2015 'do doby prijatia uznesenia MsZ mesta Prešov v predmet 'ej veci najdlhšie však do 
16.3.2016) 

F- MsÚ/SP-01/12/1 
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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 hodír pre ich potreby. 

Cl Stanovisko Výborll mestskej časti č. 6 zo dňa 5. 2. 2015: 
K žiadosti Slovensl ého zväzu bedmintonu: 
VMČ č. 6 súhlasí s predÍžením doby prenájmu a odporúča žiadatel'ovi vyhovieť. 

Dl Stanovisko Výboru ~estskej časti č. 6 zo dňa 7. 5. 2015: 
K žiadosti Gréckok~tolíckeho arcibiskupstva: 
Prítomní členovia V : Čč.6 prijali hlasovaním nasledujúce stanovisko: 2 poslanci odporúčajú 
vyhovieť žiadosti Gr' ko katolíckeho arcibiskupstva, l poslanec sa zdržal hlasovania. 

El Stanovisko PREŠ V REAL, s.r.o. zo dňa 3. 10.2014: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko PREŠO 
(V prílohe.) 

GI Stanovisko odboru právy mestského majetku: 
OSMM predkladá a schválenie zámer prenájmu nehnutel'nosti špecifikovanej v bode AJ, resp. 
v bode BI tohto mať riálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a ods. 9 
písm. c) zákona č. ]3811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu 
využitia na športov, činnosť, resp. z dôvodu zabezpečenia telesnej výchovy v rámci výchovno
vzdelávacieho proc~ u žiakov gymnázia a základnej školy. 

Hl Cena: 
Navrhovaná cena ži datel'om AII: l €/ročne +úhrady za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
Navrhovaná cena ži datel'om A2/: l €/ročne + úhrady za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

Il Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 8. 9. 
Žiadosť zo dňa 16. 3 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 3. 10. 2014 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 5. 6. 2015 
Zmluva o užívaní tet cvične 

l 

l 

Návrh na uznesenie Al:] 
Zámer prenájmu nehnq !'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu využitia 
na športovú činnost', at nebytových priestorov o výmere 1360,07 m2

, nachádzajúcich sa na l 
NP a Il NP v objekte na l. Bernolákovej č. 21, súpisné č. 6795, LV č. 6_,492, k. ú. Prešov, na dobu 20 
rokov pre Slovenský zvä bedmintonu, Junácka 6, 832 80 Bratislava, /CO: 30811546 
- za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov s týmito 
podmienkami: 
a) investovať do pre dm ných nebytových priestorov vo výške l OO 000 € v prvých troch rokoch 

nájmu 

F - MsÚISP-0111211 
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b) uzatvoriť dohodu medzi nájomcom a Gréckokatolíckym arcibiskupstvO/:~ Prešov, Hlavná l, 
080 Ol Prešov, IČO: 00179205 o využívaní predmetných nebytových pries orov pre zabezpečenie 
výučby telesnej výchovy gymnázia a základnej školy. 

l 

Návrh na uznesenie A2: l 
Zámer prenájmu nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného ~ retel'a z dôvodu z dôvodu 
zabezpečenia telesnej výchovy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiq~ov gymnázia a základnej 
školy, a to nebytových priestorov o výmere 1360,07 m2

, nachádzajúcich sa rh:z l NP a II. NP v objekte 
na Ul. Bernolákovej č. 21, súpisné č. 6795, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na c obu určitú do 31.8. 2029 
pre Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 080 OJ Prešov, IČO: 00179205 
- za cenu l €/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebyt vých priestorov s týmito 

podmienkami: 
a) investovať do predmetných nebytových priestorov za účelom zlepšenia e1 ergetickej 

hospodárnosti, 
b) uzatvoril' dohodu medzi nájomcom a Slovenským zväzom bedmintonu, Junácka 6, 832 80 

Bratislava,/ ČO: 30811546 o využívaní predmetných nebytových priesto rt v pre zabezpečenie 
tréningového procesu a súťaží v bedmintone. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



SLOVENSKÝ ZVÄZ BEDMINTONU 

~~ICIOR 
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Vec: Žiadosť o predÍženie doby prenájmu. 

Na základe súhlasu nebytovej komisie a zmluvy so spoločn sťou PREŠOV REAL s.r.o., 
máme od 1.3.2009 v nájme telocvičňu bývalej ZŠ Bernoláka a na dobu určitú, t.j. do 
1.3.2014. Doba prenájmu bola automaticky predÍžená do 1.3.2 15. 

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

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

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

/ / / 
/~11. . l Mgr. Peter Tarcala 

generálny sekretár 

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

Kancelária: Slovenský zväz bedmintonu. Slovenská 19. 80 Ol Prešov 
tel./ fax: 051/773 46 62, mobil: 0905 257 791, 0911 257 737. e-m il: sekretar@bedminton.sk 
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RÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV 

t1lav.ná L P. O. 6ox 135, 081 35 Prešov 

Váš list číslo/zo dňa 

Vec: Žiadost' o pren, jom 

Vážená pani pr mátorka, 

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 04.02.20 I 4 a následne Vašej odpovede č. 8844/2015 

z 04.02.2015 Vás op 'tovne žiadame o prenájom telocvične na Bernolákovej ulici 21 v Prešove pri 

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

škola s materskou š o/ou bi. Pavla Petra Gojdiča, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 

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

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

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

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

školy nutné. 

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

potreby Slovenský zv 'z bedmintonu a sme pripravení na vzájomnú spoluprácu do budúcnosti. To 

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

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

Mestského zastupitel stva v Prešove o dlhodobom nájme. Vo vlastnom záujme chceme 

bedmintonovému zväz vyjsť maximálne v ústrety. 

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

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

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

551 tis. EUR v rokoch 011 a 2012. 

S úctou 

IČO: 
00179205 

Tel.: 
051 5 62 601 

Fax: 
051 75 62 625 

l' v 
Mons. Ján Babjak SJ 

prešovský arcibiskup a metropolita 

E-mail: 
abu@grkatpo.sk 

Web: 
www .grkatgo.sk 
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PREŠOV REALs.r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝ'CH PRIESTOROV 

Vúš list: Naša značka: 
Mi 14 722ť20 14 il;;f /2014 

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

resovreal.sk 

OR vedený na OS v Preš ve, oddiel Sro. vložka č. 2847/P 

Vybavuje: 

Mestský úrad 
Oddelenie 
Hlavná 73 
Prešov 

V Pre. ove dt1a: 

Kašprišinová 

majetku 

Stanovisko -Slovenský zväz bedmintonu, sídlo Junácka 6, 832 80 Br tislava 

Stanovisko: SZ bedmintonu, zastúpený generálnym sekretárom Mgr. Petrom T arcalom 
s kanceláriou na Slovenskej 19 v Prešove, užíva nebytov)· priestor na ernolákovej 21 na 
I. a II. NP. a to telocvič!lu s príslušenstvom o vý·mere 1360 m 2

, z účelom realizácie 
tréningových procesov v bedmintone. 

Nájomná zmluva 5661 bola uzatvorená na dobu určitú 5 rokov d 1.3.2014 s výškou 
nájmu 1,- €/rok za podmienok uvedených v súhlase primátora mesta Pre ov č. R/704 7/2009 
zo dľía 09.03.2009. 
Táto nájomná zmluva bola Komisiou pre disponovanie s majetkom m sta Prešov zo dľía 

26.2.2014 predÍžená o l rok, t.j. do 1.3.2015. 
Nájomca vo svojom liste zo d!la 3.9.2014 žiada vlastníka o prenájom uvedených 

nebytových priestorov na obdobie 20 rokov, a to ako prípad hodný osobitného zretera 
s výškou nájmu l € ročne s podmienkou zainvestovania do NP v prieb hu 3 rokov sumou 
l 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 
IČ DPH: SK2020521393 

\·:.J -'·~ -":'·,., 
.l .• ••oo.' 

Mgr. Peter Bo ko~;! ·;,_ 

konateľ 

Ing. Juraj HucV ~ . 
konateľ 

Bankové spojeni : 
UniCreditBank Sl vakia a.s .. č.ú: 1019764005/1111 



Váš list: 

Vec: 

Gréckoka.v .......... ,, .... 
081 35 Prešov 

Naša značka: 
-~<,~ /2015 

Of\ 

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

lEJ OS v P1ešove. oddiel Sro viozkCJ (> 2847/F' 

Mestský úrad 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: V Prešove dňa 
5.6.2015 Kašprišinová 

Prešov so sídlom na Hlavnej l, P.O.Box 135, 

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

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

č. 5671 bola uzatvorená na dobu určitú l roka, do doby prijatia 
HJ.'""""""'-'.1.1'1) zastupiteľstva o nájomnom vzťahu, najdlhšie však do 16.3.2016. 

pri budove ZŠ, v ktorej sídli Gymnázium BI. P.P.Gojdiča a 
s materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča. Arcibiskupstvo užíva 

L.<U'~a"~'"' NZ 5663 na 1., II. a III. NP o výmere 4948,03 m2 pre činnosť 
...... ,,QL.,'·"' -na dobu určitú do 31.8.2029 za prenájom l € ročne. 

zosúladiť dobu a 
Súčasne správca 
Slovenský zväz 
účelom realizácie 
priestorov telocvi 

O tento istý 
bedmintonu. S 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ 2020521393 
IČ DPH Sk2020521393 

piteľstvo rozhodne o udelení súhlasu pre G.K.A., správca odporúča 
nájmu, t.j. dlhodobý prenájom do 31.8.2029 a výška nájmu l €/rok. 

zaviazať G.K.A. , aby mohol užívať telocvičňu s príslušenstvom 
..... avJlLU, zastúpený generálnym sekretárom Mgr. Petrom Tarcalom za 

procesov v bedmintone, na základe Zmluvy o užívaní 

vý priestor na dlhodobý prenájom požiadal aj Slovenský zväz 
k tejto žiadosti podal správca 3 .l 0.2014. 

rozhodnutie o výbere nájomcu na vlastníka. 

Mgr. Pefer Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav Btii()gáň' 
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 1, 080 01 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. 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. Peter TAR CALA, 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 ojacej na C-KN 
parcele č. 14477/3, zast. plochy a nádvoria o výmere 4660 m2 na Bernolákovej ulici č. l v Prešove 
vedenej na LV č. 6492 pre k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov v prospech Mesto P šov (ďalej len 
"telocvičňa"). 

Čl. Ili 
Povinnosti zmluvných strán 

L ASU 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 veľkú telocvičňu+ 2 šatne, 2 WC, 2 sprchy v pracovných dňoch počas ško ského roka: 
pondelok: 15.00- 21.00 hod. 
utorok: 
streda: 

15.00- 21.00 hod. 
15.00- 18.00 hod. 

štvrtok: 15.00- 21.00 hod. 
piatok: 18.00- 20.00 hod. 

c) využívať veľkú telocvičňu+ 2 šatne, 2 WC, 2 sprchy počas víkendov, sviatkov a prá dnin v rozsahu 
30 dní ročne na turnaje, resp. sústredenia podra vopred odsúhlaseného harmona ra mu, 

d) ubytovanie jednej osoby- "správcu" priestorov. 

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



3. SZB sa zaväz je: 

l. 

al že počas žívania priestorov telocvične zodpovedá za vzniknuté škody, za udržiavanie poriadku a za 
bezpečn sť všetkých návštevníkov telocvične, 

b) zabezpeč ť zamykanie telocvične večer po skončení svojej činnosti, 
c) prispieva na náklady za energie budovy telocvične (teplo, el. energia, vodné a stočné) vo výške 

55% celk vých ročných nákladov. 
Čl. IV 

Trvanie dohody 

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

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

l. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú prfslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/ 964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov 

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

3. Pokiaľ budú iektoré ustanovenia tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo protiprávne, nebude 
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Tieto neúčinné ustanovenia musia byť nahradené 
takou úprava , ktorá najlepšie zodpovedá zmyslu neúčinnej úpravy. To isté platí v prípade, že by sa 
objavila med era v úprave. 

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

S. Táto Zmluva j vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jeden (l) dostane ABU, jeden (l) SZS a 
jeden (l) Mes o Prešov. 

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

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

V Prešove, dň 11.03.2015 V Prešove, dňa 11.03.2015 

M -~- ~- ... , '~~ ............. }l. ... .........:::2-

; '"-'\ ~~-:~;:,-: 
'

' ť. ) •.• _..,r.> • JUnócko 6 
, t:: 832 so Brotuiavo 

réo: J08J 154ó 
7 . . DK!: 202~88606 

Mgr. Peter ~la 
generálny s'fretár 

/ 
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Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti sp"sobo ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu výstavby parkoviska pre vlastné úč y, a o aj pre účely širokej 
verejnosti, a to časti pozemku parc. č. KNC 1438811, ostatná plocha vým re cca 360m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lo lita L Karpatská, na dobu 
25 rokov 
pre NAPOLI GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 212683, 080 O Pre ov, IČO: 46 632 573. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je vlastníkom hotela v mestskej časti Sekčov, ku ktorému ni je budovaný dostatočný 
počet parkovacích miest. Na základe toho žiada o dlhodobý pren ·~om pozemku na výstavbu 
parkoviska, ktorý podľa žiadosti bude slúžiť pre hostí hotela a v ur itých hodinách aj pre širokú 
verejnosť, čím by sa čiastočne odbremenil a vyriešil parkovací problé v tej o mestskej časti. 

Cl Stanovisko odboru. územného plánovania a stavebného úradu zo d" a 4. • 2015: 
(V prílohe.) · 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 9. 4. 2015 a 4. 6. 201 
VMČ č. 7 nemá námietky s podmienkou zachovania verejnej pri , no ti parkovacích miest 
počas celej doby nájmu. •· · / 
VMČ č. 7 nemá námietky k výstavbe parkoviska pre potreby hote9< odp rúča podl'a možností, 
zároveň naviac dohodnúť aj výstavbu verejne prístupných parkovacíc plôc . 

El Stanovisko odboru správy mestského majetku: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu špecifikovanej v 
bode Al tohto materiálu spôsobom ako prípad hodný oso itné o zretel'a z dôvodu 

výstavby parkoviska pre vlastné účely, ako aj pre účely širo~ej v rejn ti v súlade s § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších ien a doplnkov. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: l €1m21rok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 30. 4. 2015 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa4. 5. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako príp d h dný osobitného uetefa 
z dôvodu výstavby 'parkoviska pre vlastné účely, ako aj pre úče šir ej verejnosti, a to časti 
pozemku parc. č. KNC 14388/1, ostatná plocha o výmere cca 360m2 (pres á výmera bude známa po 
vyhotovení GP), LV č. 6492, k ú. Prešov, lokalita Ul. Karpatská, na obu 5 rokov pre 
NAPOL/ GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 212683, 080 OJ P. ešov, IČO: 46 632 573 
- za cenu l €1m2 /rok. · 

F- MsÚISP-0111211 
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František KUROPCAK NAPOLI GLASS RECYCLING 

Váž. pán 
Ing. Stanisla Kahanec 
predseda Č č. 7 
poslanecká s hránka č. 17 

V Prešove, dňa 30.04.2015 

Vec : Žiadosť o yýstavbu parkoviska a prenájom mestského pozemku 

Na základe žiadosti Vás prosím o kladné stanovisko na výstavbu parkoviska prenájom 
mestského pozemku na časti parcely KNC 1438811 o výmere 360 m2, zapísanej n L V č. 6492 k. ú. 
Prešov, lokalita ul. Karpatská 

V máji 2014 som postúpil VUB lízing na moju spoločnosť NAPOLI GLASS RE YKLING, s.r.o. 
so sídlom Jesenná 2, Prešov a stal som sa majoritným vlastníkom hotela.POLO. S odstupom času 
som zistil, že počet parkovacích miest nie je adekvátny ku kapacite ubytovania. P eto klienti hotela 
POLO parkujú na miestach, kde parkujú ľudia z danej lokality a tým zaberajú par ovacie miesta, ktoré 
sú určené pre blízko bývajúcich ľudí. Preto s úctou žiadam Výbor mestskej časti . 7 o kladné stano
visko na výstavbu parkoviska a prenájom pozemku pod parkoviskom na dobu 25 rokov.~ 
Parkovisko bude výhradne slúžiť pre hostí hotela POLO v čase od 14.00 hod do 7.00 hod a od 
7.00 bod. do 14.00 hod. pre verejnosť. 
Výstavbu parkoviska budem realizovať na vlastné náklady. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

S úctou 

František Kuropčák . . 
NAPOLI GLASS REC~~IN 

lf l •' ---.., .. ~----. 
(, c~.{/C 

/ 
, s.r.d. 



Mapa 

14388/8 

~. 
13.10.2015 08:37:37 ~---...,. =~~:=~~""~~-~ 

Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 30.09.2015 (nie je na právne účely) 
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Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
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MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úrad 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

NapoJi Glass Recycl s.r.o. 

Váš list číslo l zo dňa Naše číslo 

05. 03. 2015 B/3721/2015 

Jesenná 2 
080 05 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Vec Výstavba parkoviska na pozemku parc. č. 14388/1 k.ú. Prešov, 
- stanovisko k zámeru výstavby 

Dňa 5. 3. 2015 bola na Oddelenie územného plánovania a urban 
o vydanie stanoviska k zámeru výstavby parkoviska na časti pozemku pa 
Prešov na Karpatskej ulici pre účel parkovania automobilov hosti hotela Polo. 

Mesto Prešov - Oddelenie územného plánovania a urbanizmu, 
plánovania v zmysle§ 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršich 
9 Závaznej časti územného plánu mesta Prešov vyhlásenej VZN mesta P 
VZN č. 11/2013 a čl. 4, ods. 8 Organizačného poriadku Mestského 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

- Podľa platného územného plánu mesta Prešov, schváleného 
v Prešove uznesenim č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013, v zneni Zmien 
uznesenim MsZ v Prešove č. 468/2013 zo dňa 25. 11. 2013, 
14388/1 k.ú. Prešov súčasťou funkčnej plochy určenej ako 
vybavenosti, pre ktorú plati regulatív RL C.2. 

doručená žiadosť 

č. KNC 14388/1 k.ú. 

orgán územného 
pisov, a v súlade s čl. 

č. 5/2013 v znení 
u v Prešove, dáva 

m zastupiteľstvom 
doplnkov, schválených 

parc. č. KN-C 
areálovej občianskej 

- Navrhovaný zámer je v súlade s platným územným plánom mesta '"'r"'"'"" 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu súhlasr so 7~rnAr·nm výstavby parkoviska 
v polohe podľa prédloženého nákresu na časti pozemku parc. č. k.ú. Prešov za týchto 
podmienok: 

- medzi plochou parkoviska a jestvujúcou plochou ihriska ponechať h zelene a oddelenie 
týchto plôch doplniť ochranným oplotením. Takto vymedzená plocha umožňuje zriadenie cca 
12 kolmých parkovacich miest, prístupných cez jestvujúce parkovisko ulice Karpatskej 

- parkovisko riešiť ako ozelenené, prípadne uplatniť výsadbu stromov za záber plochy zelene 
pozdlž parkoviska · 

Oddelenie územného pl~~ovan.ia a urbanizmu nebude súhlasiť pripadným odpredajom 
predmetnej časti uvedeného~ odporúčame na realizáciu zá uplatniť dlhodobý 
prenájom pozemku. · . 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731 Oai:J 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: r)lesto.ratdnica@~>resc>v.sk l www.presov.sk 



V zmysl ustanovení interného predpisu "Zásady uplatňovania vyjadrení VMČ v stanoviskách 
mesta Prešov v územných a stavebných konaniach" bol uvedený zámer predložený na posúdenie 
a vyjadrenie p slancom Mestského zastupiteľstva v Prešove za príslušnú mestskú čast' č. 7. 

Výbor m stskej časti 7 na svojom zasadnutí dňa 9. 4. 2015 v zápisnici uviedol stanovisko: -
nemá námietk k zámeru výstavby parkoviska, s podmienkou zachovania verejnej prístupnosti 
a bezplatnosti arkovacích miest počas celej doby nájmu. 

Na vedomie: VMč . 7, Ing. Stanislav kahanec, predseda 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 
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Al Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsob [)ID ako prípad bodný 
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 znápla po 
vypracovaní GP); ' '· 

- parc. č. KNE 1120/11, ostatná plocha o výmere cca 205m2 (presná v:vmera bude známa po 
vypracovaní GP), 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, na dobu 30 rokov pre vlastníkov bytového 
domu na Ul. Škultétyho 7 a 9. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia žiadajú o dlhodobý prenájom časti predmetných pozemkov, z dôvDdu vloženi~ ylastných 
finančných prostriedkov pre skvalitnenie kultúry bývania, oddych, voľnočru o vé aktivity~ osadenie 
altánku, parkovanie vozidiel a iné. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností ŠI ecifikóvaných v bode Al 

tohto materiálu v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Z/b. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a, doplnkov spôsobom ako prípad bodný osobi ného zretel'a z dôvodu 
spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní parkoviska. V astníci byto~ého domu Ul. 
Škultétyho č. 7 a 9 budú zabezpečovať letnú a zimnú údržbu prenajatého pt'estoru na vlitstné náklady. 
Altánok pred bytovým domom je už osadený, ako aj parkovisko na dv( parkovacie miesta, ktoré 
žiadateľ zrealizoval bez potrebného ohlásenia drobnej stavby. K predmetnej veci sme obdržali podnet 
jedného vlastníka bytového domu Ul. Škultétyho č. 7 zo dňa 25. 3. 201S, ktorý je súčasťou prílohy. 
V danej veci sme požiadali OÚP a SÚ o výkon štátneho stavebného dozoru. 

Dl Stanovisko odd~lenia hlav~ého architekta mesta a územného plánovania zo dňa 30.1~. 2014: 
(V prílohe.) · . ,· ' · 1

) ~:~ · • 
1 j >•. 

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

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 2. 2. 2015: 
VMČ č. 4 súhlasí za podmienok dodržiavania všetkých platných noriem. 

• . , A ·í 

GI Stanovisko VýbQru ·.pestskef ~asti č. 4 zo dňa 2. 3. 2015: . · ;'; 1: .:.' 
VMČ č. 4 odporúča dať do nájmu na dobu neurčitú za l € ročne, s tým, že v uvedenej lobJite 
bude uvedené priestranstvo spravované podľa platnej legislatívy a územného plánu mesta. 

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

! l 

F- MsÚ/SP-0111211 
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I/Pn1ohy: 
Žiadosť zo dňa 14. ll. 2014 
Stanovisko OHAM1ÚP zo dňa 30. 12. 2014 
Stanovisko OSR zo dňa 14. 4. 2015 
Podnet p. Magdzia1 a zo dňa 25. 3. 2015 
Stanovisko OÚP aS ' zo dňa ll. 5. 2015 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 
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E-mailové vyjadren e p. Stašák:a o spolufinancovaní vlastníkov bytov pri rekonštrukcii dvora 
Zápisnica zo schôd:l e vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Škultétyho 7-9 
v Prešove zo dňa 4. ~. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého pr~nájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
spolufinancovania pri rekonštrukcii dvora a vybudovaní parkoviska, a to časti pozemkov: 
- parc. č. KNE 112019, ostatná plocha o výmere cca 450 m2 (presná výmera bude známa po 

vypracovan[ GP), 
- parc. č. KNE 112C IJJ, ostatná plocha o výmere cca 205 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní GP), 
LV č. 6492, k. ú. PreJOV, lokalita Ul. Škultétyho,na dobu 30 rokov pre vlastníkov bytového domu na 
Ul. Škultétyho 7 a 9 
-za navrhovanú cen rt 1,00 €/rok za celý predmet nájmu. 

F- MsÚ/SP-01/1211 



Spoločenstvo vlastníkov bytov, domu_. 

V Prešove 22.10.2014 

Mesto Prešov 
Mestský úrad vPrešove 
Hlavná 73 
Prešov 

.>re š ov 

Vec: Žiadosť o Prevod časti pozemku vo vlastníctve Mesta Prešov do bezt: latného užívania 
vlastníkom bytov, domu 

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

bytovým domom a parkovisko u bytového domu na: na ktorých 

sme sa podiel'ali spolufinancovaním z fondu pre opravy a údržbu nášho b tového domu, 

spoločne sinvestorom Mestom Prešov, žiadam o bezplatný prevod do už vania vlastníkom 
bytov domu ~. 

1.) Dvor pred bytovým domom podl'a projektového plánu úpravy dva a vyh;toveného 

Mestom Prešov, na ktorom sme sa podiel'ali spolufinancovaním 

2.) Parkovisko o počte 9 parkovacích miest na spevnených plochách ( ámková dlažba, 

asfalt), vedl'a bytového domu na ktorých sme sa podiel'ali spolufir ancovaním, 

na· dobu minimálne 30 rokov (uvítali by sme i trvalé bezplatné užívanie)., ieto pozemky 

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

časové aktivity, parkovanie vozidiel a iné. 

S pozdravom 

Vladimír Stašák 
Zástupca vlastníkov bytov 



M/138198/2014 
é.z.148157/201 

Vec 
Prenájom vn 
pozemku parc. 
užívania vlastn 

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/18874/2014 
ev.č.152583/2014 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch. Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov: 

30.12. 2014 

lakového priestoru bytového domu ' v Prešove, časti 
k. ú. Prešov vo vlastníctve Mesta Presov do bezplatného 

m bytov bytového domu 

v - Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
vania ako orgán územného plánovania v zmysle §16, ods. 2 zákona č. 50/1976 

rších predpisov, dáva k predmetnému zámeru toto stanovisko: 

1/ Podl'a pi tného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 
schválených Mes kým zastupitel'stvom v Prešove uzn. č '"~oon13 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 
dňa 25 11. 2013, redmetná čast' pozemku parc.č KN-C _ k. ú. Prešov sa nachádza na ploche 
funkčne určenej a plocha občianskej vybavenosti. 

21 ...:.V_o7'kc.:.:t:.=ó...:::...:..f!-'=-.!....!........:..:.=~---.Prešov ukončilo rekonštrukciu vnutroblokového priestoru 
.!Jy_tqvého domu Prešove pod názvom "Prešov, rekonštrukcia chodníka na 

V nadväz 
vernej časti zrea 
mi bytového domu 
bolo zrealizovan 

a územného pláno 
prehodnotení zám 

a) dať do ná 

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

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

- Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, oddelenie hlavného architekta mesta 
nia v zmysle§ 16 ods 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov po 
o d p o r ú č a Mestu Prešov: 

u rekonštruovanú ploch u vnutroblokového priestoru bytového domu a plochu pre 
symbolické nájomné za podmienky, že vlastníci bytov bytového domu Škultéty

rešove budú zabezpečovať bežnú udržbu tohto priestoru, bez oplotenia 
b) alebo dať d užívania daný priestor formou výpožičky s podmienkou zabezpečenia bežnej 

údržby, bez oplotenia 

S pozdravom ._ ; _ _._! _· 

Ing. Marián Ha r č a r í k 
rikditel' Sekcie 

stavebnéhb úradu a urbanistiky 

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



9---~·~ . .. . "" MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 

Oddelenie investičnej činnosti 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

-------- ----------~------------------------------+------

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

N / 1 fG P ľ l Z o í f 
R-5532/20 15 

Vec 

Odbor správy 
odd. MM 
Jarkova 24 
080 Ol Prešov 

Vybavuje l linka 

Mgr. Grešová/31 00206 

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

Prešov: 

14.04.2015 

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

Stašáka, týkajúcej sa prevodu časti pozemku parc. č. KNC 5391/1 v k.'. Prešov v lokalite 

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

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

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

Škultétyho" vo výške 8 854,97 € (PD = 532,80 €, stavebné práce = 8 22,17) 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 odd ch (rozloha 4x4,5 

m), boli urobené vegetačné úpravy (revitalizácia zelene - zatrávnen'e) a boli osadené 

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

2.10.2019. 

S pozdravom ·:-,,r. 14Ji f<..;~ "_!\i' (;!)ii; 1g!.~ 1ii ll' 'ril]~ ~1. ft!:~-' 1Y.cl_li,Ľ,I._~ Jf• -...S ~t- ,t.-~.~ ... ~~ti • .f 

Mestský úrr.C: v PrDšovo 
OOHOH STfif\TEGlC~{Éf-10 HOZVOJľ\/ 

Oddelenie lnV~l:ctlén0j 61nnos;;t· 
080 01 Prešov - /L 

I9g. Jana Vrtél'ová 
povhená riadením OS 
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Vážená pani 

JUDr. Ľudmila Var ová 

Mestský úrad v Pr šove 
Majetkovo-právne ddelenie 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vec: Podnet 

Prešov 25. marca 2015 

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

V rozpore s v ššie 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 p o l o č e n s t v o vlastníkov bytov a nebytových priestorov na tej istej 
adrese. 

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

Prekvapivé pr mňa bolo aj upozornenie a moje následné zistenie na základe oficiálne 
zverejnených písomn stí, že pán Vladimír Stašák dňa 22. októbra 2014 žiadal Msú v Prešove 
o prevod časti paze ku vo vlastníctve mesta Prešov do bezplatného užívania vlastníkov bytov, 
domu Škultétyho 7 a . 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. február 2015 prejednala členská schôdza vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov jeho návrh renájmu za jedno euro, a to dvora, smerom od bytového domu k plotu 
materskej škôlky. Bez avrhnutia konkrétnych pravidiel pri jeho užívaní a pravidiel, kto sa bude 
starať o plochu v prípa e súhlasu s prenájmom, čo sa môže ukázať ako vel'ký problém. 

Jednak z demografick, ho a zdravotného hl'adiska zloženia bývajúcich v účasti na kosení, 
hrabaní, okopávaní, za etaní, odpratávaní snehu, a podobne. 
V neposlednom rade m žný problém v otázkach úhrad za spotrebované energie, individuálne 
vyžadovanie odmeny z práce, resp. cez firmy za starostlivosť o prenajatú plochu, nevylučujúc 
budúce možné sofistika ané využitie plochy. 
S vysokou pravdepodo nosťou aj požadovanie úhrad za množstvá alkoholických nápojov (pán 
Vladimír Stašák si už d l takto preplatiť alkohol pri úprave záhonu). 
To všetko z Fondu oprá nášho bytového domu. 

Poprosím po pre kúmaní môjho podnetu o Vaše písomné vyrozumenie. 

Ďakujem a ostávam s p zdravom 

Anton MagdzraK 



-·-·-----------·------··---~~-----~------------~------------------~----ME_S"f.O .P.REŠOY7_.~---·--------···
l\IESTSKY URAD V PRESOVE 

~;;&1;;.::;;~:;;;,t;~.i,;,;.~:;:,;::.:;:;_;;i;;~;~,;~..J;~:;:;,·.;Odh!:n.:~:územr.:éhir,plá~nfiV!!nia:a':stä\1ebnehó' pOfi-.dku· -ú •. ~.,~---
oddelenie územného rozhodovania a rozvoja bývan a 

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 
átum 1!.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 

Di'ta I 6.04.2015 bolo Mestu Prešov- stavebnému úradu doručené oh lá enie drobnej stavby
umiestnenie altánku na pozemku parc. č. KN E l 120/9, vedenej na L V č. 64 2 ako ostatná plocha. 
Vlastníkom pozemku je mesto Prešov. 

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná drobná stavba /altánok! pri ytovom dome na Ul. 
Škultétyho č. 7-9 v Prešove je už umiestnený, stavebný úrad v súlade s § 57 ods. I zákona č. 
50/J 976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zák n/ v znení neskorších 
predpisov predmetné ohlásenie drobnej stavy- altánku 

neprijíma. 

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

stavebnému 

Na základe vyššie zisten)'ch skutočnosti V ús v súlade a § I 02 ods. stavebného zákona 
s § 88a ods. l stavebného zákona 

aby ste najneskôr do 30 dní odo diía dot·učenia tejto výzvy pt·edlož li žiadost' a doklady 
o tom, že dodatočné povolenie stavieb- altánku pri bytovom dom na Ul. Škultétyho č. 
7-9 v Pt·ešove, k.ú Prešov, nie sú v rozpore s verejn)'mi záujmami, ch ·únen_)'mi stavebným 
z:íkonorn a osobitnými predpismi. 

K žiadosti o dodatočné povolenie stavby ste povinn\· doložil' tieto dokJadv 
~' •' 

- 2 x dokumentáciu skutočného vyhotc1\énia pre cllltbtočné povolenie v zmysle 
vyhlášky Ms ZP SR C, -153r::ouo II. 
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ktoré Vás oprá i'!uje umiestnit' požadovanú s·tavbu, 

vyjadrenia, ro 1odnutia, stanoviská posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a obce . 

. Zároveň ste pov liny uhradit' správny poplatok, ktorý vyplýva zo sadzobníka zákona o správnych 
poplatkoch č. 145 1995 Z.z. v platnom znení. Správny poplatok je možné uhradit' v pokladni MsÚ 
v Prešove na Ul. Ja ·ková č. 26, Prešov. 

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

Zároveň Vás t pozorľíujeme, že ak v určenej lehote nepredložíte žiadost' o dodatočné 
povolenie stavby - kladu náradia, bude voči Vám zahájené priestupkové konanie podl'a § 105 
stavebného zákona 

Na vedomie: 
Anton Magdziak 
Škultétyho č. 7 

lll ·~ ST ~J N~ .filfLE § ~r~ ~~ 
r ~estský úrad v Prešove 

ODSu ÚZEMNÉHO ?lJ.NOVMiiA A S1ME8HÉHD ÚRA OU 
080 Oi Prešov [;)] 

080 O l Prešov v 

' Ing. Mária ČutkovJ 
' / 

vedúca'Odboru · 

územného plánovania a stavebného poriadku 
hlavný architekt mesta 
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Dátum 08.01.2015 

Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES 707 Prešo\ 

OBEC 524140 Prešov 

KAT ASTRÁLNE ÚZBv!IE.: Prešov 

Vi PIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODS~ATA 

Parcely registra "C" 3651 (celkom parciel ................. 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 

v [nf l 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. 

RISTIKA K ZÚO 

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

ČÍSLO 
EL 

Parcely registra "E" 
(celkom parciel ..... . 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH CHARAKTE-

ČÍSLO v [nf l POZEMKU RIS TIKA 

1120/009/0 1303 Ostatná plocha 
1120/011/0 JOJ] Ostatná plocha 

Výmera spolu: 2314 

* * Ostatné par.;:dy re~,istra "E" nev-yiiadané * * * 
Legenda: -

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zas avanému územiu obce 
l-Intravilán 

Stavby 

PRÍSLUS. ČÍSLO 
KZÚO EL 

l o 
l o 

LM. 

924 

L.M 

443 
443 

174 (celkom stavieb ··················· 
SÚPISNÉ NA PARCELE DR~H POPIS 

ČÍSLO ČÍSLO ST VBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

INÝ 

ÚDAJ 

LV 

PARCELY 

L.M. 

ČASŤ B: VLASTNÍCI (celkom vlastníkov ............ l. . 

Priezvisko, meno (názov) • , . , 
a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastn ka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 0800 l Pn šo v 
IČO!RČ 327646 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zrnili\ a V 3232/20 l O 
Kúpna zmluva V 5044/2010 
Zámenná zmlu\ a V 4942120 l O 
R 631/20 l O-Žiadosť o zápis GP č.229/2 l O 
){ 507/2012- zápis CJ.P. č. 3!688560-J5Cil l 
Rozhodnutie SK PO X 43/2012 -/vl č zo dňa 17 l O 20 l 2 - 53R 1/12 
R-608/12 -7úpis GP_č 84/2012- Gl-11(:91!2 
Rozhodnutie Spr:l\y katastra Prešov 
C l/2010/Pc, 1.0 dr'ía 5 52010 
Kúpna zmlu\ a V 
5404/2005,57 5{)i2CJ05,6054/2005 ,6056/2 05,24/2006,224/2006,225/2()06,663/2006,54 70/2006,6125/2007,6611/2 
)07,6612/'2007.7287/2007,7720/2007, 77 1/2007,315/2008,3212/20011 
~ámennú zmluva V 266/2006,1158/2006, 414/2007 
Zozh.OU katastrálny odbor č.X 7/20 14-K zo dŕía 12.2.20 I.J - KL1pna zmlu\ a V -l 033/98 
:-2062114 -lúpis GP 282/2013- Gl-!89 /13, - -

VyhotoYil. l\ l ária l\lagúčo1 á 

Dátum aktualizácie 30. 11.2014 00:00 OO 

Podiel 

I/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 dom financované 
100% podielom vlastníkmi bytov v rámci revitalizácie bytového domu. O hadovaná 
hodnota cca 1.000,- €. Prevádzame na ňom vlastnú údržbu. Plocha cca 1 3m 2 . 

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 s olufinancované 
50% podielom vlastníkmi bytov z fondu bytového domu a 50% Mestom Prešov v 
obstarávacej cene 800,- € (50%= 400,- €). Prevádzame na ňom vlastnú 'držbu. 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. Prevádzam 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 fó iou, ozdobným 
štrkom a vysadený okrasnými drevinami financovaný 100% podielom lastníkmi bytov 
z fondu bytového domu v obstarávacej cene cca 200,- €. Prevádzame a ňom vlastnú 

údržbu. Plocha cca 41m 2 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP _20141120_013.jpg; WP _20141120_014.jpg 

5.) Plocha pozemkLJ z južnej strany bytového domu upravená vlastníkmi ytov vysiate 
trávy, vysadenie kvetov a tuji, úprava chodníku. Financované z individ álnych 
prostriedkov vlastníkov bytov. Prevádzame na ňom vlastnú údržbu. PI cha cca 72 m 2 

S pozdravom a prianím pekného dňa 

Predmet: Škultétyho 7-9 

Prílohy: WP_20141120_015.jpg 

6.) Plocha pozemku okolo bytového domu po jeho celej dÍžke v šírke cca ,50 m 
z východnej strany bytového domu na ktorej chceme urobiť drenážny pás z G>zdobného 
kameňa financovaný 100% podielom vlastníkmi bytov z fondu bytové o domu. 
Predpokladaná inv~stícia cca 150,- €. Predpokladáme prevádzať na ň m vlastnú údržbu. 
Plocha cca 19 mz. 



Lili~SPRAV YTI<OMFORľj 

, 
ZAPISNICA 

zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového d mu 
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. Šku tétyho 7-9 v Prešove 
podl'a prezenčnej listiny. 

za SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov: 

Nemec Ľ.ubomír- technik správy bytov 

Program schôdze: 

Ene<gcficloi. b'{IC>V'/ o objcl:1 

Volgo~;lfrJ 
080 o 

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

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

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

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

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

K určenému času začiatku schôdze nebola prítomná dvojtretinová vac 
a nebytových priestorov. Schôdza bola uznášaniaschopná hodinu 
hlasovaním naäpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov byto 
splnomocnených zástupcov. 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice a 

Za zapisovatel'a zápisnice bol zvolený navrhnutý Vladimír Kuba 

ma vlastníkov bytov 
po začatí schôdze 

a NP, resp. ich 

ých hlasovaní 

Za overovatel'ov zápisnice a overovatel'ov písomných hlasovaní vyhlás ných do dňa konania 
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nasledujúcej dom vej schôdze zvolanej správcom boli zvolené navrhnuté: 

Zuzana Gregová 
Daniela Havrilov' 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich a predložený návrh: 9 
Počet hlasujúcich roti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasova ia: l 
Počet hlasujúcich s ol u: l O 

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

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

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 201 : 
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 ú ~te BD k 27.1.2014 je vo výške 9 631,88 EUR. 

4. Nedoplatky ytového domu 

Nedoplatky k 31.12. FPÚaO 
Služby spojené s užívaním bytu 
Spolu: 

691,29 EUR 
308,95 EUR 

1 000,24 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 ámci správy bytového domu je správca zároveň prevádzkovatel'om 
vyhradených technic ých zariadení (VTZ) a zabezpečuje vykonanie odborných prehliadok 
a odborných skúšok TZ na základe povinností vyplývajúcich zo zákona a STN, realizácia 
čoho je nevyhnut á a povinná v zmysle platnej legislatívy pre zabezpečenie 
prevádzkyschopnosti a bezpečnosti VTZ. Odborné prehliadky sú realizované v časovej 
periodicite, o čom sú z· stupcovia bytového domu informovaní. 
Správca ako prev dzkovatel' vyhradených technických zariadení zodpovedá za 
prevádzkyschopnosť V Z bytového domu. 

V bytovom dome je po reb né vykonať revízie, odborné prehliadky a skúšky VTZ: 

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

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

Povinné kontroly, kt ré sa vykonávajú v bytovom dome: 

L' 

plán 
plán 
plán 

12/2016 
10/2017 
12/2015 
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kontrola nástenných hydrantov a tlaková skúška hadíc sa vyko áva 1x ročne podl'a 
vyhlášky MV SR č. 699/2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasení požiaru. 

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

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

6. Návrh plánu opráv na roky 201.5,2016 

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

l. Výmena vodomerov SV pred ukonČE1ním roka ciachu-náklad z F 
p. Koscelníková, p. Benetin, p.Župa, p.Maagdziaková, p. Pavlíková,p. ubičková, 
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.Stašák ) 

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 NP hodinu po začatí 
schôdze. 

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

l. Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie 

7. Rôzne 

7-1. Návrh: Žiadosť Mgr. Eva Magdzia~ová - o preplatenie nákladov na frézovanie, 
v-ložkovanie a revízia komína v sume 1.,217,50 EUR. 

P. Župa sa vyjadril, že všetci vlastníci bytoiv dostali byty vybavene jed otne topením formou 
gamatiek. Preto vlastníci bytov, ktorým t~nto spôsob vykurovania b tu nevyhovuje, si ho 
môžu podl'a vlastného rozhodnutia zmeni( .ale iba na vlastné náklady. ak to urobili i niektorí 
ďalší vlastníci bytov v bytovom dome nalpr. Havrila, Koscelník, Benetín, Sedlák. Bolo by 
v nerovnováhe niekomu zmenu vykurovanib bytu uhradiť a niekomu ni 
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Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za predložený návrh: l 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: 9 
Zdržali sa hlasov nia: O 
Počet hlasujúcich polu: 10 

L:i]SPRAVBYTI<OMFORT; 

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

7-2. Návrh: Žiad sť mestu Prešov o nájom rekonštruovanej plochy vnútroblokového 
priestoru byt. omu a plochu pre parkovanie za symbolické nájomné 1,- C za 
podmienky, že lastníci BD budú zabezpečovať bežnú údržbu tohto priestoru, bez 
oplotenia. Osob zmocnená k zastupovaniu vlastníkov bytov s mestom Prešov 
Vladimír Stašák Zástupca vlastníkov bytov. -1;- c( pé oCh cZ/ rol t ~ 

Pán Stašák predni sol vyjadrenie hlavného architekta, ktorý odporúča Mestu Prešov: ~'lasa L 

A)dať do nájmu re onštruovanú plochu vnútroblokového priestoru byt. domu a plochu pre 
parkovanie za sym olické nájomné za podmienky, že vlastníci BO budú zabezpečovať bežnú 
údržbu tohto priest ru, bez oplotenia 

B)alebo dať do užív nia daný priestor formou výpožičky s podmienkou zabezpečenia bežnej 
údržby, bez oplote ia 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich z predložený návrh: 
Počet hlasujúcich p ti predloženému návrhu: 
Zdržali sa hlasovani 
Počet hlasujúcich sp lu: 

9 
o 
l 

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

nie elektriny do všetkých pivníc v BD v prevedení l vypínač a l 
i napojenia elektrických zásuviek na spotrebiče. 

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za redložený návrh: 10 
Počet hlasujúcich pro i predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania O 
Počet hlasujúcich spo u: 1 O 
Návrh bol prijatý na polovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a NP hodinu po začatí 
schôdze. 

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

Priebeh hlasovania: 
Počet hlasujúcich za p ed lož en ý návrh: 1 O 
Počet hlasujúcich proti predloženému návrhu: O 
Zdržali sa hlasovania: O 
Počet hlasujúcich spol 10 

Návrh bol prijatý nad olovičnou 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. 182/199 Z. z. o vlastníctve 
bytov a nebytových priestorov v platnom znení (ďalej len ,.novela záko a") 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 zn ní budú správcovia a 
spoločenstvá oprávnení na účely správy domu spracúvať osobné údaje lastníkov 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 os bné údaje vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum n radenia, rodné číslo, 
adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronic á adresa, číslo účtu a 
kód banky. 
Správca alebo spoločenstvo sú tiež oprávnení za účelom ochrany majetk vlastníkov bytov a 
nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a neb tových priestorov v 
dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prev dzky 1 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 preddavkoc do fondu prevádzky, 
údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejní na ieste obvyklom na 
oznamovanie informácií v dome. Podl'a dôvodovej správy sa predmetným opatr ním môže znížiť počet 
neplatičov a tým aj k eliminácii potenciálnych súdnych sporov. 
Správca alebo predseda spoločenstva budú povinní po novom aj bez súhlasu v astníkov bytov alebo 
nebytových priestorov zabezpečiť odstránenie chýb alebo porúch t chnického zariadenia 
bezprostredne ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok1 ktoré boli zis ené kontrolou stavu 
bezpečnosti technického zariadenia, teda odbornými kontrolami a revíziami. alšia zmena sa týka 
vlastníka bytu alebo nebytového priestoru vykonávajúceho stavebné úpravy. Po novom v zmysle 
doplneného odseku 8 do ust. § ll bude vlastník povinný umožniť vstup do ytu alebo nebytového 
priestoru správcovi alebo predsedovi spoločenstva za účelom kontroly d držiavania stavebného 
zákona, teda či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spol čné časti domu alebo 
spoločné zariadenia domu. V prípade, že vlastník bytu alebo nebytového priest ru v dome neumožní 
vstup do bytu alebo nebytového priestoru, správca alebo predseda spoločenst a je povinný oznámiť 
vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušném stavebnému úradu. 
Každý vlastník bytu, ktorý byt užíva alebo ho prenecháva na užívanie iný osobám, bude podl'a 
doplneného odseku 9 do ust. § ll, povinný nahlásiť správcovi alebo spol čenstvu počet osôb,. 
ktoré sa zdržiavajú v byte 1 to znamená pravidelné hlásenie každej z eny 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, odl'a dôvodovej správy 
za účelom možnosti jeho kontaktovania v prípade potreby. 

Informácia 

Spoločnosť Spravbytkomfort1 a.s. Prešov vlastníkom bytov a nebytových priestorov pripomína 
možnosť zaregistrovať sa ZADARMO na portáli www. oschodoch sk. Webový portál 
www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o byt ch a domoch pre 
vlastníkov. Údaje sú sprístupnené z informačného systému pouvívaného správcom. 
Podmienkou vyuztvania tejto služby je registrácia na portáli a yjadrení súhlasu s 
podmienkami poskytovania internetového portálu. 

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

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

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

Pán Stašák ešte ..upozornil vlastníkov bytov na povinnosť doložiť správcovi domu doklad 
o odbornom prečistení a prehliadke plynových spotrebičov a n odstránenie závad 
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•sPRAVBYTKOMFORT® 
Energetický, bytový o objektový monoíment a.s. 

a nedostatkov vedených v bode C správy. Správa je k dispozícii u zástupcu vlastníkov, 
správcu domu, na fóre domu a vyvesená na obvyklom mieste v každom vchode bytového 
domu. 

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

P. Stašák inform val o prijatých opatreniach voči správcovi domu o preplácaní účtov a faktúr 
z účtu bytovéh domu: okrem periodický sa opakujúcich platieb, ktoré správca domu 
predložil zástupc vi vlastníkov bytov, všetky ostatné úhrady môže správca domu robiť až po 
písomnom odsúh asení platby zástupcom vlastníkov bytov. 

P. Stašák inform val o možností nákupu altánku na dvor bytového domu po schválení mesta 
Prešov do nájmu vnútroblokového priestranstva. 

Záver 
Prítomní vlastníc vzali na vedomie informácie prednesené na schôdzi, správca domu 
v spolupráci so z' stupcom vlastníkov bytov bude realizovať požiadavky vlastníkov bytov 
v zmysle podmien k výkonu správy. 

Vyhlásenie overovatel'ov zápisnice 

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

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

V Prešove, dňa 5.2. 015 

Zapisovatel' zápis ice: 

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

Overovatelia zápis ice: 
( 

( 

Meno a priezvisko Zuzana Gregová ... 'v u 

Meno a priezvisko Daniela Havrilová 

Zápisnicu vyhotovil: Ľ bomír Nemec- technik správy.bytov 
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Zoznam vlastníkov z domovej schôdze konanej dňa: 4.2.2015 
293 SKULTETYHO 7-9 
-~Mc___ .~-en~~a~~viSI<o -~_] l--~--POdP.isl)=--_j 
29300701 B KOSTELNÍKOV Á ERIKAÍ,. --· -·-- ·- ------------ --------- ---"-'-'-='y;---- --
19309?0_2_8 ~_!:~_L:II~ BQ~_E_~:r __ - --- ------

-29300703 B ŽUPA JOZEF 
~ ~----- --- -------~-~- --------- ·---- ---

· 29300703 B ŽUPOVÁ MARTA 1! l l 
--- --- ~- --------------- __ ...... 

· 29300704 B MAGDZIAKOVÁ EVA 
----:------__ ------------------v-------.-----

. 29300705 B PAVLIK LUKAS 
---- ---- -·- ---------- --~-- ·----------- --------------------

29300706 B KUBIČKOVÁ MÁRIA 
----------------------- :-.----;-'--_----

29300707 B ŠESTÁK STANISLAV 
-------- ------·-------

29300708 B ŠESTÁK STANISLAV 

. ~9300901 B STASÁK VLADIMIR ( 
--- ··-----··----·---- ---- _, --·.Y"""CI ___ --/ 

' 29300902 B HAVRILOVÁ DANIELA 
... - --------------- ----\c_..A-·---

. 29300902 B HAVRILA JAROSLAV 
;... - -· - - - . . -- - - --- --- ---

29300903 B ANDRAŠČÍKOVÁ DANIELA 

2~Q99_94 _ B MUSILOVÁ:AL~!:J~---- _ -~~ ___ _ 

29300905 B GREGOVÁ ZUZANA 
~~-.-:- - - ---- ~ ·- - ---.--------[1- -17-
29300906 B SEDLAK SLAVOMIR 

29300907 B HRUŠKA PETER 
,· 

t .. 

29300908 B HRUŠKA PETER 
-- -----------------

•)"· . 
t.:.:_·-· 

<;. 



ibi Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 22 (Ing. Dol há). 
Komisia 28. 10. 2015- \>od č. 20 
Komisia (výjazdová) ll. :ll. 2015 -bod č. 6 

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

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

- stavba garáže bez s. č., umiestnená na pozemku parc. č. KNC 357, k. ú. olivar, 
- pozemol} parc. čJ KNC 356, záhrada o výmere l 538 m2

, zapísaný na LV č. 2065, k. ~.: .. Solivar, 
- pozemol} parc. Č. KNC 357, zastavaná plocha anádvorie ovýmere 4m2

, ~~{~~ý na LV 
č. 2065, · k. ú. Solivar, · · · · · 

- pozemok parc. č. KNC 358, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 8 m2
, zapísaný na L V 

č. 2065, k. ú. Solivar, 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z nasledovných davodov: 

- poskytovanie vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych a iných verejno rospešných služieb, 
- komplexná re~onštrukcia budovy materskej školy 

~;:,~~~:.o LJO~ 2033 pre: 1 Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60 080 05 '·~ffi~~ov, IČO: 
·. . 

BI Účel majetkového prevodJ: ·'' · · 
Žiadateľ predložil žiWlosť o predÍženie nájmu areálu uvedeného ~,l?ode A)· a dqbu do OL 10. 2033. 
Občianske združeni~ Tobiáš má predmetný areál v nájme na základe Zmuvy o nájme nebytových 
priestorov č. ~130 scpválený Uznesením MsZ v Prešove č. 72/2003 zo dňa l. 7. 2003 na dobu určitú 
do Ol. 10. Z023. Žiadateľ prevzal v roku 2003 schátralý objekt býval · matersk~j školy, ktorý 
čiastočne. zrekônštril~>Val iv::mmci projektov hradených z prostriedkov EÚ Objekt ~~uje d'alšie 
rekonštrukcie -ŕ výmenu strešnej krytiny, hydroizoláciu budovy a iné, na kt ré nájomc'V1~ v úmysle 
získať finančné, zdrQje. v ~ci nových projektových výziev, ktoré súv'. ia s činnosťo~ OZ, kde 
podmienkou čerpania finanČných prostriedkov pri investičných projekt ch je dlhodobá nájomná 
zmluva (najmenej lO: rokov). "1

1 

Cl Stanovisko odbqru ~právy majetku mesta: 
OSMM odpo~~~ ~f.hvá1iť ,. 1• zámer dlhodobého prenájmu areál Matersk~j ~~?~Y na Ul. 
Solivarskej 60 ··spôs~bom :·ako prípad hodný osobitného zretel a z dôvod~~~vedených 
v bode Al v súlade s:§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o maje obcí v méruí:neskorších 
zmien a doplnkov. , ;. . 
Nájomca prevza' v r~ku 2003 schátralý objekt bývalej materskej školy, orý značne ~eľadil. Od 
roku 2002 pomáha! sociálne. znevýhodneným rodinám, zabezpečuje ,p edškolskú prípr~vu detí, 
vyučuje ich hygienic~ým a·spoločenským návykom a pravidlám, čím svoj, spôsobom doplňa úlohy 
mesta pri utvpraní ~ ;o~hr~~ .zdravých podmienok a zdravého spôsobu ži ota, utvára podmienky na 
vzdelávanie,. ~túru.1 ' . ~. osvet~ 'P.'\ činnosť, a pod. •· .. · '.11· :•. i , 

.~, ..... :," ... ~ ~mtJ,:t 

Dl Stanovisko odboi-u ~emnéh~ plá~ovania a stavebného úradu zo dňa 2 • 8. 2015: i n. :; '. :::,; 
(V prílohe.) · · '· 

El Stanovisko VMČ č. S zo dňa 3. 8. 2015: 1
: 

VMČ č. 5 súhlasí ~ predÍžením doby nájmu pre Občianske združeni Tobiáš do 31. 12. 2030 
s podmieni}o'4-. zrealiZovania 'a ukončenia všetkých zamýšľaných proje tov do konca, roka 2030 

(termín ukol)~~~~ n~~u). .~ . . ~~itf!(l! i 
F- MsÚ/SP-01112/1 !,1:· i !.. . '"I:~L· :;.t 
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NavrhoVaná cena žiadatel'om: v zmysle súčasnej nájomnej zmluvy, t. j. l euro za celý predmet 
,. 1;. 

naJm u; . . , , : , .. 
N~vrh?Y.4n~ c~na OSMM; l ·euro za celý. pr:dmet n_ájmu s pô~ienko~, že }i· nájomca nebude 
narokq~~~ pa úhra u technického zhodnotema mm zrealizovaného počas dopy náJmU. 

:·'" ! 

GI Prílohy: ' 
Žiadosť o predÍže ie'nájmu z ~9. 6. 2015 
Stanovisko OUPa Ú zo dňa 25. 8. 2015 
Kópia mapy z GIS 1.,. 

Návrh na:· i''~, :esenie 
Zámer dlhodobého pr nájmu: 
- areálu Materskej ško na Ul. Solivar s kej 60, ktorý tvoria nasledovné nehnuteľnosti: 

- stavba s. č. l 52, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 358, zapísaná na LV č. 2065, k ú. 
Cf z· 'l' oo zvar, · · 

- stavba garáže ez 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, 
- pbm~~ok par~ č. _KNC 357, zastavaná plocha a nádvorie o výmer~ 14 m2

, zapísaný na LV 
č.:'2'b65, k u. So/zvar, : . 

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

č. 2065, k ú. S !ivar, 
spôsobom ako prípad odný os,o~ifného zretel'a z nasledovných dôvodov: 

· -poskytovanie zdelávacich, sociálnych, kultúrnych a iných verejnoprospešných služieb, 
-komplexná r .onštrukcia budovy materskej školy 

na dobu ljp l~ JO. 2033 re Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 Prešov, IČO: 37878069. 
···~. ·,.i· tt;, , r 
. . rl. , · r 

:·\ ! l 

l 
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Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, Prešov 080 05,1 O 37878069 

Mobil: m 

., 

MI.S1'0 PREŠOV Mestský úrad v Prešove a 

tíslo. spisu: 

Da tlo: 2 ~ ·OS· 2015 

PrOohy: 

Evidenfn6 ~lslo dolletpa!ty: 

Prešov, 19.6.2015 

email:< ,, 

Mesto Prešov -odbor správy 

majetku mesta 

Jarková 26 

080 01 Prešov 

/ 

Týmto Vás úctivo žiadame o predrženie nájmu objektu na Soliv rskej 60 v Prešove. 

Občianske združenie Tobiáš má s Mestom Prešov nájomnú zmluvu na bjekt na Solivarskej 

60 v Prešove od 01.05.2004 do 01.10.2023 - Zmluva o nájme ne ytových priestorov 

uzatvorená podra zák. č. 116/1990 zo dňa 29. 4. 2004. V roku 2008 pre zal objekt do správy 
• 

Prešov REAL s. r. o., s ktorým má OZ uzatvorenú Zmluvu o nájme neb ových priestorov č. 

6130 zo dňa 10. 10. 2008 (objekt č.1452, LV č. 2065, parc. č. 358- 898 2). 

Sme organizácia, ktorá od roku 2002 pomáha sociálne zne 'hodneným rodinám, 

najmä rómskym, preto sa zapájame do projektových výziev, ktoré súvi ia s našou činnosťou. 

Doteraz sa nám podarilo úspešne realizovať viacero projektov hraden' h z prostriedkov EÚ. 

Podmienkou čerpania dotácií pri investičných projektoch je mať nájo nú zmluvu najmenej 

na dobu 10 rokov. V sllčasnosti naša nájomná zm\uva už tllto podmie ku nespfňa, preto sa 

nemôžeme uchádzať o spomínané projektové výzvy, ktorými by s e mohli riešiť ďalšiu 

rekonštrukciu prenajatého objektu- strecha, hydroizolácia budovy a in . 

Z uvedených dôvodov iiadame o predfženie nájomnej zmluvy d 01.10f33b 
bčlonske Združeni 

d TOSIÁsw e 
$ poz f8VOm l SOHvorsko 60 O 

ICO: 3 7' 8 ~
08og ~E~O\ 

na Kanaflcova 
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Vec 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

NaJe číslo 

B/12654/20 15 

080 01 Preäov 

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

Vybavuje l linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov 

25.08.2015 

MA na Sollvarskej 60, Pretov 
stano\ttsll~o k !Iadosti o pred(!enle doby nájmu 

11ľ5'3f 

- Oddelenie územného plánovania a urbanizmu, ako orgán územného 
7mll~l"' § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni neskoršich predpisov, § 4 ods. 3, 

zai<OI'IIa č. 369/90 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršlch predpisov, dáva k predloženej 

UOICieiEH1ie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k dlhodobému prenájmu resp. 
odpredaju areálu bývalej Materskej školy na Solívarskej ulici č. 60 v zmysle 

'"''''"v;•u pre žiadatera OZ Tobiáš, Solivarská 60, Prešov. 

.. -,......,_ 

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

l Hlavná 731 080 01 Prstov l Tel.: +421{51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 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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Mesto Prešov 
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A ll Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôsob :>m ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory kultúrneho života v meste P ešov, a to nebytových 
priestorov o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte h tela Senátor so súp. č. 
2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu S rokol za účelom vytvorenia 
štúdiovej divadelnej sály, zázemia a spoločných priestorov pre Prešov! ké národné divadlo, o. 
z., Fučíkova 4565/4, 080 Ol Prešov, ICO: 42419395 [ 

l 

l 
Alternatíva 2 1 

A 2/ Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'nosti spôso! om ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových 
priestorov o výmere 332,17 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte ~otela Senátor so súp. č. 
2904 na Hlavnej ulici .č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov za účelom poskytovania 
tanečno-pohybových aktivít pre širokú verejnost' od detí až po seniurov pre Tanečné štúdio 
FRIMart Prešov, Prostejovská 87, 080 Ol Prešov, IČO: 42420717. 

Alternatíva 3 
AJ 3 Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôso~om ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu využitia dlhodobo neobsadeného neh. tového priestoru, a to 
nebytových priestorov o výmere 432,24 m2

, nachádzajúcich sa na II. NF v objekte hotela Senátor 
so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na ( ob u x rokov za účelom 
poskytovania reštauračných služieb pre Ladislava Gizelu, Vyšná 

1 ~ ebastová 375, 080 06 
Prešov, IČO: 37535889. 

Alternatíva 4 
A 4/ Mesto Prešov ma zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností a to n!ebytových priestorov o 

výmere 432,24 m2
, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte hotela Senátor o súp. č. 2904 na HlavneJ 

ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu x rokov spôsobom ob hodnej verejnej sút'ažc, 
ktorej podmienky tvoria prílohu tohto materiálu. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ uvedený pod bodom Al požiadal o dlhodobý nájom (5 roke v) nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v objekte hotela Senátor na Ul. Hlavnej č. 67 v Pn šove s cieľom vybudovať 
kultúrny stánok za účelom podpory miestnej kultúry pre obyvateľov mesta Prešov. Do úpravy 
priestorov má zámer investovať finančné prostriedky vo výške 15 000 € 2 a celú dobu nájmu. 
Žiadate!' uvedený pod bodom A2 požiadal o nájom tých istýc~ nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v objekte hotela Senátor na Ul. Hlavnej č. 67 v Prešove na dobu 3 rokov, za 
účelom zriadenia miestnosti pre poskytovanie tanečno-pohybových akti).rít pre širokú verejnosť od 
detí až po seniorov. 
Následne bola OMM doručená žiadosť o prenájom predmetných n,~bytových priestorov od 
žiadate!' a uvedeného pod bodom A3 a to za účelom poskytovania reštaur1čných služieb. 

Cl Stanoviská odboru územného plánovania a stavebného úradu: 
- k žiadosti Al/ zo dňa ll. 6. 2015 (V prílohe.) 
- k žiadosti A2/ zo dňa ll. 6. 2015 a zo dňa 10. 7. 2015 (V prílohe.) 
- k žiadosti A3/ zo dňa 12. ll. 2015 (V prílohe.) 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Návrh 
i na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

D/ Stanoviská PRE OV REAL, s. r. o. : 
- k žiadosti Al/ zo dňa 18. 5. 2015 (V prílohe.) 
- k žiadosti A2/ zo dňa 23. 6. 2015 (V prílohe.) 
- k žiadosti A3/ zo dňa 30. 10. 2015 (V prílohe.) 

E/ Stanoviská Výbor mestskej časti č. 4: 

V danie: 
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- k žiadosti Al zo v a 4. 5. 2015 - Požaduje stanovisko Odboru správy majetku mesta, aký je zámer 
so spomínanou bud vou. Žiadate!' nech doloží stanovisko v čom spočíva investícia a či je to možné 
z hľadiska Pamiatka ého ústavu. 
a zo dňa l. 6. 201 - VMČ súhlasí s prenajatím priestorov PND, ak mesto Prešov v správcovstve 
PREŠOV REAL s.r. . neplánuje v blízkej dobe využiť tieto priestory na vlastné reprezentačné účely. 
- k žiadosti A2 zo ňa 6. 7. 2015 - VMČ odporúča prenajať' žiadateľovi s efektívnejšou ponukou. 
Poprípade po odporú a'ní majetkovej komisie. 
- k žiadosti A3 zo dv h 8. ll. 2015 - V zhl'adom na viac žiadosti VMČ navrhuje riešiť spôsobom 
obchodnej sút'aže. l 

FI Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM predkladá n schválenie zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností v alternatívnom znení, 
nakol'ko eviduje tri iadosti o prenájom predmetných nebytových priestorov. Žiadosti uvedené pod 
bodom Al a a A2 uv boli predložené dňa 26. 10. 2015 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta 
Prešov, ktoré predm tné majetkové prevody stiahlo a navrhlo opätovne prerokovať v komisii MsZ 
pre disponovanie s ajetkom mesta, nakoľko bola mestu Prešov doručená tretia žiadosť o komerčný 
prenájom predmetn' h nebytových priestorov. Vzhľadom na vyššie uvedené, predkladáme tento 
materiál opätovne ko isii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie. 

GI Stanovisko komisie sZ pre disponovanie s majetkom mesta: 
K žiadosti All 
zo dňa l. 7. 2015 - . omisia odporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z . ôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, na dobu 5 rokov za cenu 
8,30 €1m2/ročne + ú :ada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

K žiadosti A2/ 
zo dňa l. 7. 2015 - Komisia neodporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zret ľa z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov za cenu 9 €1m2/ročne + 
úhrada za služby spoj né s užívaním nebytových priestorov z dôvodu, že ten istý nebytový priestor 
odporučila žiadateľov· pod por. č. 22 (pre Prešovské národné divadlo, o. z.). 
zo dňa 23. 9. 2015 - Komisia neodporúča zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad 
hodný osobitného zret ľa. 

H/ Stanovisko MsR zo d a 19. 10. 2015: 
K žiadosti All MsR lasovaním neodporučila tento majetkový prevod schváliť z dôvodu ceny 
a väčších stavebných ú rav nebytových priestorov. 
K žiadosti A2/ MsR h asovaním odporučila MsZ tento majetkový prevod schváliť z dôvodu ceny pre 
žiadateľa. i 

l 

l 

U Cena: 1 

l 

ll Navrhovaná žiadateľ mAl: l €/m2/rok. 
Navrhovaná správcq spoločnost'ou PREŠOV REAL, s.r.o.: 8,30 €/m2/rok. 

2/ Navrhovaná žiadatel' m A2: 9 €/m2/rok. 
3/ Navrhovaná žiadateľ m A3: 30 €/m2/rok. 

F - MsÚ/SP-0111211 



Návrh c;' na schválenie majetkových prevodov 
Mesto Prešov 

3/ Navrhovaná žiadatel'om A3: 30 €/m2/rok. 

J/ Prílohy: 
Žiadosť s prílohou zo dňa 14. 4. 2015 
Vizualizácia 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 18. 5. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa ll. 6. 2015 
Stanovisko KPÚ Prešov zo dňa 19. 6. 2015 
Prihláška do obchodnej verejnej súťaže 
Žiadosť o zmenu zo dňa 8. 6. 2015 
Žiadosť o podporu vo veci prenájmu 
Vizualizácia 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 23. 6. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa ll. 6. 2015 a 10. 7. 2015 
Vyjadrenie statika 
Žiadosť zo dňa 19. 10. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 12. ll. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 30. 10. 2015 
Podmienky OVS 

Návrh na uznesenie: 
Alternatíva l 

s prílohou 

i 

. 

Vydanie: 
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Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný • sobitného zretel'a z dôvodu 
podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov o výme e 332,17 m2

, nachádzajúcich 
sa na Il NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. 492, k. ú. Prešov, na dobu 5 
rokov pre Prešovské národné divadlo, o. z., Fučíkova 456514, 080 Ol Prešov, IČO: 42419395 
- s podmienkou úpravy nebytových priestorov len s odnímateľnými zariade'rtiami a zároveň nevyhnutné 
zásahy do nebytových priestorov stavebného charakteru bude možné vykonpť len po predchádzajúcom 
súhlase príslušných organizačných útvarov MsÚ v Prešove bez nároku na re undáciu nákladov spojených 
s úpravou nebytových priestorov 
-za cenu 8,30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových oriestorov. 

Alternatíva 2 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný ~sobitného zreteľa z dôvodu 
podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov o výme e 332,17 m2

, nachádzajúcich 
sa na Il NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. ~492, k. ú. Prešov, na dobu 3 
rokov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov, Prostejovská 87, 080 Ol Prešo , IČO: 42420717 

- za cenu 9,00 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových oriestorov. 

Alternatíva 3 ~ 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti t:.pôsobom ako prípad hodný ~sobitného zretel'a z dôvodu 
využitia dlhodobo neobsadené/to nebytového priestoru, a to nebytových pri storov o výmere 432,24 m2

, 

nachádzajúcich sa na Il NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavm~ ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu x rokov za účelom poskytovania reštauračných služieb t;re Ladislava Gizelu, Vyšná 
Šebastová 375, 080 06 Prešov, IČO: 37535889. , 

Alternatíva 4 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností a to nebytových priestorov o vým re 432,24 m2

, nachádzajúcich 
sa na Il NPv objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, L~ č. 6492, k. ú. Prešov 
-spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené prílohe tohto uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Prešovské národné divadlo,o.z 

Mesto Prešov 
Me5t:.'t~:ý úraó 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 26 
080 Ol Prešov 

Vec : Žiadosť o prenájom mestských priestorov ako prípad hodný osobitného zrete 'a. 

Týmto Vás žiadame o prenájom časti priestorov plochy miestnosti ll. nadzem podlažia NP 
Hlavná 67 {SENÁTOR) za účelom divadelnej sály Prešovského národného divadla po obu 5 rokov za l 
EUR/ m2/ rok. 

V spomínanom priestore sme pripravení preinvestovať približne 15.000 eur z vlastných 
zdrojov na vytvorenie štúdiovej divadelnej sály, zázemia a spoločných priestorov. Te to projekt 
umožní vytváranie platformy pre mladých profesionálnych tvorcov z východného Slo enska, 
podporuje návrat mladých ľudí po skončení VŠ do mesta Prešov. My, ako zaklad ate divadla, sme sa 
taktiež rozhodli vrátiť po štúdiu s profesnými skúsenosťami do Prešova a svojou tvor ou podporiť 
miestnu kultúru. Ako tvorcovia Prešovského národného divadla pravidelne spolupra ujeme s 
mediálne známymi hercami (Gabriela Marcinková, Peter Brajerčík, Tomáš Mischura, .. ) 
a zameriavame sa na aktuálne témy, čo vzbudilo záujem Prešovčanov o predstave nl hráva né 
v prenájme MS DAD. Záujem divákov nás inšpiroval nájsť v meste priestor, ktorý by za podpory 
mesta (v podobe zníženého prenájmu priestorov) mohol stať medzinárodne uznáva ým kultúrnym 
unikátom. 

K žiadosti prikladáme Žiadosť o zmenu sídla, potvrdzujúcu sldlo o.z. v Prešov 
Prílohou k žiadosti sú aj ilustračné materiály s bližšími informáciami o PND. 

V Prešove 13.04.2015 ~ 

~ '/"«, ~ôj\.ROOI\t~ . 
Mgr.art Michaela Zal«lfánska ~· ~ ~ \ 

štatutárny zástupLd (~> ~ ~ 
·, :.-. ~ 

Mgr.art Júlia Rázuso~ í$-C)f - O 

Umelecký šéf * 
• • ll 

PreŠOV$ ké 11Modnó dív<<d!c), Fuč(k""" 4565/4, 08001 Prdov, Slovensk<• republika 
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PARA VANY- !voria.ce stenu, drevená 
kcnš~rukcia so vzorov~ný papieroM PND 

9:x n-1odut š= 1m v::::;2,7m 
h:vstupf'ý modul š""'1,2m 

_..~JI,'Woir"< 

STOcANY NA KOSTÝMY 

PRI?~AVN~ STO!..Y , 
3~s <.~~!IC'J', 3K~ ';;~r:;lrčk'; 

3k~ zri<:adlo 

ClDDYCHOVA ZONA 
)t,::,,, 

7r ",t0~1i~2 

HLAVNÝV:lTU
1
P 

S TOJAT( ZRKADlO 
one-stor ,'"la prípravu 

herca 

BAR - 41o'...s boxy na kolieskach 
1 200x600x900 
potiahnuté obrusom 

lx STAND BY Stolíky s barovými 
stohč~am1 

7x STA.~oav Stolíky s baroV)'mi 
stottčb;r.i 

PARAVANY- tvoriace stenu. drevená 
konštruj((,121 s difúznym potahom 
4x modul ~1m v:2,7m 
l x vstupflÝ modul š=1,2m 

PÔDORYS 

SALóNIK 
2x gauč, 2x stôl. 

4x.stotičlca 

----------------------··-·--------

____ . ___ ~~~!~~<? 9~~~~L~f';A 

1:1. 
•tii!IJ'Ift·-

' PARAVÁNY- v oiioli javiska.. dreve rá 
konštrukcia s po ťahom čiemeho prnatu 1 

' 19x modul Š=ln'l v:::.:2,7m 
l'J(vst:..pnýrnodU; ~=1.2m ~HĽAD! SKO~ max39 miest, z.ad~e r3dy 

'z=.vlh(<Uté f'a prakt:i<áb!ocn v~ďs.::!'i.éma 

!<: 

PARA VANY -pri oknách, drevená 
kor.itrultcia s pP ťahom éierr.eho zamatu 
7x modul ~ln" v:2,7m 

J 
http:/Jwww.ikeLCOiftl~odV .. ~\64\117i. -JAViSK(; l Ol<. s praKt;k.á.!)!.e h2m, 1 ks 

~x l m výš-:a 20crr. - -,~~-'-- -r-
~~~ 

"_,__""""""'"'~~1\IE 
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Prešovské Národné, úsnechv: 
• Festival Nová dráma (10 najlepších inscenácií) 

• Nominácia na Divadelné Dosky (Objav sezóny 
2013/2014) 

• Kremnické Gagy - Cena Stana Radiča do Prešova! 

• Festival Dotyky a spojenia (To najlepšie zo sezóny 
2013/2014) 
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Známi herci z východu 
Gabika Marcinková Tomáš Mischura Peter Brajerčík 
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Kto sme 

Júlia Rázusová (VŠMU) 
Režíruje v profesionálnych divadlách na Slovensku, zastupuje najmladšiu režisérsku generáciu. Jej réžie získali ocenenia na 

medzinárodných festivaloch (Nancy, Praha, Moskva, Petrohrad). Venuje sa aj rozhlasovej réžii (napr. posledne projekt Mimi a Líza 
pre R1VS) 

Michaela Zakuťanská (VŠMU) 
Je najhranejšou mladou slovenskou dramatičkou. Jej hry vyšli v prekladoch v Rusku, či Maďarsku. Pripravuje dramatizácie pre 

slovenské divadlá, píše rozhlasové hry, či televízne scenáre. V súčasnosti pôsobí ako dramaturgička Divadla Alexandra Duchnoviča 
v Prešove. 
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Slovenska 40, 080 01 Prešov 

.--~·:-··-··· 

Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-ma\1·. se~re1ar\at@presovrea\.s'K 
www.presovreal.sk 
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Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

•, '··· 

.::: 

n'l· . 
:~r:Vec: 

.,~ . J 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

l 

V Prešove dňa 
18.05.2015 

.·' ná~o~né divadlo~ o.z , so sídlom na Fučíkovej 4565/4, 080 Ol Prešov 

·.·;i·_,,:.·.· 
orn nebytových priestorov. 

1; ".: .. ···l·;·.:;:.. orgaruzácia, zastúpená štatutárnym zástupcom Mgr. art. Michaelou 
· 1 '··Zakllťan.Skou a U!Iltelc:~ck. ~ šéfom Mgr. Art. Júliou Rázusovou, žiada o prenájom ako 

.prípad hodný zretel'a, a to nebytových priestorov na Hlavnej 67 (hotel 
·senátor) v Preš na II. nadzell1110m podlaží o výmere 332,17 m2

, na dobu 5 rokov za 
~en u l €Ím2/rok. 
.. Účelom je vytvorenie štúdiovej divadelnej sály, zázemia a spoločných 

·pnestorov;do trtnk-úr•h chcú prein"estovať približne 15000 € z vlastných zdrojov. 

1 Sprá.vda ··.náriiietky voči udeleniu súhlasu na prenájom na obdobie 5 rokov, 
O"dpbtúČá však ·· ·":prenájmu · 8,30 €/m1/rok, z dôvodu pokrytia nákladov na údržbu 

predmetného." .. '"'"'"'"''" ·priestoru . . za.: dll.eľgie a sl spojené' s prevádzkou nebytového priestoru sú odhadované náklady vo 
výške cca 350 € DPH mesačne. 

ICo: 31722814 
DIC:2020521393 
IC DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter B0hll~ 
konateľ 

Ing. Jaroslav tiuw~ 
konateľ 

Bankové spojenie: . ~ 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 
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Odbor územného plánovania a stavebného (l radu 
Oddelenie (!zemného plánovania a urbanizmu 

Jarkovä 24 
080 01 Prešov 

Váš list číslo l zo dňa 

Mf6132f2015/lng.Benčlkováf 
č.z.97942/2015 

Vec 

Naše číslo 

8/8938/2015 
ev.č.1 0293112015 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
'i! 051/3100273 

Prešov 

11.06.2015 

Prenájom nebytových priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN-C 54/1 k. 
ó. Prešov za účelom zriadenia prevádzky Prešovského národného divadla, žiadateľovi Prešovskému 
národnému divadlu, o.z., Fučikova 4 v Prešove. 
- s t a n o v i s k o k zámeru 

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

1/ Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v zneni zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. e. 46812013 dňa 25. 11. 2013 objekt 
Hlavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 5411 k. ú. Pretov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako placha 
občianske! vybavenosti na územi PamiatkoveJ rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti ll.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Navrhovaná 
zmena funkčného využitia 1\.NP pre funkciu kultúry - zriadenia prevádzky Prešovského národného divadla i!! 
v súlade s regulatívom RL C. ~ a) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 512013. ktorým sa 
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2012. 

3/ -Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu v zmysle § 16 ods. Z zákona 5011g76 zb. v znení nesk:omCcn predpisov po prehodnotení zámeru 
o d p o r ú č a prenajať nebytové priestorv v II.NP pamiatkového oblektu Hlavnä 67 v Prešove, parg.č. 
KN--C 54/1 k. ú Prešov za účelom zriadenia prevädzky Prešovského národného divadla žladatel'ovi 
Prešovskému národnému divadlu, o.z .. Fučikova 4 v Prešove. 

S pozdravom MESTO PBEŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

OlliGR Úll\\ltl\0 VWOnJ\l ~\l~~tt~ÉHO ÚWJU 
{'!'\1' ~,-; ,_ • -" @ 

~~~~u~ovä 
územného pl;t.ovania a stavebného úradu, 
hlavný ar/'ekt mesta 

l 

Mestský úrad v Pre~ove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l ~el.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.raonica@P.resov.s'K l www.presov.sk 



Číslo: 
Vybavuje: 
V Prešove 

KRAJ$KÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD,,PREŠOV 
Hlavná 115, 080 Ol Prešov 

KPUP0-2015/11676-2/41604Nin : 
Ing. arch. Viničenková, tel.: 051-24 'p2 826 
19.06.2015 . 

! 

Krajský pamiatkový úrad Prešov podľa § ll ods. l a 2 písm. d) zákona číslo 49/2002 Z. 
z. o ochrane pamiatkového fondu v znení nesk(lrších predpisov (ďalej len "pamiatkový 
zákon") ako vecne a podľa § 9 ods. 5 parniatkovéf10 zákona miestne príslušný správny orgán 
na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologi4kých nálezov a archeologických nálezísk a 
podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správ~·10m konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnultie: 

Krajský pamiatkový úrad Prešov (ďalej aj "KPÚ Prešov" alebo "tunajší úrad") podl'a 
ustanovenia § 32 ods. 4 v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 2 pamiatkového zákona 
po preskúmaní žiadosti Prešovského národného divadla, o.z., Fučíl<ova 4565/4, 080 Ol 
Prešov splnomocneného vlastníkom (Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov) zo dňa 21. 05. 
2015 o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Dom 
meštiansky, Hlavná 67 v Prešove (LV č. 6492, súp. č. 2904, parc. KN-C č. 54/1 k. ú. 
Prešov), ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou (ďalej aj "NKP"), zapísanou v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu (d'alej aj "ÚZPF") v registri nelmuteľných NKP pod 
číslom 3236/1 a nachádzajúcou sa v Pamiatkovej rezervácii Prešov, zapísanej v ÚZPF 
v registri pamiatkových rezervácií pod č. 7, rozhodol, že 

zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky- Dom meštiansky, Hlavná 67 v Prešove 
(súp. č. 2922, parc. KN-C č. 28/1 k. ú. Prešov) v rozsahu: 

Obnova priestorov l. NP - sála, kuchyňa, sklad, recepcia pri salóniku, salónik III., 
sociálne zázemie a spoločné priestory vrátane chodby, schodiska a toaliet. 

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný. 

Z dôvodu zachovania pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky Krajský 
pamiatkový úrad Prešov stanovuje pre realizáciu odsúhlaseného zámeru obnovy národnej 
kultúrnej pamiatky nasledujúce podmienky: 

A. Stavebná obnova: 

Prfpravná a projektová dokumentácia: 

a) Stavebnú obnovu možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom 
pripravovať bez nutnosti spracovania pamiatkového výskumu akéhokoľvek druhu. 

Telefón 
+421-51/2452812 

Fax 
+ 421 -51 /2452855 

Email 
podatelna.po@pamiatky.gov.sk 
www.pamiatky.sk 

Bankové spojenie IČO 
S tátna pokladnica 3!755194 
SK65 8180 0000 0070 0006 8998 
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b) Ak v priebehu obnovy dôjde k odkrytiu nepredvídaného nálezu v stavbe, dodávateľ 
prác· je povinný až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov 
zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu. Krajský pamiatkový 
úrad Prešov rozhodne o ďalšom postupe obnovy najneskôr do troch pracovných dní 
od oznámenia nálezu. 

c) Zámer stavebnej obnovy možno z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým 
zákonom pripravovať bez nutnosti spracovania prípravnej a projektovej dokumentácie. 

Podmienky pre pr{pravu a vykonávanie obnovy: 

d) Úpravy spojené s prevádzkovaním činnosti Prešovského národného divadla, o.z. reali
zovať bez zásahov do historických murív a stropov. 

e) Po ukončení činnosti priestory vrátiť do pôvodného stavu. 

B. Začiatok a predpokladaný koniec stavebných prác stavebník ohlási Krajskému 
pamiatkovému úradu Prešov. 

C. Na akýkol'vek nový zámer stavebnej obnovy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je 
vlastnik povinný vopred si vyžiadat' rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere. 

Štátny pamiatkový dohl'ad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať KPÚ 
Prešov. 

Druh, rozsah a podmienky vykonávania predmetnej úpravy v schválenom rozsahu 
môžu byt' spresnené alebo určené zástupcom KPÚ Prešov priamo počas stavebných 
prác. 

V súlade s ustanovením § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch 
rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný 
úkon, na ktorý sa vzťahuje. 

Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo 
iné opatrenia orgánov štátnej správy a iných účastníkov konania požadované podl'a 
osobitných predpisov. 

Odôvodnenie: 

Tunajší úrad preskúmal žiadosť podanú Prešovským národným divadlom, o.z., Fučíkova 
4565/4, 080 01 Prešov splnomocneným vlastníkom (Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov) 
zo dňa 21. 05. 2015 o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky -
Dom meštiansky, Hlavná 67 v Prešove (LV č. 6492, súp. č. 2904, parc. KN-C č. 54/i k. ú. 
Prešov). 

Predmetom žiadosti je obnova priestorov l. NP - sála, kuchyňa, sklad, recepcia pri 
salóniku, salónik III., sociálne zázemie a spoločné priestory vrátane chodby, schodiska 
a toaliet, ktoré budú upravené pre potreby občianskeho združenia. V priestoroch nebudú 
realizované stavebné úpravy a po skončení činnosti budú uvedené do pôvodného stavu. 

KPÚ Prešov preskúmal predpísané náležitosti konania a doložené podklady. Realizácia 
predmetného zámeru neohrozí ani nepoškodi pamiatkové hodnoty predmetného objektu preto 
je tento zámer prípustný. 
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Podľa. § 32 odsek 2 pamiatkového zákona pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej 
pamiatky povinný krajskému pamiatkovému úradu predložiť žiadosť o vydanie rozhodnutia 
o zámere obnovy. V zmysle § 32 odsek 4 pamiatkového zákona v rozhodnutí o zámere 
obnovy podľa odseku 2 krajský pamiatkový úrad uvedie, či navrhovaný zámer je z hľadiska 
záujmov chránených týmto zákonom prípustný, a určí podmienky, za ktorých možno 
predpokladaný zámer obnovy pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka 
neohrozila, nepoškodila alebo nezničila, najmä či tento zámer obnovy možno pripravovať iba 
na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie a projektovej dokumentácie. 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol KPÚ Prešov tak, ako je uvedené vo výroku 
rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a § 54 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konani v zneni neskorších predpisov odvolať na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t.j. na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 
080 O l Prešov, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 

Ing. Eva Semanová 
riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu Prešov 

Rozhodnutie sa doručí: 

l. Prešovské národné divadlo, o. z., Fučíkova 4565/4, 080 O l Prešov 
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

Krajský pamiatkový úrad Prešov- pre spis 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol Prešo~ 

} 4 _MÄJ 2015 
l 4. ~Á l ?:N _ .. .. i . 

.. ·-·- '-" •J 

-~ddc:,: ;;,(;st~kého majetku 
Jarko··:~ ';J 

O 80 O; ťrt·~.y,· 
PRlliLÁŠKA 

Mestský úrad v Prešove 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

! , ~ • •• ·• - • • • - :· , .• , ..... t-···r v p 

k Fyzická osoba· ... ..:.:!-::_:_· 

Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................................................ . 
Trvalé bydlisko žiadateľa: .................................................................................................... .. 

Podnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné meno: ................................................................................................................... . 
Miesto podnikania: ............................................................................................................... .. 
·Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 

2. Právnická osoba _ · r -J rÁ\. --=fQ_: \1 \ ~ ~ v - 1-
0bchodné meno: .Ji~(~.M ... ~ ... fh. ..... Q ........ J ..... ~r. ....... 'r.~~.~;(. ....... JC0:.1'L~l.o.±.1 .. 
Sídlo: ..... tr.e~:h:::\~-~.'?>:~ ... ~.1 1 .. ~~.?. .. ~.:1-_fr~~s;~~ .................. f .. T ...... c.. ...... ~ ..................... Ď ... -. 
Korešpondenčná IJlresa: .... tls.v: •.. 4...;...<:-. .. ."~.l. .. ~L\.~1.;. .... f~~~ .. &..~~.~rf.l.t,.~~-~ .. ~-:t, ... !Y:~"" ~v" 

.. Os b . · · k t' 0 b" k · ~v. --;.. r. "' 1 G-~v-~ 1\-..Lir . 
. . St oča ?Phravnkena. t~nka v~~ektne su. ~he tč~· ....... :_\fC)j;~~;.:\::··~XV: .. ~:·-~ .. - 0.;:.~~1-~~~ .. ;,.-., ob<e.,r 

k. _ ru n~ c ara tens 1 a su ~e ~ a)e _o 1~~ost1. ... ...,_. .. ~;k;,>. ...... T;-.. '?.-::~:.'!':\., ......... ; ........ ]ti' , h 

·tí~~~~.:-.r~-1-~~P.f.~ .. ~w.\.:\~v.~-t· .. 1~':-?. .. ~-r-:-: .. ~:-+.~}},\.~.'::!' ...... ťt.~ .. ~x~ .. ~ .. ~.Lt~.v:"l···----~~ nvc 
. v obl{;.,l\': ::lf9lo(CA..iA'..tLl d"- 'ŤG\ft'\U>V· IJ f 

3. Požadované,,nebytové priestory: --=~~~~ -~~irk~~~~1~f-~~~~17f .. ~h~i.i-.L ...................................................................... .. 
-požadovaná plocha.L m

2
: :.. .... ~.ťl.Sf.t·~,. .. (!').~ .... -1::t:·":J ............ ,.~ ... T .............. _. .... f..::-:;--r·

1 
... ;. .. ·~·.... . 

-účel využitia NP: ... {.f,l.k\~~w .. ::~;ll;'\ ... P.~.V..1 ... !t~.uk:~.l:'!-t.~L9.<.ť.~~.V.:-<ť.:~l-~~ ·f·::t.::\{. I .. ~t .. B.'"<;>.S-e.vu;:.v.)v 
-V · b , "'ka ,. 21 k· Ol·t TECiR.. V r· am1 navr ovana vys naJIDU b ro ............ ~.! ................................................................... .. 

h . , 'd b ,. . ~ Yl-
~ navr ovana .. ? a naJmU. ·:-- .. -~ .. · .. :·~· ~""(){"ii_;"""i""""("".:J"":~ .. ;:·.,.- ............ : ... ·:·--~·:r ......... .. 

kontakt /telefon, fax, mobtl, e mali/ .... 0 ........... 'i ..... n. .. t ... rV.:t ... !. .... 9.1!-:)f!~.~J(ľ:-... l .... LQY.h .. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnen{ niektorých zákonov v platnom znení 
podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas M~tu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v 'té'jto 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 poru§enia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súlllas udelený. 

Čestne prehlasujem, že nemám k dndnému dňu žiagne záväzky voči Mestu PreJov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účast'ou mesta,,( dane, poplatky, nájomné) a nenac"-ádzam sa v k,.. .. ~.-......... "'"'P· v likvidácii. 

Dátum: .. ~.S:. ... '?..~ 1s- ( 

..... ""';;oqpi; ~adatel'a ..... 
Prílohy: 
- osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodn~bo registra nie staršia ako tri 
mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a jné neziskové subjekty dokladujú osvedčená registráciu 
svojho združenia (klubu, nadácie) 

F - MsÚ/SP-52/9/2 , 

l 

\ 
\ 
\ 
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\ 

\ 
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~'~~t-;_;~.·;:,.;~:: :Ianečóé-štúdio FRIMart Prešov~ Prostejovská 87,,Ó80 07 Prešov, IČO: 42420717 

MESTO PREfiO\' Mestský úrad v Prešove l 2 

Číslo spisu: l Registr. znafka: Mestský úrad v Prešove 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 

lr.ak a lehota 

Došlo: -- 8 *GG~ 2015 uloženia: 

080 01 Prešov 
PrJlohy: l Vybavuje: 

Evidenčné číslo došlej pošty%fpt 2 t/rf'.J / /() j J . l ~ ,. , 
Žiadosť o zmenu v prihláške do obchodnej verejneJ sut'aze na prena.)om nebytovych 
priestorov vo vlastníctve mesta Prešov. 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov žiada o zmenu v prihláške do ob~odnej verejnej súťaže 
na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, orá bola podaná v máji 
2015. V prihláške došlo k zámene poschodia nebytových priestor v /NP/, v ktorej sme 
žiadali omylom o 111. poschodie NP na Hlavnej 67. Žiadame preto o zmenu v prihláške na 

... ll. poschodie NP na Hlavnej 67. Svoju žiadosť odôvodňujeme tým, že pri prehliadke 
nebytových priestorov nám bolo ponúknuté ll. poschodie NP na Hlavnej 67 ako vol'né 
nebytové priestory. 

Právnická osoba 
Obchodné meno: Tanečné štúdio FRIMart Prešov 
IČO: 42420717 
Sídlo: Prostejovská 87, 080 07 Prešov . . 
Korešpondenčná adresa: Mgr. Lucia Šidelskä,' Prostejovská 87, 080 07 Prešov 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: Mgr. Dušan Frimer 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: Občianske združenie orientované na 
oblasť rekreačno ~ pohybovej kultúry, tanečného športu, záujmového vzdelávania a kultúry. · 
Najmä v oblasti spoločenských tancov. 

Požadované nebytové priestory: 
adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: Hlavná 67, ll. NP · 
požadovaná plocha v m2: 315, 3 
účel využitia NP: tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť, od detí až po seniorov 
Vami navrhovaná výška nájmu za m2/rok: 9 EUR 
navrhovaná doba nájmu: 3 roky . 
kontakt /terefón, fax, mobil, e-mail/: Mgr. Dušan Frimer - 0907 392 886, 
frimer.dusan @gmail.com 

V Prešove 
Dňa 08. 06. 2015 



Vec: 
Žiadost' o podporu vo veci prenájmu priestorov na Hlavnej 67, II. NP - nebytové priestory 
bývalý hotel Senátor, na účely tanečných aktivít tanečného štúdia FRIMart Prešov. 

Vážená p. primátor ka 
v mene Tanečného štúdia FRIMart Prešov, Vás chceme požiadať o podporu vo veci prenájmu 
nebytových priestorov na Hlavnej 67, II.NP- bývalý hotel Senátor na účely tanečných aktivít. 
Tanečné štúdio FRIMart Prešov je dobrovoľnou neziskovou organizáciou, ktorá združuje 
záujemcov orientovaných na oblasť rekreačno-pohybovej kultúry, tanečného športu, záujmového 
vzdelávania a kultúry. 

Podpora z mesta Prešov 
Priestory na tanečné aktivity hľadáme už od decembra 2014. Na internete sme hľadali väčšie 

priestory cez súkromné osoby, ale aj cez firmu Prešov Real s.r.o. Boli nám ponúknuté viaceré 
možnosti. Niektoré priestory potrebovali značnú rekonštrukciu, iné priestory boli veľmi malé, iné 
mali nosné stÍpy. Nebolo jednoduché nájsť priestory, ktoré by boli vhodné na výučbu 
spoločenských tancov. V marci 2015 sme našli v zozname voľných nebytových priestorov ponuku 
na Hlavnej 67 II.NP. Priestory nás zaujali a spÍňajú požiadavky vo všetkých smeroch na výučbu 
spoločenských tancov. 

Priestory sú vhodné pre spoločenský tanec, pretože ponúkajú reprezentatívne miestnosti 
v duchu elegancie, ktoré patria k tomuto tanečnému štýlu. Priestory budú slúžiť pre tanečno
pohybové aktivity pre širokú verejnosť od deti až po seniorov. Ďalšej budú využívané na nácvik 
profesionálnych tanečníkov, ktorí budú reprezentovať mesto Prešov na súťažiach, akciách 
a vystúpeniach. Najväčšia miestnosť bude slúžiť na tanečné aktivity. Vyhovuje nám aj to, že 
priestory sú delené na menšie miestnosti, ktoré budú slúžiť ako šatne, recepcia a kancelária. 

Priestory nepotrebujeme nijako špeciálne upravovať. Vymaľovanie je nutné len v ženskej 
šatni a je potrebné dokúpiť nábytok. Financovanie je zo zdrojov Tanečného štúdia FRIMart Prešov. 
V prílohe prikladáme vizualizáciu tanečného štúdio na Hlavnej 67. 

Zároveň sa zaväzujeme, že sa o priestory budeme starať s dôrazov, že sa nachádzajú 
v pamiatkovom objekte. V žiadosti sme uviedli, že sa o priestory uchádzame po dobu 3 rokov. Po 
tomto období plánujeme požiadať o predlženie zmluvy a naďalej pokračovať v týchto priestoroch 
výučbou spoločenských tancov. Veríme vo víziu zviditeľniť spoločenský tanec v meste Prešov, aby 
bol dostupný a na očiach pre širokú verejnosť. Chceme pokračovať v hodnotnej myšlienke rozvíjať 
pohybovú kultúru v tanci, spoločenské správanie a zároveň vychovávať "slušnú mládež". Touto 
cestou by sme Vás chceli poprosiť o podporu prenájmu nebytových priestorov na Hlavnej 67 -
II.NP, Prešov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov. 



Aktuálny stav našej žiadosti 

01.07.2015 srne boli prvýkrát prerokovaný komisiou MsZ pre disponovanie s m<ýetkom mesta. 

Komisia neodporučila zámer prenájmu z dôvodu nadmerného zaťaženia klenieb. Na základe 

kladných záverov spracovaného statického posudku, OUPaSÚ zmenilo svoje stanovisko 

a odporučilo prenájom nebytových priestorov pre Tanečné štúdio FRIMart Prešov. 

23.09.2015 naša žiadosť bola opätovne prerokovaná komisiou pre disponovanie s majetkom mesta, 

kde sme opäť dostali neodporúčacie stanovisko. 

Chceli by sme Vás veľmi pekne požiadať o podporu, aby aj naša žiadosť bola prerokovaná ako 

vhodná alternatívna prenájmu na Mestskej rade, ktorá bude zasadať dňa 19.10.2015 a 

následne 26.10.2015 na Mestskom zastupitel'stve s prihliadnutím na skutočnosti efektívnejšieho 

nájomcu pre mesto Prešov: 

-doložení odporučacieho stanoviska OUPaSÚ, 

- vyššej ceny za m2, 

- prenájmu na dobu 3 rokov, 

- prioritnej práce s deťmi a mládežou - výchova k pohybu, športu, tanečnému umeniu a k slušnosti, 

- prilákaním ľudí rôznych vekových kategórii na Hlavnú ulicu, 

- zaujímavejšej ponuky z dôvodu minimálnej úpravy priestorov, ktoré mesto Prešov môže aj 

naďalej využiť na vlastné reprezentatívne účely. 

- V prílohe Vám prikladáme informácie o našom Tanečnom štúdiu FRIMart Prešov, 
o pripravovaných a zrealizovaných akciách a projektoch. 
-Prikladáme tiež vizualizáciu projektu tanečného štúdia v priestoroch na Hlavnej 67- II.NP. 
- V prípade ďalších otázok sa s Vami veľmi radi osobne stretneme a priblížime Vám víziu našej 
tanečnej školy a spolupráce s mestom Prešov. 



Príloha 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov: 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov založil v roku 2011 tanečný pár Mgr. Dušan Frimer a Mgr. Lucia 
Šidelská 

Ocenenia: Držitelia najvyššej medzinárodnej triedy "S" v latinsko-amerických tancoch a "A" -
v štandardných tancov, Certifikát tréner tanečného športu L stupňa 
Zahraničné tanečné angažmá, súťaže /Cyprus, Kréta, Dubaj, Rakúsko, Rumunsko, Česká 
republika . ./ tanečné školenia v oblasti spoločenského tanca. 

Miesto pôsobenia: od 2011- súčasnosť: Slyofit, Škultétyho 30, Prešov l priestory nám nevyhovujú 
z dôvodu, že sú nám prenajímané na pár hodín do týždňa, čo nám neumožňuje rozvíjať naše vízie, 
trénovať, príjmať nových členov, organizovať v ľubovoľnom čase tanečné venčeky, plánovať nové 
výchovno - tanečné projekty pre školy./ 

Naša ponuka: 
Tanec je pre všetkých, je nástrojom zdravia, integrácie a krásneho životného štýlu. Riadime sa 
týmto heslo a preto ponúkame širokú škálu tanečných aktivit pre všetky vekové kategórie. 

Spoločenské tance pre deti a mládež, Tanečné venčeky pre základné a stredné školy, Tanečné kurzy 
pre vysokoškolákov, Kurzy pre dospelých a seniorov, Svadobná priprava, Tanečné vystúpenia, 
Výchovno-tanečné predstavenie pre školy 

Plánované akcie a projekty: 

September- Október 2015: 
Pokračovanie v tanečných projektoch pre školy : Umenie tanca a Tanec Jazyk doby /cieľ: 

priblíženie žiakom a študentom naturel krajín, v ktorých jednotlivé tance vznikali spojené 
s ukážkami jednotlivých tancov/ 
Nový projekt pre školy: Mladý džentlmen, mladá dáma /cieľ: poukázať žiakom cez spoločenský 
tanec, že zdvorilé správanie nie je zastarané a nemoderné. Návrat k pravým hodnotám môže byť 
"in". Rozvoj umeleckého a spoločenského vzdelania l 
Tanečné kurzy -venčeky pre stredné školy v Prešove 

November 2015: 
Zimná tanečná akcia v štýle spoločenských tancov /akcia ktorá v rytme spoločenských tancov 
združí rôznu generáciu ľudí./ 

Máj 2016: 
Obnovenie tanečnej tradície Štvorylka - synchronizované tancovanie na Hlavnej ulici 

Jún 2016: 
Letná tanečná akcia v štýle spoločenských tancov - zorganizovanie tanečnej akcie, postupné 
vytvorenie tradície 





Recepcia 

Kancelária 

šatňa muži 

Satňa ženy 

Tanečná sála 



Fotogaléria 
Tanečné štúdio FRIMart Prešov 

Spoločenské tance pre deti a mládež 

Tanečné venčeky pre základné a stredné školy 

Výchovno -tanečné koncerty pre základné a stredné školy 

Tanečné kurzy pre dospelých Tanečná párty v štýle spoločenských tancov ----



~~-., 

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 

V Prešove dňa 
23.06.2015 

Vec: Stanovisko k prenájmu nebytových priestorov 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov, so sídlom Prostejovská 87, 080 Ol Prešov 
žiadosť o prenájom nebytových priestorov. 

Uvedená organizácia, zastúpená štatutárnym zástupcom Mgr. Dušanom Frimerom, 
žiada o nebytových priestorov na Hlavnej 67 (hotel Senátor) v Prešove na II. nadzemnom 
podlaží o výmere 332,17 m2

, na dobu 3 roky za cenu 9 €/m2/rok. 
Účelom nájmu sú tanečno -pohybové aktivity pre širokú verejnosť, od detí až po 

semorov. 
Vzhľadom na cenovú ponuku správca nemá námietky voči udeleniu súhlasu na prenájom 

pre horeuvedený subjekt. Nakoľko na prenájom týchto priestorov evidujeme aj žiadosť 
Prešovského národného divadla za cenu 1€/m2/rok(správca odporúčal 8,30 €/m2/rok) na 
obdobie 5 rokov, ponechávame na zvážení vlastníka, ktorému záujemcovi predmetné 
nebytové priestory poskytne. 

Za energie a služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru sú odhadované náklady 
vo výške cca 350 € bez DPH mesačne. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ:2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. P~~ Bobko 
konatef _ 

Ing. Jaroslav Bu~ 
konateľ 

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



Váš list číslo l zo dňa 

M/8698/2015/lng.Benčfková/ 
Č.z.1 02513/2015 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

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

Naše číslo 

B/8936/2015 
ev.č.1 02928/2015 

080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

11.06.2015 

Prenájom nebytových priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN-C 54/1 k. 
ú. Prešov žiadatel'ovi Tanečnému štúdiu FRIMart Prešov, Prostejovská 87 v Prešove za účelom ich 
využitia pre tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť od detí až po seniorov 
- s t a n o v i s k o k zámeru 

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

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013 objekt 
Hlavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 54/1 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako plocha 
občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Navrhovaná 
zmena funkčného využitia II.NP pre funkciu služieb- tanečného štúdia je v súlade s regulatívom RL C.1 a) 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013. ktorým sa vyhlasuje záväzná čast' Územného 
plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

3/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru 
a zhodnotenia možného zaťaženia stropu - klenieb v I.NP pamiatkového objektu úžitkovým dynamickým 
zaťažením v dôsledku fyzických aktivit tanečných skupin n e od p o r ú č a m e prenajať nebytové priestory 
v II.NP pamiatkového obJektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN--C 54/1 k. ú Prešov žiadateľovi Tanečnému 
štúdiu FRIMart Prešov. Prostejovská 87 v Prešove. za účelom ich využitia pre tanečno-pohybové aktivity 
pre širokú verejnosť od detí až po seniorov. 

Prípadné odsúhlasenie prenájmu II.NP objektu Hlavná 67 v Prešove pre túto funkciu je možné len na 
základe kladných záverov spracovaného statického posúdku zaťaženia klenieb- stropu nad I.NP ďalším 
úžitkovým dynamickým zaťažením fyzických aktivít tanečných skupín. 

S pozdravom MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Preš~v~ 

ODBOR úZEMNtHO PLÁIIOVANIA A STAVEBNEHO URADU 
080 tf1 Prešov ~ 

Ing. arch. Mária tková 
vedúca Odboru 
územného plán ania a stavebného úradu, 
hlavný archite mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

Váš list číslo l zo dňa 

M/8698/2015/lng.Benčíková/ 
č.z.102513/2015 

080 01 Prešov 

Naše číslo 

8/8936/2015-1 
ev.č.1 02928/2015 

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

Vybavuje /linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

10.07.2015 

Pr~~!Jom nebytových priestorov v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. KN-C 54/1 
k. ú. Prešov žiadatel'ovi Tanečnému štúdiu FRIMart Prešov, Prostejovská 87 v Prešove za účelom ich 
využitia pre tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť od detí až po seniorov 
- s ta n o v i s k o k zámeru po doplnení podkladov 

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

1/ Podľa platného územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupitel'stvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013 
objekt Hlavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 54/1 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako 
plocha občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

2/ V súčasnosti II.NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Navrhovaná 
zmena funkčného využitia II.NP pre funkciu služieb- tanečného štúdia je v súlade s regulatívom RL C.1 a) 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Uzemného 
plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

31 Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru 
a zhodnotenia možného zaťaženia stropu - klenieb v I.NP pamiatkového objektu úžitkovým dynamickým 
zaťažením v dôsledku fyzických aktivit tanečných skupín a po doplnení vyjadrenia statika Ing. Dušana Bodnára, 
autorizovaného stavebného inžiniera v oblasti Statiky stavieb. STATIC STUDIO s.r.o .. Baštová ul. č. 3166/45. 
Prešov z júla 2015, odpor ú č am e prenajať nebytové priestory v II.NP pamiatkového objektu Hlavná 
67 v Prešove, parc.č. KN--C 54/1 k. ú. Prešov žiadatel'ovi Tanečnému štúdiu FRIMart Prešov. 
Prostejovská 87 v Prešove. za účelom ich využitia pre tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť 
od detí až po seniorov. 

S pozdravom 

1.4' -
Ing. arlih. Mária Cutková 
vedúca L1rfboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁMOVAKIA A STAVEBK{KO U RADU 
nAn 01 Prešov illl 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 1 Fax.: +421(5i)7-r.33S"6!5 l E-mail: meslo.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



l 
STATIC STUDIO s.r.o. 

PREŠOV, Ul. Baštová 3166/45 
TEL. FAX: 051/77 347 26 

e-mail:staticstudio@staticstudio.sk 

ZÁK. Č.: 15-07-110 

VYJADRENIE STATIKA 

v 

sTAVBA: PRESOV, Hlavná 67 

v 

OBJEDNÁVATEĽ: FRIMART STUDIO, PRESOV 

VYPRACOVAL: Ing. Bodnár Dušan- STATIC STUDIO s.r.o., 

PREŠOV, Júl2015 

v 

Baštová 3166/45,080 Ol PRESOV 
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STATIC STUDIO s.r.o.,. Baštová ul. č. 3166/45, 080 Ol Prešov 
č. tel., fax: 051 77 34 7 26 e-mail:staticstudio@staticstudio.sk 

VYJADRENIE STATIKA. 

Stavba: PREŠOV, Hlavná 67 

Objednávateľ: FRIMART STUDIO, PREŠOV 

Zák. číslo: 15-07-110 

Dánnn: 07.júl2015 

Vypracoval: Ing. Bodnár Dušan- STATIC STUDIO s.r.o., 
v v 

Rastová 3166/45,080 Ol PRESOV 

Na základe ústnej objednávky objednávateľa zo dňa 06.07.2015 bola urobená vizuálna 

obhliadka priestorov predmetnej stavby dňa 07.07.2015. Jedná sa o stavbu historickom jadre mesta 

Prešov na ul. Hlavná č.67. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o murovanú stavbu 

z kombinovaného muriva (tehla, kameň) s drevenou sedlovou strechou s betónovou krytinou. 

Objekt je čiastočne podpivničený. Stropy nad jednotlivými podlažiami tvoria murované klenby, 

v prevažnej miere krížové, miestami valené. Pred tým predmetné priestory boli využívané ako 

predajne. Na podnet a za účasti objednávateľa pri vizuálnej obhliadke neboli zistené žiadne 

statické poruchy. Objednávateľ v priestoroch na 2.NP chce prevádzkovať tanečnú školu s výučbou 

spoločenského tanca - štandardné a latinskoamerické tance. Priľahlé menšie miestnosti budú 

slúžiť ako šatne na prezliekanie a kancelária. STN P ENV 1991-2-1 Zaťaženie konštrukcii pre 

tieto miestnosti uvádza úžitkové zaťaženia- charakteristické hodnoty: 

Tanečné sály- qk = 5,0kN/m2
, šatne a kancelárie- qk = 3,0kN/m2

• 

Predmetné zaťaženie jestvujúca konštrukcia stropov a stien prenesie do základov bez jej 

narušenia a straty stability. V priestoroch objektu na Hlavnej ulici č.67 na 2.NP predmetnú 

prevádzku tanečnej školy je možné prevádzkov at'. 

Posudok vypracoval Ing. Bodnár Dušan, odborne spôsobilá osoba v oblasti statiky stavieb, 

zapísaný v registri SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z. 

Prešov, júl2015 

ZÁK.Č.: 15-07-110 2 



Ladislav Gizela. Výšná Šebastová 375, Prešov 080 06, IČO: 37535889 

Odbor Mestského Majetku Prešov 

VEC: Žiadost' 

Dolepodpísaný Ladislav Gizela, sídlom Jýšná Šebastová 375, Prešov 08006 týmto 
žiadam o pridelenie voľných nebytových priestorov 2.nadzemného podlažia na Hlavnej 
ulici číslo 67, bývalý hotel Senator, o výmere 407.22m2130 Eur m2 na rok 

V Prešove 

Ladislav t1ZBL/; 
Vyšná Šebastová 375, O 06 PREŠOV 
IČO: 37535889 D .· 1o~tA.!\?4~ 

tel.: 0907 ,; • 

................. ;;ti~~;;;;;~:i;i;· .... t ............. . 
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ESOVREAL 

Váš list: Naša značka: 
(.í<f' /2015 

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 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
30.10.2015 

Vec: Stanovisko k žiadosti o prenájom nebytových priestorov 

Ladislav Gizela, Vyšná Šebastová 375, 080 06 P~ešov - žiadost' o prenájom 
nebytových priestorov. 

Ladislav Gizela žiada o prenájom nebytových priestorov na Hlavnej 67 (hotel 
Senátor) v Prešove na II. nadzemnom podlaží na dobu neurčitú, za cenu 30 €/m1/rok, za 
účelom poskytovania reštauračných služieb. 
Predmetný nebytový priestor vrátane recepcie má výmeru 432,24 m1.(viď rozpis plôch) 

O ten istý nebytový priestor na II. NP požiadali: 
- Prešovské národné divadlo so sídlom na Fučíkovej 4565/4 v Prešove, za cenu l €/m1/rok na 
dobu 5 rokov, za účelom vytvorenia štúdiovej divadelnej sály, kde chce záujemca 
preinvestovať 15000 €, k čomu správca poskytol stanovisko 18.5.2015. 
- Tanečné štúdio FRIMart Prešov, so sídlom na Prostejovskej 87 v Prešove na dobu 3 rokov 
za cenu prenájmu 9 €/m2/rok za účelom tanečno-pohybových aktivít verejnosti. (stanovisko zo 
dňa 23.6.2015) 

Stanovisko správcu: 
Vzhľadom na ponúkanú výšku nájomného, oproti predchádzajúcim záujemcom, správca 

odporúča prenajať tento NP o výmere 432,24 m1 žiadateľovi Ladislavovi Gizelovi za cenu 
30 €/m1/rok. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk~020521393 

i" 
Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Jarosla·v T. · 1 Z<2f).ň __ j 
konatd PREŠO_V_ REAL n.r.o. 

Bankové spojenie: 

správca ' 
nebytových priestorov 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
0 

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



á 67, Senátor, ll. nadzemné podlažie- vchod cez zasklenú stenu 

Nazov 
Kozmetika 
Recepcia 
Salonik 
Kuchyna 
Sklad 
Soc. zazemie 
chodba+ umyv. 
sl< lad 
WC personal 
chodba ekonomat 
ekonomat 
Sála 
Salonik l 
Salonik ll 
Salonik 111 
Sklad 
Spolu 

Spolocne priestory 
Ekonomat 
WC damy 
predsien 
wc 
WC pani 
predsien 
pt soar 
WC l 
WC ll 
Chodba 
Schodisko 
Vstupna hala 
Spolu 

A 
c 
A+C 
C/A 

Plocha 
11,53 
36,55 
20,73 
36,65 
11,22 

3,05 
2,39 
1,07 
3,07 
1,32 

96,93 
40,37 
27,67 
33,03 

6,07 
331,65 

4,47 

2,82 
1,43 

2,92 
3,47 
1,27 
1,30 

43,29 
20,08 
35,11 

116,16 

331,65 
116,16 
447,81 

0,350249 

Podiel spoloc Spolu 
4,04 15,57 

12,80 49,35 
7,26 27,99 

12,84 49,49 
3,93 15,15 

1,07 4,12 
0,84 3,23 
0,37 1,44 
1,08 4,15 
0,46 1,78 

33,95 130,88 
14,14 54,51 

9,69 37,36 
11,57 44,60 

2,13 8,20 
116,16 447,81 

V spoločných priestoroch nie je zahrnuté vstupné schodisko. 

l Udaj z mesta 
13 
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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 
Jarková 24 

080 01 Prešov 

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

Váš list číslo l zo dňa Naše číslo Vybavuje l linka 

lng.arch.Jacová 
~ 051/3100273 

Prešov 

M/615901/2015/lng.Benčíková/ B/16606/2015 
Č.z.134808/2015 ev.č.136185/2015 

Vec 

12.11.2015 

Prenájom nebytových priestorov v ll. NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove, parc.č. ~KN-C 54/1 
k. ú. Prešov za účelom poskytovania reštauračných služieb, žiadate!' Ladislav Gizela, Vyšná Sebastová 
375, 080 06 Prešov 
- s ta n o v i s k o k zámeru 

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

1/ Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení zmien a doplnkov 2012, 2013 schválených 
Mestským zastupiteľstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6.5.2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11. 2013 
objekt Hlavná 67 v Prešove, parc. č. KN-C 54/1 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche funkčne určenej ako 
plocha občianskej vybavenosti na území Pamiatkovej rezervácie Prešov. 

21 V súčasnosti ll. NP pamiatkového objektu Hlavná 67 v Prešove je bez funkčného využitia. Využitie 
týchto priestorov v rámci komplexnej obnovy objektu bolo riešené pre funkciu mestského klubu podnikateľov 
(vel'ká klubová miestnosť, 2.salóniky, denný bar, hygienické zariadenie) .Navrhovaná zmena funkčného 
využitia ll. NP pre funkciu poskytovania reštauračných služieb je v súlade s regulatívom RL C.1 a) 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná čast' Územného 
plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012. 

Pre zmenu funkčného využitia ll. NP objektu. pre funkciu poskytovania reštauračných služieb je potreb
né spracovať dokumentáciu zmeny v užívaní 11. NP s návrhom dispozičného riešenia v súlade s typologickými 
normami a STN. Návrh riešenia tejto prevádzky si vynúti stavebné úpravy a doplnenie zázemia reštaurácie 
(výrobná časť- kuchyňa, prípravňa. umyváreň kuchynského a stolného riadu). 

3/ Mesto Prešov - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu v zmysle§ 16 ods. 2 zákona 50/1976 zb. v znení neskorších predpisov po prehodnotení zámeru 
ako aj zhodnotenia nárokov na stavebné úpravy dispozície II.NP. ktoré si vynúti navrhovaná prevádzka 
reštauračných služieb o d p o r ú č a prenajať nebytové priestory v ll. NP pamiatkového objektu Hlavná 67 
v Prešove, parc. č. KN-C 54/1 k. ú. Prešov pre prevádzku tanečného štúdia FRIMART Prešov, alt. pre 
prevádzku Prešovského národného divadla Prešov. 

S pozdravom 
MESTO PRE~OV 

Mests":ý úrad v Prešove 
OCS~~ OW~NÉ~Q P'w(HOYAHIA A STAVEBNÉHO Ú RAO U 

:-' .. , ·); :~~':-·:.·:,-;;\/ r;j 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 

hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)31001111 Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



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

Vyhlasuje 

PRÍLOHA Č. 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. X/2015 zo dňa 
DD.MM.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom: 

nebytových priestorov o výmere 432,24 m2
, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte hotela Senátor so 

súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu x rokov. 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOV ATEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nebytových priestorov o výmere 432,24 m2

, nachádzajúcich 
sa na II. NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
na dobu x rokov. 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude užívaný na reštauračné a kaviarenské účely, 
alebo na účely organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí bez možnosti umiestnenia 
výherných a hracích prístrojov; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý predmet nájmU, pričom 
minimálna akceptovateľná výška je xxxxxx EUR, ktoré bude riadne a včas platiť na príslušný 
kalendárny mesiac za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má vyhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu zabezpečí na vlastné náklady. 
Počas rekonštrukcie predmetu nájmu nájomcom nebude prenajímateľ poskytovať zľavu 
z nájomného; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu nie je možné dať do podnájmu tretej osobe bez 
písomného súhlasu vyhlasovateľa; · 

6. súťažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádzkyschopnosť predmetu 
nájmu počas celej doby nájmu, t.j. vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu a všetky bežné opravy; 

7. súťažiaci prijíma podmienku, že poskytne vyhlasovateľovi predmet nájmu na konkrétne kultúrno
spoločenské podujatie resp. iné podujatie či spoločenskú akciu bezodplatne v rozsahu 5x ročne; 

8. súťažiaci prijíma podmienku; že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosti Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostrann~ ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povinností nájomcu 
a spôsob vzájomného vysporiaciania zmluvných strán v prípade takéhoto predčasnéh(). ~ončenia 

' · · "' ,,, 

zmluvy bude rie~š.~~~ sap:t()staW.9:U. dohodou; . . , . ,~ .· • ;, 
9. súťažiaci prijíma podmienku, že akékoľvek stavebné úpravy predmetu nájmu bude realizovať len na 

základe vopred udeleného súhlasu mesta Prešov; ~ 
l O. súťažiaci prijíma podmienku, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné nebytové priestory sa 

nachádzajú v pamiatkovom objekte, každú stavebnú úpravu je poťrebné predložiť na odsúhlasenie 
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov; 

l 



OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
ll. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

: do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa č. SK38 0200 0000 
: : 3500 0042 3572, variabilný symbol "xxxl5", zábezpeku vo výške xxx EUR, inak jeho 

návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci. odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa odseku 20, 50,% zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
- predloží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán .so zameraním na čo 

'::pajefektívnejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
1 'hájmu, ekonomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej 'analýzy nákladov 

a výnosov zámeru; · : 
- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu súťažiaceho a to minimálne 
vo výške ním navrhovaného 3 mesačného nájomného; 
- v prípade, ak má· súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho 
návrh bude zo súťaže vylúčený; 

.'!'" v prípade, ak bol súťažiaci v minulosti nájomcom mestských nehnuteľností a neplnil si 
, · podmienky dohodnuté v zmluve, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; . , 

12. techriické informácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsU v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 05113100249 a 05113100240, resp. správca PREŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
05117732084; 

13. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej 
obálke poštou, alebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor 
správy majetku mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM -
Obchodná verejná súťaž č. XX - Prenájom areálu nebytových priestorov Hlavná 67 -
neotVá,rať". Zalepená obálka bude d'alej obsahovat': identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), doklad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej 
zmluvy podpísanej navrhovateľom zohľadňujúci odseky 1-1 O týchto súťažných podmienok, zámer 
užívania predmetu nájmu v zmysle odseku l O a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

14.lehota na predkladanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej 
verejnej súťaže, teda do xxxx 2015 do 14.00 hod (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky 
prezenčnej pečiatky, nie dátum poštovej pečiatky); 

15. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po 
uplynutí lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený 
účastníkom písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia 
obchodnej verejnej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí 
v súťaži neuspeli; pri výbere najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovatel' klást' dôraz: na 
ekonomickú výhodnosť návrhu, , čo najefektívnejšiu funkčnosť predmetu nájmu vychádzajúc 
z výšky navrhovaného nájomného, na stupeň efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu 
nájmu 

16. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
17. predložené návrhy možno meniť a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie 
návrhov; 

18. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 
súťaže budú súťažiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych 
dní odo dňa konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo 
k zrušeniu súťaže; 
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19. vyhlasovateľ môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a 
tiež vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu 
zmluvy s platnou legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre 
vyhlasovateľa po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými 
podmienkami; 

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

.il.· 

.. 

. ;·;l 

,, ~ i ! 
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Návrh c;l 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 24 (JUDr. Juricová) 
Komisia 28. 10. 2015- bod č. 18 
Komisia (výjazdová) ll. ll. 2015 -bod č. 8 

Vydanie: 

Strana 
37/42 

Al Mesto Prešov uzatvára Zmluvu o zrušení predkupného práva, ktorej návrh tvorí prílohu 
tohto materiálu, s PaedDr. Mgr. Jozefom Ivanom, Višňová 12, 080 Ol Prešov. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zrušenie predkupného práva k pozemku parc. č. KNC 14477/14, k. ú. Prešov, 
zriadeného Kúpnou zmluvou č. 45/2004 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 kpo~emku 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 ll., bod 2.3 návrhu zmluvy o zrušení predkupného práva 
v prílohe tohto materiálu), a to z dôvodu, že ll súhlas MsZ s prevodom pozemku na tretiu osobu sa 
v prípade zrušenia predkupného práva javí ako podmienka nadbytočná a 2/ 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. 
Vzhľadom na skutoč~osť, že predkupné právo bolo v zmysle článku IV, bodu 4.2 Kúpnej zmluvy 
dojednané s poukazom na výšku kúpnej ceny (ktorá bola nižšia ako vtedy aktuálna cena "trhová"), 
dávame v prípade súhlasu mesta so zrušením predkupného práva do pozornosti možnosť zváženia 
odplatnosti takéhoto zrušenia. 
Na doplnenie uvádzame, že žiadateľ podal žiadosť o zmenu funkčného využitia okolitých pozemkov 
v jeho vlastníctve (doposiaľ využívané ako športový areál ESO FIA) z plochy športu na obytnú plochu 
rodinných domov. 

D/ Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 14. 9. 2015: 
(V prílohe.) ' . 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 6. 10. 2015: 
VMČ č. 6 odporúča vyhovieť žiadosti žiadateľa a zrušiť predkupné právo. 

F/ Prílohy: . 
Žiadosť zo dňa 13.. 3. 2015 
Kúpna zmluva č. 45/2004 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 14. 9. 2015 
LV č. 11060 
Kópia mapy z GIS 
Návrh Zmluvy o zrušení pr~dkupného práva 
Odpoveď HK zo dňa 2. ll. 2015 

Návrh na uznesenie: 

.J 

i' 

Uzatvorenie Zmluvy o uušenf predkupného práva, ktorej návrh tvorí prílohu tohto uznese."ia, 
s PaedDr. Mgr. Jozefom Ivanom, Višňová 12, 080 OJ Prešov. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



Mestský úrad Prešov 
Hlavný kontrolór mesta_-~---L!::..I.-'=-f---'--~-· znak a lehota 

Hlavna' 73 ~ " O'-' 20~5 uloženia: 
Došlo: 1 j · 0- 1 

080 Ol Prešov 
-~~·~-~~--~··.,·----- ''\' ~;~;)~:~);--~··-· ... -~~~·-

_;;,~;~~~~,~~:.····~··tJ:1~~?1T' •. !~·· 
Prešov13.03. 2015 

Vec: Žiadost' o zrušenie vecného bremena 

V kúpnej zmluve 45/2004 z 23. II. 2004 k prevodu nehnutel'nosti parc. č. KN 144 77/14, 
v článku IV, bode 4.2. je špecifikované vecné bremeno- predkupné právo 

v odseku aJ nesplniteľnou podmienkou, pretože: 
l. Na uvedenej parcele tenisové kurty neboli ani pred, ani v čase realizovania :;smluvy a teda 
žiadnym novým vlastníkom nemohla byť táto podmienka splniteľná; · 
2. Tri nami, už ako vlastníkmi predložené - pre obyvateľov mesta Prešov významné projekty -
týkajúce sa druhej časti podmienky v bode 4.2.a: "športovo relaxačných aktivít", sme nemohli 
realizovať kvôli nezlučiteľnosti podmienky vymedzujúcej vecné bremeno - predkupné právo 
s urbanistickým zámerom mesta, podľa ktorého predmetná parcela pred časom podpisu 
zmluvy, v čase podpisu zmluvy až podnes mala a má slúžiť individuálnej alebo polyfunkčnej 
bytovej výstavbe, nie športovým aktivitám. 

V odseku d/ zmluva vymedzuje postup pre prípad uplatnenia predkupného práva na 
fiktívne stavby, pretož~' ti . ,,a 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 
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PREDÁVAJÚCI: 
A OPRÁVNENÝ 
Z VECNÉHO 
BREMENA 

KUPUJÚCI: 
A POVINNÝ 
Z VECNÉHO 
BREMENA 

..-
KUPNA ZMLUVA 45/2oo4 
a Zmluva o zriádeni 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 Prešov 
zapísaný na LV 6492 v k.ú. Prešov. 

1.2. Predávajúci predáva nehnuteľnost podľa článku I. tejto 
zmluvy kupujúcemu, ktorý túto nehnuteľnost do svojho 
vlastníctva kupuje. 

Článok II. 
KÚPNA CENA 

2.1. Predávajúci predáva nehnuteľnost podľa čl.I. tejto 
zmluvy so všetkými súčaséami 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 



Článok III. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Dohodnutá kúpna cena podľa čl.II. bude uhradená najne
skôr do 30 dní od platnosti tejto zmluvy na účet 
Mestského úradu v Prešove, č.ú. 10022-442060/4900, VS 
23345, ktorý je vedený v Istrobanke v Prešove. 

3.2. Za nedodržanie termínu úhrady kúpnej ceny, predávajúci 
účtuje úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dižnej čiastky 
za každý deň omeškania. 

3.3. Nesplnenie povinností ku~ujúceho ~lývajúcich z kúpnej 
zmluvy, je dôvodom pre odstúpenie od kúpnej zmluvy zo 
strany predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú 
predávajúcemu spôsobil porušením právnej povinnosti. 

3.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany 
kupujúceho mu bude vyúčtovaná zmluvná pokuta vo výške 
10% z čiastky kúpnej ceny, ktorú je povinný uhradit 
predávajúcemu. 

3.5. Zmluvná pokuta uvedená v bode 3.4. bude vyúčtovana aj v 
prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany .-kup~/úcpllo 1./ / 

1Yé:.U-(1 C/a/t/ C<?l?o 

3.6. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá predávajúci to 
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 zriaduje 
vecné bremeno - predkupné právo spoc1vaJuce v tom, že v 
prípade prevodu nehnuteľnosti na tretiu osobu má mesto 
Prešov predkupné právo na odpredaný majetok za cenu, za 
ktorú tento majetok predalo. 

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

využitia, t.j. tenisových kurtov v rozsahu pri 
prevode nehnuteľnosti a dalších športovo relaxačných 
aktivít, 

b/ Prevod nehnuteľnosti zo strany kupujúceho na tretiu 
osobu bude možný J ')a súhlasom Mesta Prešov, s 
výnimkou dedičskéhc k;:;;aanla, 

c/ V prípade prevodu na ďalšiu osobu má Mesto Prešov 
predkupné právo na odpredávaný majetok za cenu, za 
ktorú tento majetok predalo, 
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d/ v prípade zhodnotenia stavieb, ich cena po uplatnení 
predkupného práva sa stanoví vzájomnou dohodou. 

Tieto obmedzenia a ťarcha platia aj pre právnych 
nástupcov kupujúceho. 

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

Článok V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Vlastníctvo k predávanej nehnuternosti so všetkými 
právami a povinnosťami nadobudne kupujúci, na ktorého 
táto nehnuternosť prechádza dňom povolenia vkladu do 
katastra nehnutetností. Do tejto doby sú účastníci 
zmluvy viazaní svojími zmluvnými prejavmi. 

5.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými 
stranami. Právne účinky kúpna zmluva nadobudne dňom, keď 
Správa katastra Prešov rozhodne o povolení vkladu 
vlastníckeho práva k nehnuternosti v prospech kupujúceho. 

5.3. Táto zmluva môže byť menená len na základe vzájomného 
súhlasu zmluvných strán, a to výhradne formou písomných 
dodatkov. 

5.4. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ táto zmluva 
nestanovuje inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

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 
voľnosť nie je obmedzená a na 
zmluvu vlastnoručne podpísali. 

si zmluvu prečítali, ich 
zrozumiterné, ich zmluvná 

znak svojho súhlasu túto 

V Prešove .. ~ ~·-~I: .. ~~ ... 

z 

Mesto Prešov 
zast. Ing. Milanom Benčom 
primátorom mesta 

3 

V Prešove .. :ft f. 'J!-?{)_~ .... 
KUPUJÚCI A POVINNÝ 
Z VECNÉHO BREMENA: 

Paeonr. Mar. Jozef Ivan 
,, -' '() -,~, ''. 
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rJí7~~1 §~ói<sdňa 
08.04.2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Jarková 24 

·' 

080 01 Prešov 

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

~)ťľ~~tffi-t'W~~á ni 
~ 3100 276 

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

1l211r-: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 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 (51 )31 00111 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. 

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

S pozdravom MJjJ8TO PREŠOV 
M@3hský úrad v Prešove 

Q~IOR ÚUMNtHO PÚNOYANIAA STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov §g 

Ing. arch. Mária Cutková 

vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 11060 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 
Parcely registra "C" 

Strana: 

Dátum: 08.04.2015 

(celkom parciel ............. .?. .... ) 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 

v [nt l 
DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
RISTIKA . K ZÚO EL-

14477/012/0 
14477/013/0 
14477/014/0 
14477/015/0 
I 44 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 
I-Intravilán 

ČASŤ B: 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 NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRAVNE 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. 72/1997 Z.z.) 

9938 
9938 
9938 
9938 
9938 

o 
o 

3431 
4442 
4442 
4442 
3431 
3431 
3431 

(celkom vlastníkov ............... !... .. ) 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

1677/0 
4 

POL. VZ. 



111111!11 výlučné vlastníctvo 
::m podielové spoluvlastníctvo 

llllll!li výlučné vlastníctvo 
::!:!~ podie lo vé spol u vlastníctvo 

:''-' parcely C 
vnútorná kresba 

N' dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
0:í'významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 

iné komunikácie a chodníky 



CJ ZMLUVA 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: SK5731 000000004340026600 
SWIFT: LUBASKBX 

2. POVINNÝ z predkupného práva: 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan, r 

nar. 
bytom· 

r. č. 

(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 144 77114, 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 pozemku parc. č. KNC 144 77/14, k. ú. Prešov je na základe vyššie 
špecifikovanej Kúpnej zmluvy zapísané ako vecné právo v časti C. Ťarchy na L V č. ll 060 
Okresného úradu Prešov, katastrálneho odboru, k. ú. Prešov. 

F- MsÚ/SP-0111211 



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: 

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 .l Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na výmaz predkupného práva na Okresný úrad 
Prešov, katastrálny odbor ako navrhovateľ podpíše aj podá Povinný z predkupného, '"ÚVa. 

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. 21112000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a v zmysle § 47a ods. l zákona 
č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na webovom sídle mesta Prešov ako Oprávneného z predkupného práva. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



9 ZMLUVA O ZRUŠENÍ PREDKUPNÉHO PRÁ VA 
Vydanie: l 

uzavretá v zmysle ustanovenia§ 603 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.- Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov 

Mesto Prešov (ďalej len "Zmluva") 
Výtlačok: 

4.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že vecnoprávne účinky zániku predkupného práva 
vyplývajúce z tejto Zmluvy nastanú až dňom právoplatného rozhodnutia Okresného úradu 
Prešov, katastrálneho odboru o jeho výmaze z katastra nehnuteľností. 

4.3 Táto Zmluva bola vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia sú určené pre 
Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, 2 vyhotovenia obdrží Oprávnený z predkupného 
práva a l vyhotovenie Povinný z predkupného práva. 

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

OPRÁVNENÝ z predkupného práva: 

Mesto Prešov 
zast. Ing. Andreou Turčanovou 
primátorkou mesta 

F- MsÚ/SP-01112/1 

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

POVINNÝ z predkupného práva: 

PaedDr. Mgr. Jozef Ivan 



Polačková Alžbeta 

Od: Juricová Katarina 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. [mailto:alexander.ernst@presov.sk] 
Sent: Monday, November 02, 2015 8:51 AM 
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. [mailto:katarjna.juricova@presov.sk] 
Sent: Friday, October 30, 2015 8:14AM 
To: Ernst Alexander Ing. 
Subject: Zladost o zrusenie vecneho bremena- PaedDr. Mgr. Jozef Ivan 

Oobry 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 
area li tenisovych kurtov). Tato ziadost bola zaslana v troch vyhotoveniach - na vtedajsie odd. mestskeho majetku, 
org.-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, pri p. komunikaciu so ziadatelom. 
Komisia totiz (vzhladom na vedomost o ziadosti adresovanej UKH) poziadala o dopracovanie materialu o Vase 
stanovisko. 
Oakujem. 

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 9 na schválenie majetkových prevodov, 
Mesto Prešov 

P. č. 25 (PhDr. Sirotňáková) 
Komisia 27. 5. 2015- bod č. 35 

Vydanie: 

Strana 
38/42 

Komisia (výjazdová) ll. ll. 2015 -bod č. 9 
AJ Mesto Prešov prenecháva do výpožičky: 

čast' pozemku parc. č. KNC 14388/lo výmere cca 500m2
, ostatné plochy, vedeného na LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Ul. Karpatská, na obdobie 25 rokov 
pre spoločnost' NAPOLI GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 2/2683, 080 Ol Prešov, IČO: 
46 632 573. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
1 

Po postúpení VUB lízingu sa žiadateľ stal majoritným vlastníkom hotel~ POLO a tým prešli na 
žiadateľa práva a povinnosti zo Zmluvy o výpožičke (ktorej platnost' skonč~ la dňa 3. 9. 20 15), na časť 
nehnuteľnosti uvedenej v bode A/. Zmluva bola uzatvorená za účelmi výstavby detskej hracej 
zostavy. Žiadost'ami zo dňa 16. 3. 2015 a 30. 4. 2015 požiadal o prediženie zmluvy o výpožičke na 
dobu 25 rokov s tým, že plochu chce zveľadiť dobudovaním detského ihriska a doplniť o ďalšie 
hracie prvky, napr. o trampolínu. 

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

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

El Stanovisko majetkovo-právneho oddelenia: 
Odporúča prenechať do výpožičky časť nehnuteľnosti uvedenú v bode VV v zmysle § 659 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v zmysle VZN mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom testa. 

FI Cena: 
Bezodplatne za dodržania podmienok: 
- zveľadenie existujúceho detského ihriska, 
- doplnenie ďalších hracích prvkov a trampolíny, 
- prevádzkovanie z vlastných finančných prostriedkov, bez nároku na refundáciu zo strany 

požičiavateľ a, 
- údržba a opravy na vlastné náklady, 
- bezplatná prevádzka a voľný vstup pre verejnosť v čase od 9.00 do 22.00 h. 

GI Prílohy: 
Žiadosti zo dňa 16. 3. 2015 a 30. 4. 2015 
Snímok z mapy- G!SPLAN 
Stanovisko OUPaSU zo dňa 21. 4. 2015 
Zmluva o výpožičke zo dňa 3. 9. 20 l O 
Dodatok k Zmluve o lízingu 
LV č. 8562 

Návrh na uznesenie: 
Uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku parc. č. KNC 1438811 o výmere cca 500 m2

, ostatné 
plochy, vedeného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Karpatská, na dobu 25 rokov pre spoločnosť 
NAPOL! GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 2/2683, 080 Ol Prešov, IČO: 46 632 573 
- bezodplatne. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



František KUROPČÁK, NAPOL! 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 K.NC 14388/1 o výmere 
500m2, 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 
500 m2, 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 
7.mlúv 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 

!čo: 46 s32 573 rn 
František Kuropčák 
NAPOL! GLASS RECYKLING, s.r.o 



František KUŔOPČÁK, 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 zmluvy o yýpožičke časti parcely KNC 14388/1 o yýmere 
500 m2. 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 spoločnosť NAPOLI 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 zveľadiť detské ihrisko a doplniť ho o trampolínu. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. 

S úctou 

František Kuropčák 
NAPOLI GLASS RECYKLING/s.r.lll<G-
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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: 

B/5556/2015 

080 01 Prešov 

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

Vybavuje l linka Prešov: 
Ing. arch. Jáni 21. 04. 2015 
~ 3100 276 

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 llil~STo .P " 
Mestský . R~sov 

ODBOR ÚlEMNé~ ~rad v Prešove 
. ""O PUNOWi!H STAVfNHa ,ío, . oao ~. ~Mw 

Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca Odboru 

01 Prešov @ 

územného plánovania a stavebného úradu, 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Zmluva o výpožičke 
uzavretá v súlade s ustanovením § 659 a nasl. zákona č. 4011964 Zb. 

Mesto Prešov 
• Občianskeho zákonníka v platnom znení 

Zmluvné strany 

1.1 Požičiavateľ: ,v1esto Prešov 
zastúpené--JOOr:--P-a-vrom=Hagyarim, primátorom me su. 

Hlavná 73, Prešov 
IČO: 3:J7 64, DIČ: 202122567. 
Bank.spoj.: 
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 
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uzavreli v súlade s ustanovením § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka \'platnom ;;.není túto 
zmluvu o výpožičke. 

n. 
Predmet zmluvy 

2.1 Požičiavateľ je vlastníkom pozemku: 
- časť parcely č. KNC 14388/1 o výmere 500m2 druh pozemku zapísanej na LV č. 6492, k. ú. 

Prešov, lokalita Ul. Karpatská. 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je dočasné a bezodplatné prenechanie častí nehnutd'nosti 
špecifikovaných v ods. 2.1 tohto článku do užívania vypož.ičiavateľoví (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 Vypožičiavatci' sa zaväzuje, že predmet výpožičky bude užívať v)·luč~nc J.a učclom 

výstavby detskej hracej zostavy na základe právoplatného rozhodnutia o pu\ ok il i 
drobnej stav'Jy v súlade s projektovou dokumentáciou stavby u núsh.:dn0h<: 
prevádzkovania a zabezpečenia jej údržby a opravy na vlastné náklady . 

..., ~ \'.ypožičiavatcr sr: zaväzuje, že výstavbu detskej hraeej zostavy a jej prevádzkovanie 
zabezpečí z vlastn)·ch finančných prostriedkov bez nároku na refundáciu zo strany 
požičiavateľa. 

2.6 Požičiavateľ vyhlasuje, že ako vlastník ~)O:t.cmkov. 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 tc.itu 
zmluvy, podľa článku Il. ods. 2.4 tejto zmluvy, 

c) právo počas doby výpožiČky_ skontrolovat' vypožičiavatel'a podl'a vlastného uvažcnia. 
ako sa stará o predmet výpožičky a v akom stave sa nachádza a či vypožičiaváteľ 
neporušuje.ustanovenia tejto zmluvy. Ku kontrole predmetu výpožičky je požičiavateľ 
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 vypožičiavateľa: 

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, t. .i. 
chrániť ho pred jeho poškodením alebo zničením, 

c) povi1mosť 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 požičiavatcľom v termíne najneskôr do 
18. 09. 2010 odo dl'ía účinnosti tejto zmluvy, pričom dňom dobudovania detskej hracej 
zostavy na predmete výpožičky sa rozumie delí realizácie stavby, ktorú je povinn)· 
'"''1"'\."~;x.;l:l,,Qt,_._l' 'lrAnrPrJ A7n~m1ť nn?ll-i-;:n.f~·ltPPt'\\1; 
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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 
v6ľožičiavateľ zaväzuje zabezpečiť bezplatnú prevádzku a voľný vstup pre verejnosť od 
9 - 22°0 hod. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť 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 pon1ší povinnosti vyplývajúce z ustanovení článku IV., ods. 4.2 písm. 
a) - e) a ods. 4.3 písm. a) - d), je povinný zaplatit' požičiavate!' ovi zmluvnú pokutu, čím nie 
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 €, čím nic 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 dopÍi1ať 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. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a na 
znak súhlasu s jej obsahom ju nie 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. .. ;·-';·: ..... 1 ··v.:.~····· 
vypožičiavate-{ · ·- - .. 

l . •• 

.... 
.. . . , ... 

:-:· ... 

požičiavateľ 
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c,.c ·- · · j \.'-'"'·;~c , DODATOK č. DOT/14/00220 
-·:'.~-~--·· :~cn\~r":K zMiuví(o':LíziNGu HNUTEĽNÝcHwcí č. Lzruotno3o2 

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, DIČ: 2020369626 
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa,.vložka č. 313/8 

Pôvodným Klientom· Lízingovým nájomcom: 
MBV,s.r.o. 
so sidlom 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: Ing. Igor Kočiško 

Jana Kopaňová 

Noyým Klientom -Lízingovým nájomcom: 
·NAPOLl GLASS RECYCLING, s.r.o. 
so sfdlom Jesenná 2/2683, 080 Ol 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 hnuteľných vecí (lízingovej zmluvy) č. LZR/01/70302 je 
postúpenie zmluvy o lízingu hnuteľných vecí (lízingovej zmluvy) postupiteľom postupnťkovi NAPOLI GLASS 
RECYCLING, s.r.o., Jesenná 2/2683, 080 Ol Prešov, počínajúc podpísaním tohto dodatku všetkými zmluvnými 
stranami. . 
Na základe tohto dodatku je postupitel' povinný odovzdať postupníkovi kompletný predmet lízingu s technickou 
dokumentáciou a zmiuvu o lízingu hnuteľných vecí (lizingovú zmluvu). Toto prevzatie bude potvrdené preberacím 
protokolom, ktorý je posmpník povinný doručiť prenajímateľovi do 7 dní od prevzatia predmetu Hzing\.1 a 
dokumentácie. Odovzdaním predmetu lfzingu a dokumentácie postupnlkovi je zmluva o lízingu ·hnuteľných veci 
(lízingová zmh.IVa) pre postupiteľa predčasne ukončená a všetky záväzky a pohľadávky medzi postupiteľom a 
Spoločnosťou (Prenajímateľom) preberá postupník. 
Po~tupník vyhlasuje, že sa oboznámil s kompletným znením tejto zmluvy o lízingu hnuteľných vecí {lízingovej 
zmluvy) včítane jej príloh a dodatkov, ich zneniu porozumel a súhlas! s ním. 
Vyššie uvedená zmena je premietnutá do nového splátkového kalendára, od nasledujúcej splátky. Upravený 
splátkový kalendár a základné podmienky lizingu sú nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku. 

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

MBV, s.r.o. / NAPOLI GLASS RECYfÍJ9'l-Nt.7, s •• o. 
Dňa: 2 4 ·04- 20~. 4 Dňa: 2 4 -04- 'In:;,,_ / 

1 ., 1 r- -au 

Konajúci:-----.--,--..,---- ~najúci:· · . __ · ... ,.----

lng. Ig\;&-?čiško ·" . • E~H;f~{Y~~k 
,... / l. t~APOU Gl.Ä1: , ~··l , , s.r.o, 

Jesl'!nná 2, 080r; PREŠOV -----. m ~ ... -. - ••"-P· .lc !j·"~ .--(':> ~ '--2 . " 
Jn.náJ{opaňová ;, .. 1. •·t•J vl .. ;) '·' =- -

Totožnost' podpisujúceh'Ó nv·cril podl'a dokladov totožnosti: • • -......_ 
' •• ·r ..• ;;;;;;;,i;,·; ;;;.;i; ;;.;;,;;,;;,;;.i;;~;,;,;;;;;;;,: r t;;;~g ...... . 

Spoločnost': 

VÚB Leasing, a. s~ 
Dňa: 2 4 -n~- . Leasing, a.s. @9 

. · .: . ;n é t~!vy l 

Konajúci: rčo:~ťus~~s ';'K'·lOl~3'69626 
· - ···an "'-'· 
~ 

VÚB J,eashtK, a. s., Mlynské n!~Y l, ~·~-~~" S~ ~ZO ~5 B.r.~t~s~ava .z:~ \V~V~ •• ':.u!leaslng.sk l.~~!.l,3"18,,Q_4"S_""_ .. ___ " Tel.: +421-248553611 
u - .."....,. - --·- #C ... o.LA'II II'\CCA.,1.1.,~ 



Úrad geodézie, kartografie a katastra SloveJlskej republiky 

VÝPIS Z KAT ASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
'-"fT L-"'"";',Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie:.: Prešov 'O'!~ r: '; 
2C.C :', ' 

·w·c 
Dátum vyhotovenia 20.05.2015 
Čas vyhotovenia: 10:48:18 

'·JL.i:,~3Tf0;C :·"ČIASTOČNÝ 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. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

14388/12 731 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 14388112 
Legenda: 
Druh stavby: 

20- Iná budova 

Kód umiestnenia stavby: 

20 prevádzkova budova 

1 -Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ B: VLASTNfCI 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.1161~8. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 l 1 

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:fARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej 
osoby sa týkajú všetkých nehnute/'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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Návrh lffil 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 26 (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 
Komisia (výjazdová) ll. ll. 2015 -bod č. 4 

Al Mesto Prešov nadobúda do vlastníctva: 

Vydanie: 

.. ~trana 
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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, Dúhová l, 080 Ol Preš~'V~: 

;r· 
BI Účel majetkového prevodu: 

Žiadatelia v súvislosti s výstavbou svojho rodinného domu na UL Dúhovej č. l v Prešove zabezpečili 
aj vybudovanie oporného múru, ktorý je umiestnený na dvoch pozemkoch, a to parc. č. KNC 6785/2, 
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: .i 

MPO upozorňuje, že predmetom uvedenej ponuky nie je celý (súvislý) oporný múr, ale iba jeho časť, 
ktorá je umiestnená na mestskom pozemku. 

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

El Stanovisko VÝbo.ru Íitestsk~j"Časti č. 2 zo dňa 14. 8. 2014: 
VMČ č. 2 nesúhlasí s predloženým návrhom stavebníkov. 

FI Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 22. 10. 2014: 
Dopracovat' o vyjadrenie VMČ 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 z~veň vidí do 
budúcna riziko 'vznikri fmančných nákladov s údržbou a vlastníctVom tohto oporného múlu. 

Hl Cena: 
Bezodplatne. 

11 Prílohy: 
Žiadosť zo ~18. 6. Z014 . 
Projekt - schéZÚ.a ~iestnenia oporného múru 
Kópia mapy z GIS v súbore "C" 
LV č. 13861 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 28. 7. 2014 

F- MsÚISP-01112/1 

; l 



g· Vydanie: 'l 

Návrh 1·1 
l na schválenie majetkových prevodov ' Strana 

Mesto Prešov 40/42 

Návrh na uznesenie: 
Nadobudnutie oporného múru, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KNE 2902, zastavaná plocha 
a nádvorie, v dfžke cca JO hm (presný rozsah bude známy po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
ktorém71duúbore "C" zodpovedá časť pozemku parc. č. KNC 9474, ostatná plocha, bez založeného 
listu vlcistnfctva, lokalita Ul. Dúhová, 
od Ing. Miloša Ryníka a manželky Mgr. Kamily Ryníkovej, Dúhová l, 080 OJ Prešov 
- bezodplatne. 

l 

.. )Í ~ .\.1 

; 

, !if~ i· 

l 
.'l 

!!!+·i. 

, l 
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Ing. Miloš Ryník a manželka Mgr.·Kamil~ "Rvn1ková 
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... q_q: __ f! ... C!. ... t.. ...... t.f!f.-..c~ .... : 

MESTO PRIŠOV Mestský úrad V Pr!šove l fi 

Čfslo spisu: l Reglstr. značka: 
Znak a lehota 

Došlo: 1 9 ~os- 2Ut4 uloženia: 

Prílohy: l Vybavuje: 

Evidenčné císla došlej pošty: . /0~010/ci0/1 
l v .Ptesove 

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

Vážený(á) .. /!.~(Jl'~ ... .J/.fif.O.. ..................... ! 

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 (L V 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 14.2.2014 
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 22.1 O .2007. Vo veci zriadenia predmetného vjazdu je časť oporného múru realizovaná na 
parcele Dúhovej ulice KN C 947 4, 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 darovať 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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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskeftepubliky 
l . 

VÝPIS Z KATÁSTRANEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 03.07.2014 
čas vyhotovenfa: Ol}:26:41 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 13861 
ČASf A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

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

nádvoria 
6785/12 151 Zastavané plochy a 18 1 

nádvoria 
6785113 45 Ostatné plochy 37 1 
6785/14 51 Ostatné plochy 37 1 ----- -~-

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: . 

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

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

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

14281 6785/1{ 
Legenda.; 

10 rodinný dom . 1 . 

. Druh stavby: 
10- Rodinný dom 

Kód umiestnenia stavby: 
1 --Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASf B: VLASTN/Cl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 
Por. číslo ·Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné Číslo (IČO) a Spoluvlastnlcky podiel 

miesto iNalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzfahu: · 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 647412007 

·,. 

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 9/2013-G1·1143113>:l;.; ;_r;::;,,' '; .; . 

-::--::----:;-___;--------~--_;_------~-'-----,--------___:._---··-----~------

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

1 Kol.rozh.-Msú č.B/127012014-Jal16 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho p~tfá·l~- 02.07.~014 
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MESTO PREŠOV 
, 

Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania 

· .. 

Váš list čfslo l zo dňa: 

M/1 0678/2014 
16.07.2014 

'..: ... 

· Naše čfslo: 

B/12013/2014 
Ev.č.111259/2014 

----~---..--- ·-·· 

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

Vybavuje /linka 

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

Prešov: 

28.07.2014 

·. Vec: Ing. Miloš Ryník a Mgr. Kamila RyníJmvá, bezodplatný prevod časti oporného 
múru, postaveného na pozemku parc. č. KNC 9474 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 mi 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 
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 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 znení 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 
záväzriý 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 PREŠOV 
_ .. Mestský úrad : 
SEKCIA STAVEB»~HO ÚRADU A URBA.~STIKÝ 

080 01 Prešov @ 

Ing. l\ilari\3n Harčarík 
ria~iteľ 

S7kcie stavebného ·úradu a urbanistiky 
"; .. 

. 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 

.. 
~> . 



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 41142 

P. č. 27 (Ing. Benčíková) 
l 
l 

A/Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad !hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu dlhodobo nevyužívaného nebytového priestoru, a to nebytcNých priestorov o výmere 
407,22 m2

, nachádzajúcich sa na III. NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 
67 L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov za účelom sociálneho bývania a študentského 
domova pre Východoslovenský región, n. o., Zápotockého 21, 080 Ol Prešov, IČO: 42092248 . ... 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o nájom (3 roky) nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte bývalého 
hotela Senátor na UL. Hlavnej č. 67 v Prešove za účelom poskytovania sociálneho bývania a 
prevádzkovania študentského domova. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 5. 10. 2015: 
VMČ č. 4 navrhuje prehodnotiť, či daná nehnuteľnosť je vhodná na soc. bývanie, a to vzhľadom ku 
umiestneniu nehnuteľnosti a jej využitia v súčasnej dobe. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 12. 10. 2015: 
(V prílohe.) 

l 
El Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa l2. ll. 2015: 

(V prílohe.) 

FI Stanovisko odbor správy majetku mesta: 
OSMM predkladá na prerokovanie zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovaných v bode A/ tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu dlhodobo 
nevyužívaného nebytového priestoru. 
O nebytové priestory v predmetnom objekte prejavili záujem aj iní žiadatelia, ktorých žiadosti sú 
predkladané pod por. 23. 

GI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 8,30 €/m2/rok. . 
Navrhovaná cena správcom spoločnosťou PREŠOV REAL, s.r.o.: 27,50 €/m2/rok. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 28. 5. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 12. 10. 2015 
Stanovisko OHAMaÚP zo dňa 12. ll. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobo 
nevyužívaného nebytového priestoru, a to nebytových priestorov o výmere 407,22 m2

, nachádzajúcich 
sa na 111 NP v objekte bývalého hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov za účelom sociálneho bývania a študentského domova pre 
Východoslovenský re/ión, n. o. , Zápotockého 21, 080 Ol Prešov, IČO: 42092248. 
-za cenu 27,50 €/m /ročne+ úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



l(]j MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 O l Prešov 

PRHILÁŠKA 

Mestský úrad v Prešove 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
08001 Prešov 

do obchodnej verejnej sút'aže na prenájom nebytoVÝch priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

l. Fyzická osoba 
Nepodnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ............................................................................................... .. 
Trvalé bydlisko žiadateľa: ..................................................................................................... . 

Podnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné meno: ................................................................................................................... . 
Miesto podnikania: ................................................................................................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 

í { 
2. Právnická osoba i/ l, f % /- ·i . ?:> ,1 :;j( ('JC./C // fl Ú /L {) c~ 1 ) 4-f 

Obchodné.meno: .. f:.Y.&; .. Lk~.kS.~.Q..~.J .. !.' .. :-: ... ~.y ..... 7L.) ................. : .. -IČO: ... T..-:;.Y. .. :J .. :- ,..., ' , · 
Sídlo: 2kľf:.:~ .c.io.!~.f~ť.:f.w .. é..1.t··. P. i..i:•;JC.u: .. .... c:·.ľ r;,:. :C .. i. ................................. _ ........ 

1
. 

· 7 r L ' '1 ·· ·-, 1. 0 · ·) ··"!" / •;J~//; /":' · 
Korešpondenčná adresa: .. ~,4..)·'-·'·~0.C.1í6,ú:t~ ... ~··· ... t.·.y·r:._.l::.1t.y..~ť.: .... .(.:. · .:.·(·r~: ··· .., , 
O b · nák ať b. kt M.··;. J · .,:'\t v- A_,/ ·r.{/·(.·t/ f11~n 

so a opravne . ~n v ~ene su_ ťJC ~: ., •• :'1:~·; .. ~: ;.7,..::· ::·+~:~·7'":;.,-v~~:.: ·ul4. :~··;11-.... ··:..> 
Stručná charaktenstt}Gt subJektu a Jeho Ctnt,:lOsfJ-,A~:!··..-.,~:~f...t:;;,t • ......,. ····PI··Y"'"/;Zi...nJ:t.~.t.l'\, 
.Ztô.l.?:z . .f:.i •. {l.l:l.~ ........ l).(J, .... .I:.u~.tr.L:"!J····k.Y..cil.Jt.t/.1.) .. {;~./.í.f) ... ...>.i.r:..t:~.(~.l;..:>.tf::ék .• 

3. Požadované nebytové priestory: 
• adresa predmetného NP, o kt<>ry žiadame 1. 1 j' C . .· ..... //.·' ) .. 

. /:1.1. . 'r:... ., f! i IO- r1 ·rŕ"> Dev ' l uhca: . . .d.t-:JaA .... t<..r.; •• , .. l. ... :;.,,u.J ............ t(. ... ~ . .............. ; ........ · .. ..Í·r~ .. ·........ .. ................................ . 

-požadovaná plocha X m2
: .. ft,.V...]..f.:Z)..I' ............ , ................ :~+· .. ;t· ...... f. .. ~".' ; . .!.. ...... ; ........... : .......... . 

-účel využitia NP: .• ~.c.C.,~';.~L~:z.~J1 ...... "A/.-k:0.:..1.1.l.f.7.", ... Q}f .• /;';).t;!:(}.·C':<1 ... ~.'.V.f.. .... ~:tv.J:?1.C.Il ..... .. 
-Vami navrhovaná výlka l),ájmu, za m1/rok: ........ ::f.1.~ . .Í: ... t..< ..................................................... . 

-navrhovaná doba nájmu: .. ,J..ť..r:.{i.:;:............ .. . ....................... -................................ _.~ ...... , .......... .. 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: 

V zmysle úkona l. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných !\daj ov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom zneni 
podpisom tejto !iadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu PreJov so spracovaním osobných údajov ,v rozsahu, v akom sú 
poskytn aU v tejto !iadosti, na 6l!el vybavenia !iadosti, po dobu vybavenia !iadosti, resp. po dobu piJtfnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia !iadosti. Súhlas molno odvolať iba v prEpade preuk4zaného porulenia /Podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

čestne prehlasujem, že nemám k dnelnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, :.u,.a;K iným obchodným 
spoločnostiam s účasťou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkutt-"~ prip. v likvidácii. 

l' /1 ~' :' -, 1') 
Dátum: ,;,: .. i..: .. ; .... : .. :-.. G , . 

Pnloh):: 
- osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obcbodnéh6. registra nie stariia ako tri 
mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné l!leziskové subjekty dok!~ ~:..jú osvedčená registráciu 
svojho združenia (klubu, nadácie) 

F- MsÚ/SP-52/9/2 _:.;:'~i~~·.-...t'CO.!- ·":.q(: '"~ 

f "',,;;:6\:..::r · ··· 
' ft\}~"; i«?"~! :Z, ·~·JI;'.<ilOť~! 

' ;(',~) f. ;;)~)~'1f:.~·:.;:t;.: ·.~1>·~',-t:t~ 



Váš list: 

~ 
OV REAJ.s.r.o. 

M/1336/2015 
Naša značka: 

/2015 

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 Ol Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
12.10.2015 

Vec: Stanovisko k prenájmu nebytových priestorov 

Východoslovenský región n.o., so sídlom na Zápotockého 21, 080 Ol Prešov 
žiadosť o prenájom nebytových priestorov. 

Uvedená organizácia žiada o prenájom nebytových priestorov na Hlavnej 67 
(hotel Senátor) v Prešove na III. nadzemnom podlaží o výmere 407,22 m2

, na dobu 3 
rokov za cenu 8,30 €/m2/rok, za účelom poskytovania sociálneho bývania a študentského 
domova. 
O ten istý nebytový priestor požiadalo aj Prešovské národné divadlo so sídlom na Fučíkovej 
4565/4 v Prešove, k čomu správca poskytol stanovisko 18.5.2015. (kópia v prílohe) 

Stanovisko správcu: 
Správca neodporúča prenajať tento NP za cenu 8,30 €/m2/rok, nakoľko žiadateľ bude 

poskytovať ubytovanie študentom za finančnú náhradu. Predmetné nebytové priestory sú 
vybavený kompletným zariadením na poskytovanie hotelových služieb - postele, skrine, 
stoly, stoličky, paplóny, vankúše, plachtý, obliečky .... , tento majetok bude súčasťou 
prenájmu nebytového priestoru. 

Správca nemá námietky voči udeleniu súhlasu na prenájom na obdobie 3 rokov, 
odporúča cenu prenájmu min. 50% z určenej ceny nájomného znalcom 55 €1m2/rok, t.j. 
27,50 €1m2/rok. Za energie a služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru sú 
odhadované náklady vo výške cca 400 € bez DPH mesačne (zálohové platby). 

Výber nájomcu a výšku nájomného ponecháva správca na rozhodnutí vlastníka. 

S pozdravom 

!ČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav Buzogan 
konateľ 

,' .. ~- •. 

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



9 Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 42142 

P. č. 28 (JUDr. Brumerčíková) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
časť pozemku - parc. č. KNE 802, záhrady o výmere cca 334 m2 (presná výmera bude známa po 
vypracovaní geometrického plánu), zapísaný na LV č. 14487, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Narcisová 
v podiele Yz od Ing. Františka Onofrej a, Levočská 14, 080 O l Prešov a v podiele Yz od Mariána 
Onofreja, Rázusova 14,093 Ol Vranov nad Topľou, resp. od ich právnych nástupcov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia opakovane a dlhodobo žiadajú majetkovoprávne usporiadať pozemok pod miestnou 
komunikáciou a zeleňou na Ul. Narcisovej v Prešove, pričom som zámenou nehnuteľnosti 
nesúhlasia. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 9. ll. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s kúpou pozemku. 

D l Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 4. ll. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Vzhľadom na to, že na nehnuteľnosti špecifikovanej v bode AJ tohto materiálu je situovaná miestna 
komunikácia a zeleň vo vlastníctve mesta Prešov a žiadatelia sa dlhodobo (8 rokov) domáhajú 
svojich práv vyplývajúcich z obmedzenia ich vlastníckeho práva, · mesto Prešov v prípade 
schválenia kúpy predmetnej nehnuteľnosti, majetkovoprávne usporiada vzťah pozemku pod 
miestnou komunikáciou, číin sa vyhne riziku možného súdneho sporu, v ktorom by boli žiadatelia 
úspešní. · 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 16 700 € (50 €1m2

). 

Navrhovaná cena OSMM na základe znaleckého posudku 51,02 €1m2 

GI Prílohy: . . 
Žiadosti zo dňa 19.10. 2011 a zo dňa 21. 10.2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 4. ll. 2015 
Kópia z kat. mapy 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 802, záhrady o výmere cca 334 m2 (presná výmera bude známa 

po vypracovaní ~e?metrickéhp, f?lánu), zapísanom na LV č. 14487, k ú. Prešov, lokalita.~!,-, Narcisová 
v podiele ~ od Ing. Prantiška Ono.freja, Levočská 14, 080 Ol Prešov a v podiele % od Mariána 
Onofrej a, Rázusova 14, 093 Ol Vranov nad Topľou resp. od ich právnych nástupcov 

-za cenu 51,02 €1m2 

F- MsÚISP-0111211 
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MESTO 

v PRI:sov 
Mestsk}; úracl 
JUDr.Pavel Hagyari 
orimátor mesta Pre~ov 
·' 

P r e š o v 

Prešov,l9.l0.20ll. 

Vážený pén primátor 

Obraciam sa na Vás 
' 

8KO Pl' a č ''Vf',>=· "'l _ ~u._ .. vD .... ' ktorý žije v tomto 

meste vyše 78 rokov.Spolu , dnes už nebohým bratom sme vlastni-

ci bývalej záhrady v kat.ú.mesta :?rsšov, mpč.802 o rozlohe 334 

m2, vedenej na Liste vlastnictva č.l4487, na ktorej bola oosta

vené miestna komunikácia ul.Narcisova. Parcela je zbytok pôvod

nej parcely č.802 /tiež na~e vlastníctvo/, na ktorej stoji časť 

gymnázia Jána Adama Raymana - Mudroňova ul. č. 20. l\lo. priloženom 

situáčnom plánku je vyznačená parcela 802 a čast ulice, ktorá 

nie je majetkovo vysporiadaná /oarc.č.202/. 

Pôvodní vlastníci parcely (.802 boli: 

Jmrjch Onofrej, nar.l.l0.1926 - zomrel 17.05.1978, dedičské ko-

n '1Dl' 0 TJ r:..O(Ijf<--1 '=' n/'nr •40 Q~l· i''·S 1'Ó kOD''l'1~ O C\T>;; l)(\l'·~, .... c .1 ._..... ......... v ;;u --'._.), u .o • ..._..~.c:; - tJ..,, ~ __ ,c ... _.J....~-. ._.. (._.:_;i""/ ,_ ._J_,__\.J 

František Onofrej, nar.l2.08.1933 Prešov 

spôsob nadobudnutia- k~pna zmluva č.672/l947 PKU 
372 pod B 5/A 
Podiel na pozemku l/2 u X l/2· teda po 167m2. 

Podľa LV 14487, vydaného 11.10.2010 s~ súčasní vlastníci: 

Marian Onofrej, nsx'.2l.ll.l966 /dedič po Irnricho
vi Ono:Crejovi 
vjmera l/2 t.j.l67 m2 

František Onofrej, nar.l2.08.1933, výmera l/2 t.j. 

167 m2. 

V čase vyhotovenia Registra obnovenej evidencie pozemkov /TIOĽP/ 

potvrdi-

la naše vlastnictvo.Ako vecne prisluón~ sprévný orgán na konanie 

v katastrálných dzemiach, listom zo d6a 21.01.2010 potvrJil, ie 

zhotoviteľom registra HOEP, bol oprévnen~:·m potvrdený vlastnícky 

vz~ah k pGrcele mpč.802 z pozemkovej zápisnice č.]72 v podiele po 

1/:~ pre Imricha a Franti.ška Onofreje.. Súčasne bol zaslaný výpis z 

návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov v k.ú.ľrešov, k parc. 

1 -. + r< ' ' t t p v Y. c R''··-·T) ~ 6''"'"7 :--b··· '''""'lO/P l UO 8C2. Lls~. ;::::,prc.vy Ka as ,ra resov, c:. n} 1
: •• l i...· /J .')/C.v'...:.; .e . 

Na základe uvedeného začal som korešpondovať s Va~im odborom 
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Správy mestského majetku o moinost.i odkdpenia parcely mpč.802 o 

ro z l oh E; 3 J 4 m2 . 

Citovaný odbor si vy2iadal stanovisko dotknutYch odborov MsÚ, a 
, . . 

te; UHA mesta, v;ýbor1.-1 mestskej čc.wti 3, v PreP,ove a po "h -, ' ' zuoonct.enl 

celej dokumentó.cic, bol névrh odstúpen;:;: komisij_ pre disponovanie 

z::.~stu.pi teľ -

h ' l . l se _.'l3 l __ o. 

Podľa listu odboru správy mestského mnjetku 6.12399/~010 odbor 

vy-
. ~ . t l _. •t • t . 1 ~ ,, l ' , • ' • 1 spclrl8.CLBl1l8 me s s{:~/ c:1 Cle s u cnoon1 Kov, nacn8ozaJUClC11 sa na po-

zemkoch, l~toré nie stí vlastníctvom mesta. ?o jeho vypracovaní bu
de návrh predložený komisii MsZ pre disponovanie s maJetkom reesta 

s nás l. ľvisZ. 

Podľa poslednjch inform~cií na Spréve ffiHJetku mesta /17.08.11/ 

ri e f.iením zéle ži tos ti bola poverené JUDr. Mrv o vá, ktoré nú pri osob-

neJ név0teve povedala, ie v zmysle zák. 6.66/2009 Z.z.podóva žia-

dos~ na Obvodný pozemkový 0rad v Prešove /Ing.Zajoncové/. 

Vé~enJ pán primétor! 
Okrem zastévane;J funkciE-:; prhEátora mesta Preš::1v, mC:;te advok3.tsku 
kanceláriu pod Vaším menom v B.:r·a ti slave n;:) Vlčkov,~j b/I,, preto mô
fete posódit tieto skutočnosti: 

- Vstup na pozemok č. 2.02 bol urobený bez néšho vedorr1j e f~ 

- Pozemok nebol n{m nikdy odobranY,vyvlastnený,vydržaný, 

nE; j<:3k;ým rozl:wdnutím úradov odo brs.n:). 

-Mesto použivu cudzí majetok bez néJornne~j zml1Jvy. 

- Ide o zásah do vlastníckeho práva občana. 

súhlusu, 

alebo 

Ak by péni poslanci si tieto skutočnosti uvedemovali, nehlasova

li by proti vysporiadaniu p::zemkov, ved sľúbili, že pri vykonévaní 

svojho mandétu bud0 postupovať v súlade so zákonmi SR. 

ľv'I,y sme sa nemohli dovc)lávať ani pri prvej re~':;ti túcii/zákon 229 l 
1991 Zb,a nésl./ Dni pri druhej reštitúcii /zák.503/200]/, lebo 

nemali sme žic:Jdný doklad o odobr8.tí nehn•:teľnosti- pozemku,/§ 3, 

ods.l,písm.a- al t,zák.503/2003 Z.z./a nespl~ali sme žiadnj dôvod 

na podanie !iadosti o re~titúcii. 

Nechcem opisova1: útrapy na.šej rodiny, ke?i. v r.l956 srn'~ rrmseli o
pustiť dom a záhradu a dať pozemok k dispozicii pre v~stavbu školy 

na Mudror'=:!ovej ul.o rozlohe 2148 m2 z2 nadiktovam:í cenu.Po presťa

hovaní sa na Sládkovičovu ul.sme na zéklade vyvlastnenia pre vý -

stavbu školy na Sládkovičovej ul. pri~li oy921 m2 za fin.néhradu 

l.6o/m2.Ako pracovník býv.št.obchodu vybavoval som v r.l957 pre 

me s to Prešov vo v~h·o bných podn:Lkoch 'ľLSLi\ TJardubice a Stra:'-'ni ce 
dodávku uorcven~ch televízorov na tzv.Prešovsk~ tel.kanél.Zvidi-. ~ v 
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eľnil som mesto a okolie v tlači, rozhlase, televízii /aj Polsat/ a 

to vždy len v dobrom. 

Naši rodičis prišli do F·rešovD v r.l925 a boli "prijstí11 do zv;;zku 

mesta -~)rešov. Vo vztahu k mestu sme vždy vystupovali korE~ktne ed te-

nepodniknem ~iadné kroky k: n.e ~~f:1}::0l1DéH.l.Ll. 
. .. -l r . .J_ .... ("\. rc \-l 1 ,....... \" -i-{ ,.l.- -. Ó\r U:-'-·- c..·. 1"ľ1,_, \ dl1'"" •.. 1 ;:, JO u .1. c rl pr u. lJ.li ce a pod/. 

v 

·tili stanovisko MsZ zo dna 27.04.2011. Verim že odkdpeni.e pozemku 
" mpč.BO~ o výmere 334 m2 zo strany MsU Prešov dôjde. Verím, že niek-

to vysvetli p~nom poslancom objektívnu skutočnosť a nakoniec z ich 

strany d0jde k prehodnoteniu ich záveru z 27.04.2011. 

V ,5 cte 

Príloha: l 

Poznárnka:Uvádzané doklady 
má odbor správy Ivll\'l. 

František Onofrej 
Levočska 14 
Prešov, 

v zastuo.Mariana Onofrej 
bytom t:č.Vranov n.Topľou 
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Vaše č.M 92]6/2014/Br 
Ev.č.l26J68/2015 

Vec:Žiadosť o vysporiadanie 
pozemku - 9 urgencia. 

MESTO PREŠOV 

Mestský úrad 

Ing.Andrea Turčanová 

primá,torka mesta 

P r e š o v 

Prešov, 21.10.2015. 

Listom zo dňa 14.01.2015 som sa na Vás obratil vo veci vyspo -

riadania pozemku na ul.Narcisovej v Prešove, KNE 802 o výmere JJ4 

m2, v k.ú.Prešov, zapisaný na LV 14487, ktorého vlastníkom je Fran

tišek Onofrej a Marian Onofrej v podiele po l/2. 

V odpovedi na tento list bol prísľub, že mesto vypracuJe ucele

ný pasport nevysporiadaných pozemkov pre komisiu MsZ. 

Vo veci sa za 8 mesiacov r.2015 nič neurobilo.Listom zo dňa 25. 

08.2015, som Vás op~tovne poiiadal o riešenie veci.Na tento list od

povedala JUDr.Brumerčíkova telefonicky, že veci rieši a bude podaný 

návrh do komisie r,.'IsZ a predložený návrh poslancom MÚ. Pri osobnej náY

števe u menovanej som sa dozvedel, že návrh nebol vypracovaný a do ko

misie MsZ nebolo nič podané. Dňa 12.10.2015 som obdržal list podpí

saný JUDr.Nlakarom, ved.odboru správy majetku mesta s tým, že, komisia 

pre disponovanie mestským majetkom požiadala o vynracovanie koncep -

cie pre majetkové vyspor}Panie nehnuteľnosti pod komunikáciami,vo vl. 

mesta Prešov. 

S poľutovaním zisťujem, že takých prísľubov mám za osem rokov viac 

a dokazuje to, že si mesto Prešov neuvedomuje, že na náš pozemok vstú

bez nášho súhlasu, bez žiadného rozhodnutia, bezplatne užíva cudzí ma

jetok a táto skutočnosť nás oprávňuje domáhať sa spravodlivosti na zá

klade Ústavy SR a zák.66/2009 Z.z. § ],ods.]. Mesto ignorovalo aj do -

poručenie Obv.pozemkového úradu v Prešove č.j.OPÚ 2012/1447-9 zo dňa 

7.08.2012 /riešiť vysporiadanie použitím hore citov.zákona./ 

Mesto Prešov svojím konaním porušilo článok l Dodatkového protoko

lu - Dohovor o ochrcme :ľudských práv a slobôd čl.l - ochrana majetku. 

Pani poslankyne a poslanci skladali poslanecký sľub - ako ho dodržu

jú? Mesto nám vz~lo majetok a odmieta nám zaň zaolatiť. 

Mám 8é: rokov, do Prešova naša rodina prišla s "Vysvedčením o zacho

valosti v r.l92L./to bola podmienka prijatia do zväzku občanov mesta/. 

Nemali sme nastrčenú ruku, aby n8m všetko dávalo mesto.ľ\ikdy srne nebo-
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li na ťarchu mesta a ani sme nežiadali o socialnú pomoc.I'~a naších po-: 

ze rrkoch stoja školy na 1\fludroňovej a ~ládkovičovej ulici, posKytli sme 

dom pre advokátov na Sládkovičovej ul. - véetko za minimálnú cenu a 

dokonca nám mesto Prešov vyvlastnilo pozemok za l.6o Kčs/m2. 

Obraciam sa na Vás, vážená pani primátorka. Som v zúfalej situácii. 

Na dôchodku som už 23 rok.Všetky úspory sa minuli. Stojím pred dvoma o

peráciami nôh a jednej operácii oka. Nemám prostried~>:y. Vaši pracovní
ci /väčšinou právnici l mi sľubujú, zavédzajú už ôsm;ý rok. 

Dovolím si Vás naposledy požiadať o U;pgentné riešenie záležitosti, 
ako z~ležitosť hodĽá osobitného zreteľa. Mesto Prešov totiž nemá žiad

doklad o tom, že vstúpilo a užíva cudzí majetok,od r.l96l ••. 

Nepredstavoval som si, že v mesiaci Úcty k starším, dožijem sa ~aľ
šieho sklamania a následné odkladania riešenia veci. 

Kontaktná adresa: 
František Onofrej 
Levočska 14 
080 Ol Prešov 

tel.7743327 

V úcte 
František Onofrej 
vz. 
Mariana Onofrej 



Váš list číslo l zo dňa 

MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Naše číslo 

Msú Prešov 
Odbor správy majetku 
Majetkovo-právne oddelenie 

Vybavuje /linka Prešov 

M/9236/2013 8/2015/16272 Ing. arch. Katarína Štefanová 4.11.2015 
g 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Vec 
Prešov, Narcisova ulica, odkúpenie pozemku parc. č. KNE 802 k.ú. Prešov, František 
Onofrej a Marián Onofrej 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/9236/2013 a po jej prehodnotení zaujíma územného 
plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetný pozemok určený ako obytná plocha rodinných 
domov. Pre danú lokalitu platí regulatív RL 8.1 VZN mesta Prešov č. 5/2013 v znení VZN mesta 
Prešov č. 11/2013. 

V súčasnej dobe sa na západnej časti pozemku parc. č. KNE 802 k.ú. Prešov nachádza 
teleso časti miestnej komunikácie Narcisovej ulice (cesta, sprievodná zeleň a chodník), 
východná časť v šírke cca 2 m je prihradená k pozemku rodinného domu na Narcisovej ulici č. 3 
a je využívaná ako súčasť záhrady. Predmetná komunikácia je verejná pre prístup ku rodinným 
domom na Narcisovej ulici, na parkovisko gymnázia J.A. Reymana a do areálu Gazdovského 
dvora na Levočskej ulici. 

Nemáme námietky k odkúpeniu časti pozemku parc. č. KNE 802 k.ú. Prešov do 
vlastníctva Mesta Prešov, ktorá je zastavaná telesom komunikácie Narcisovej ulice (po 
oplotenie rodinného domu na Narcisovej ulici č. 3). 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR ÚZEMNÉHO PI.ÁHOVAMIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov ~ 

Ing. arch. Mária Čufková 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
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 



Mapa 

05.11.2015 08:52:08 Ing. Pavel Tomčák 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 30.09.2015 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 

strana 1/1 

Mierka 1:500 



Mapa 

3067 

.1065/1 

J·J68 

l 
495S 

"20 

J069 

J 
~//~-~ __ ___.-' 

):)72 

3073/; 

3UE9 

1íl:Sť/: 

06.11.201511:11:04 Alena Buzgóová 

301; 

Informačný systém katastra nehnutel'ností (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' 

3078/l 

49~7 
,18 

30/9 

B
'?J 

,. _; ]077/1 

307& 

4'17L' 
, 2 

30?4 

3086 

4969 
0
2! 

4%8 
'19 

4955 
"!4 

3081 

3075 

3085 

301JI:i;7 

-1·""~4 

·'J; 

301:)3 

strana 1/2 

)01.)4. 

Mierka 1:800 



'S' Mesto Prešov 

Nový materiál 
P. č. 29 (Lichvárová) 

Al Návrh mesta: 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Vydanie: 

Strana 
113 

Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom uspori daní územia pre 
stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov", a to pozemkov: 
- parc. č. KNC 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 66 m2 

, L V 6492, 
- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m , L V 6492, 
- parc. č. KNC 9310/998, ostatné plochy o výmere 1734 m2 

, kto á bola vytvorená GP č. 
74/2015, zo dňa ll. 6. 2015, vyhotoveného firmou MontanA Košice . r. o., Pri hati l, Košice, 
odčlenením od parc.č. KNC 9310/529, LV č. 6492, celkom o výmere 426 m2

, všetko v k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Antona Pridavka, pre Cresco Hotels, s.r.o., Poš vá 3, 811 06 Bratislava, 
IČO: 47256117. 

Návrh žiadatel'a: 
Alternatíva č. l (predai): 
Mesto Prešov má zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípa hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom uspori daní územia pre 
stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov", a to pozemkov: , 
- parc. č. KNC 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 66 m2 

, 

- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 2 
, 

- parc. č. KNC 9310/529, ostatné plochy a nádvoria o výmere 3 393m2
, 

celkom o výmere 5 085 m2
, všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokal ta Ul. Antona Prídavka, 

Alternatíva {. 7 (prenájom): 
Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako rípad hodný ... osobitného 
zretel'a z dôvodu záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom usp ria daní územia, pre 
stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO Prešov" na dobu 30 rokov, to IJOzemkov: 
- parc. č. KNC 9310/908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 5 m2 

, 

- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 2
, 

- parc. č. KNC 9310/529, ostatná plocha o výmere 3 393 m2
, 

celkom o výmere 5 085 m2
, všetko na L V č. 6492, k. ú. Prešov, okalita Ul. Antona 

Pridavka pre Cresco Hotels, s. r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, I 0: 47256117 • 
.. . :· ' ' ' . ··'·l 

BI Účel majetkového prevodu: ' · 
Predmetné pozemky má žiadateľ v nájme na základe Dohody o pos 'pení práv a povinností zo 
Zmluvy o prenájme pozemku č. 31/1998 zo dňa 22. 9. 1995 v znení Dod tku č. l zo dňa l. 10. 2000 
a Dodatku č. 2 zo dňa 27. ll. 2008. Vzhľadom na pripravovanú komplexnú rekonštrukciu 
a dostavbu objektu ,bývalej stomatologickej kliniky žiada o odkúpenie, r sp. prenájom predmetných 
pozemkov podľa uvedených alternatív z dôvodu, že investuje nemal' finančné prostriedky do 
mestských nehnut~ľností a. vybuduje kompletne novú infraš túru (osvetlenie, zeleň, 
parkovacie . miesta a. spévnené plochy), detské ihrisko ako aj z dôvodu, že :iftesto Prešov 
vybudovaníin' precb!netného areálu získa d'alšie benefity ako: príjmy do t zpočtu mestil Zti 'dane, atd'. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta k alternatíve č. l: 
Mesto Prešov má zámer odpredať pozemky špecifikované v bode Al tohto materiálu v 
zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 25812009 Z. z., kt rým sa mení a dopÍňa 
zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších pr dpisov ako prípad hodný 

. l 

F- MsÚISP-01112/1 
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osobitného zretel'a dôvodu záujmu mesta Prešov na majetkovoprávnom usporiadaní územia 
pre stavbu: Polyfu kčného objektu CRESCO Prešov. 

l 

Dl Stanovt~ko odboru 
(V prílohe.) 

emného plánovania a stavebného úradu zo dňa $. 6. 2015: 

El Stanovisko Výboru estskej časti č. l zo dňa 9. 4. 2015: 
VMČ č. l súhlasí s o predajom mestských pozemkov za trhovú cenu. 

FI Cena: 
Navrhovaná mesto : 50 €urlm2

, t.}- za predaj pozemkov o výmere 3 426m2
, celkom 171 300 €. 

Navrli4:hraná žiadate 'om: 30 €urlm , za predaj pozemkov o výmere 5 08$ m2 
, celková cena je 

152 550 €ur. 
- prenájom pozemkov: l €uro/rok za celý predmet nájmu. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 27. l . 2015 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPU s · 'lohou 
LV č;r:l~171 
GP č. 7412015 

Návrh na uznesenie: 
K návrhu mesta: 
Zámer predaja neh uteľností ako prípad hodný osobitného ueteľa z dôvodu záujmu mesta 
Prešov na majetkovo rávnom usporiadaní územia pre stavbu: Polyfunkčného objektu CRESCO 
Prešov(rekonštrukci stomatologického pavilónu na byty), a to pozemkov: 
-parc. č. KNC 931 '908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665m2

, LV 6492, 
-parc. č. KNC 931 '909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27m2

, LV 6492, 
-parc. č. KNC 931 O '998, ostatné plochy o výmere l 734 m2

, 

ktorá bola vytvoren' GP č. 7412015, zo dňa ll. 6. 2015, vyhotoveného firmou MontanA Košice 
s.r.o., Pri hati l, X vice, odčlenením od parc. č. KNC 93101529, LV č. 6492 celkom o výmere 3 
426 m2

, všetko v . ú. Prešov, lokalita Ul. Antona Prídavka Crescu Hote/s, s. r. o., Poštová 
3, 811 06 Bratislav , IČO: 47256117 

- za c;e~:~u 171 300 €. 

K návrhu Cresco Ho els: 
K alternatíve č. l (pre aj): 
Zámer predaja neh uteľností ako prípad hodný osobitného ueteľa z dôvodu záujmu mesta 
Prešov na majetkov rávnom usporiadaní územia pre stavbu: "Polyfunkčný objekt CRESCO 
Prešov", a to pozem ov: 
- parc. č. KNC 931 '908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l 665m2

, LV 6492, 
- parc. č. KNC 931 '909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 ~, LV 6492, 
- parc. č. KNC 9310 29, ostatné plochy a nádvoria o výmere 3 393m2

, 

celkom o výmere 5 085 m2
, všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Antona 

Prídavka, celkom o výmere 5085 m2
, všetko v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Antona Prídavka 

Crescu Hote/s, s. r .• , Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117 
za cenu celkom l 2 550 €ur. 

F- MsÚISP-0111211 
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Zámer prenájmu nehnuteľnosti ako prfpad hodný osobitného zrete r'a z dôvodu záujmu mesta 
Prešov na majetkovoprávnom usporiadani územia na dobu 30 roko" pre stavbu: "Polyfunkčný 
objekt CRESCO Prešov", a to pozemkov: 
-parc. č. KNC 93101908, zastavané plochy a nádvoria o výmere l ~65m2 , LV 6492, 
- parc. č. KNC 9310/909, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27m2

, LV 6492, 
- parc. č. KNC 93101529, ostatné plochy a nádvoria o výmere 3 393m, 

celkom o výmere 5 085 m2
, všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov, loNalita Ul. Antona Prídavka 

Crescu Hote/s, s. r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, IČO: 47256117 
- za cenu l €uro/rok za celý predmet nájmu. 

i. 

ll,l 

F- MsÚ/SP-01112/1 



Cresco Hote/s, s.r.o., Poštová 3, Bratislava 811 06 

VEC: 

Mesto PREŠ 
Odbor správy ajetku mesta 
JUDr. Ľudmila argová 
Jarkova 24 
080 O 1 Prešov 

Areál bývalej stomatologickej kliniky, ul. A. Prídavku, Prešov - návrh n majetkovo-právne 
vysporiadanie pozemkov. 

Vážená pani JUDr. Vargová, 

V súvislosti s realizáciou projektu komplexnej rekonštrukcie a dostavby bývalé o stomatologického 
pavilónu na ulici Antona Prídavku v Prešove v súlade s právoplatným úz mným rozhodnutím 
č. B/19288/2014- Tu (vydaným dňa 30.1.2015), vydaným stavebným povolení č. 8/10215/2015-Cj 
(vydaným dňa 30.9.2015), a požiadavkou Mesta Prešov na odpredaj poze ku pod existujúcou 
rozostavanou stavbou, z osobného rokovania dňa 21.10.2015, si Vám dovoľujem uviesť nasledovné: 

1. Odpredaj pozemku p.č. 9310/908, k.ú. Prešov o celkovej výmere 1 665m2. 

Predmetný pozemok sa nachádza pod rozostavanou stavbou nachádzajú ou sa vo výlučnom 
vlastníctve našej spoločnosti, ktorú máme v úmysle komplexne zrekonštruo ať a premeniť ju na 
moderný polyfunkčný objekt s primárne rezidenčnou funkciou. 

Znalecký posudok č. 29/2015 zo dňa 6.5.2015 vypracovaný autorizovan' súdnym znalcom 
Ing. Petrom Ščerbom, ev. č. 913331, stanovuje hodnotu predmetn' ch pozemkov na 
47,79 EUR!m2. 

Berúc do úvahy plánované investície verejného charakteru (t.j. vybudova ie detského ihriska, 
spevnených plôch, kompletných inžinierskych sietí vrátane verejného osvetle ia a zelene), ktoré sú 
pridružené k nášmu investičnému zámeru (vybudovanie polyfunkčného o jektu), presahujúce 
hodnotu 450.000,-Eur bez DPH, ponúkame za odkúpenie predmet ého pozemku pod 
rozostavanou stavbou sumu 49.950,-EUR (štyridsaťdeväťtisícdeväťstopäťdesi t EUR). 

2. Pozemky p.č. 93101909, parc. č. 93101529, k.ú. Prešov o celkovej výmere .420m2- odpredaj, 
resp. aktualizácia znenia Zmluvy o prenájme pozemkov č. 31/1998 zo dň 22.9.1995, a nasl. 
dodatku č. 1 zo dňa 1.10.2000, dodatku č.2 zo dňa 27.12.2008 

Vzhl'adom na to, že naša spoločnosť plánuje na predmetných pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Prešov realizovať investíciu do vybudovania kompletne novej infraštruktúr , nového verejného 
osvetlenia, zelene a nových parkovacích miest v celkovom objeme presah júcom 450.000 EUR 
bez DPH (pozn. investičný náklad mimo investície do hlavného objektu), na rhujeme nasledovné 
dve alternatívy: 

strana 1 z 2 
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Alternatíva č. 1 
Odkup predmetný h pozemkov o celkovej výmere 3.420m2 vo vlastníctve mesta Prešov za cenu 
30,00 EUR/m2. . 

Alternatíva č.2 
Zotrvanie v existuj com nájomnom vzťahu s mestom Prešov s nasledovnými zmenami: 

• zmeniť dobu prenájmu z doby neurčitej na dobu určitú a to aspoň na 30 rokov, 
• zmeniť aktu· Inu výšku nájmu z 590,79 EUR/rok na 1 EUR/rok po celú dobu trvania 

nájomného zťahu. 

Našim zámerom je aj naďalej v realizácii tejto investície pokračovať, a v čo najväčšej miere 
rešpektovať požiadav y a predstavy mesta Prešov. Musíme však súčasne dbať o to, aby bola 
investícia realizovatel' á aj z finančno-ekonomického pohľadu. Nami navrhované úpravy vytvárajú 
predpoklad na to, aby olo možné projekt úspešne dokončiť. 

Dovoľujeme si upria iť Vašu pozornosť na to, že úspešnou realizáciou nášho investičného 
zámeru v celkovej redpokladanej výške 7,0 miliónov EUR bez DPH, získa mesto Prešov 
nasledovné benefity: 

1. pravidelný ročný ríjem do mestskej pokladne z titulu výberu podielových daní v celkovej 
odhadovanej výške cca. 10.000,- EUR (daň z bytov, nebytových priestorov, pozemkov), 

2. vybudovanie nový h parkovacích miest v celkovom počte 125 kusov vrátane súvisiacej 
infraštruktúry (ORL + retencia, prípojka vody a elektro, verejné osvetlenie, zeleň, cesty a chodníky) 
v celkovom objeme presahujúcom 450.000 EUR bez DPH, 

3. vybudovanie novéh detského ihriska, 
4. podpora miestnych podnikateľských subjektov- SPRAVBYTKOMFORT, a.s. bude dodávatel'om 

tepla a teplej úžitka ej vody, 
5. skvalitnenie prostr dia na bývanie pre občanov sídliska 111 - nahradenie chátrajúcej ruiny 

moderným reziden ým komplexom 
6. obchodné priestory onúkajúce nové pracovné príležitosti. 

S úctou, 
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·Váš list číslo l zo dría 

tvf/4749/2015 
07.04.2015 

Vec 

MESTO PREŠOV 
J\1ESTSK)' ÚRAD V PREŠOVE 

dbor územného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše číslo 

ll/5644/20 15 

080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo právne oddelenie 
080 Ol Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051131 oo 230 
v l ad im ir. krista fícilpreso v. sk 

Prešov 

05.06.2015 

, Tomášikova ulica a ulica Antona Prídavku, polyfunkčný objekt 
, odkúpenie pozemkov parc. č. KNC 9310/908, 9310/909, 
O v k. ú. Prešov, L V č. 6492, Cresco Hotels, spol. s r.o., Bratislava 
visko k majetkovému prevodu 

Na základe V žiadosti č.: M/4749/2015 a po jej prehodnotení zaujíma Oddelenie územného 
plánovania a urbanizmu '"u'""'"'v stanovisko: 

Podl'a ÚPN me Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako polyfunkčná plocha málopodlažné 
bývanie l občianska vy ť. 

V súčasnej dobe pozemky parc. č. KNC 93 I 0/908, 93 I 0/909 a 9 310/529 v k ú. Prešov, uvedené na 
LV č.: 6492 vo vlas Mesta Prešov zastavané objek-tom bývalého stomatologického pavilónu a spevnenou 
plochou. Pozemky sú op! nepriehľadným oplotením, nachádza sa na nich náletová zeleň a prenosné objekty 
bývalého zariadenie 

Súhlasíme s om časti predmetných pozemkov vo vlastníctve Mesta Prešov tak, ako to je 
vyznačené v grafickej lohe, avšak bez možnosti oplocovania. Jedná sa o tú časť pozemkov, ktorá 
bezprostredne prilieha k '"rrnn'""ného polyfunkčného objektu Cresco. 

Nesúhlasíme s predajom ani so zriadením akejkoľvek ťarchy na tej časti pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Prešov (v zmysle grafickej prílohy k tomuto stanovisku), ktorá je vo väzbe na verejne prístupnú 
komunikáciu a súvisiace 

Zároveň 

S pozdravom 

Prílohy: 
Príloha č.l -situačná s 

Mestský úrad v Prešove l 

odporúčame zabezpečiť vytýčenie polohy inžinierskych sietí ich vlastníkmi 
tých častiach pozemkov, ktoré budú predmetom majetkového prevodu. 

l'tlES'l'O PltEŠOV 
~estský úrad v Prešove 

ODBOR UZEMN~HO PLÁNOVANIA A SfAVEBNtHO ÚRADU 
080 01 Prešov · ~ 

~---

Ing. arch. Mária Cut.k.ová 
vedúca Odboru 
územného plánovania a stavebného úradu, 
hlávny atcJUteRt i11es1a 

73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)31001111 Fax .. +421(51)773~6651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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MAJETKO-PRÁVNA ANAL rn 
dotknuté parcely: 
- 9310/529 - LV 6492 -vl. Mesto Preäov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
-9310/908- LV 6492 -vl. Mesto Preäov, Hlavná 73,08001 Preäov 
-stavba na parcele 9310/908- LV 16 171- vl. Cresco Hotels,s.r.o., 
Poštová 3, Bratislava, PSČ 811 06, SR 
- 9310/909- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 

susedné parcely: 
-9310/500- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 

- 9310/522- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 

- 9310/530- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 

- 931 0/533 - L V 7701 - vl. M·MARKET ,akciová spoločnosť, 
Dukelských hrdinov 2, Lučenec, SR 
- 9310/553- LV 6492- vl. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 

LEGENDA 

- - - hranica riešeného územia 

c:::::J spevnené plochy - parkovacie plochy 

c:=J spevnené plochy - komunikácie 

l'-~~ spevnené plochy - rampy a schodiská 

- plochy zelene 

--- katastrálna mapa 

~La o~ 

"·_\ ·... '-./ ••. -* : .· 

-.: .. ~?:~~-~~--;· 

~ 
Podkladom situácie bol geometrický plán a katastrálna mapa. 

Tento výkre• nenahrádza výrobnú dokumentáciu. Pred výrobou je nutné vykonať skutkové zameranie a výrobnú dokumentáciu konzuttovať s architektom. 

AUTOR PRO.II=KTII Ing. arch. Pavol Wohlfahrt AUTORSKÁ OCHRANA: 
Tento výkres je orginál, jeho kopírovanie je trestné 

Ing. arch. Martin Pačay podla §21, odst.d.) zákona č.383/1997 Z.z. 

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT f Ing. arch. Martin Pačay 

VYPRACOVAL l Ing. arch. Anna Vongrejová 

INVESTOR CRESCO Hotels, s.r.o., Poštová 3, 811 06 Bratislava 

STAVBA Polyfunkčný objekt CRESCO 
Ulica Antona Prfdavku, Prešov 

ZÁKRES DO KATASTRA 
- spevnené a zelené plochy 

~-·-~:JE_ a č a y 
!_ __ ~ wohlfahrt 

OKRES PREŠOV 

OBEC PREŠOV 

STUPEŇ SP POČET A4 2 

DÁTUM FERBUÁR2015 l MIERKA 1:500 

ARCH.ČfSLO 

02/02/15.02.AS-SIT02b 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES. 707 Prešo1 

OBEC: 524140 Prešo\ 

KAT. \STRALNE ÚZE!\ !IL Prc:šov 

' ' l 

VYPIS Z LISTU VLASTNICľVA č. 16171 
'· 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODST'\.TA 

Stavby 

SÚPISNÉ NA PARCELE D RUH POPIS 
ČÍSLO ČÍSLO s AVBY STAVBY 

o 9310/908/0 21 rozostavana stavba 
o 9310/909/0 21 rozostavana stavba 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vla tníka 

l Cresco Hotels,s.r.o., Poštová 3, B ·atislava, PSČ 811 06, SR 
IČO/RČ: 43837964 

Titul nadobudnutia: 
Kúpna zmluva V 6054/2014-pol586~/14 

ČASŤ C. ŤARCHY 

Bez zápisu 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

Vyhotovil: Anna Lichvárová 

VÝPIS JE NEPOUŽ/TEĽNÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

v znení vyhlášky č. 7211997 Z.z.) 

Dátum aktualizácie: 31.05.2015 OC :00:00 

Strana: l 

Dátum: 15.06.2015 

(celkom stavieb .............. .!.. .. 
fNÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

6492 16171 
6492 16171 

(celkom vlastníkov .............. \.... 

Podiel 

III 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Doterajší stav 

pzkn. 
vložky 

LV 

6292 

9,492 

Cislo 

parcely 

PK KN 

9310/529 

9310/909 

16171 na 9310/909 

Výmera 

ha m' 

3393 

27 

Druh 
poz.emku 

ost. pi. 

VÝKAZ VÝMER 

Zmeny 

Diel k parcele 
číslo čislo 

od 
parcely 
či s lo 

m' 

Stav právny Je totožný s registom C KN 

éisto 
parcely 

9310/529 

9310/998 

9310/999 

9310/529 

Výmera 

1405 

1734 

254 

27 

Nový stav 

Druh 
pozemku 

kód 

ost. pi. 
29 

ost. pi. 
29 

ost. pi. 
29 

Vlastnik.(tná oprav. osoba) 
adresa,(sidlo) 

doterajší 

Mesto Prešov, 
Hlavna 73, Prešov 

doterajší 

Mesto Prešov, 
Hlavná 7 3, Prešov 

Pol.u ____ ---------3420 

zast. pi. 
(rozostav. 
_sj_aybiJL ----1----- -------

zast. pi. 
26 

__ n_ 
l 

3420 

Legenda: 
Kód spôsobu využívania: 
26 ·Pozemok, na kl orom ;e rozostavaná .rtm·ba 

29 ·Pozemok, na ktorom je okrasnú :l(íhrudo, uln'ná a sid!Jsknvá ze/eh, park a incífunk(ná .:elc:Jí a !esn;J pozemok na rekreutné a po/Ovnícke vy1 živanie 
Kód druhu stavby: 
2 l - Rozos/([Vaná budova 

l l l l 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpi ov s katastra nehnutel'ností 

Kat. 
územie Prešov 

Číslo 
plánu 74/2015 Mapoví' 

list č. 
Prešov 5-3/23 MontanA Košice s.r.o 

Pri hati l, Košice 
IČO: 36 179 949 

GEOMETRICKÝ PLÁNna odd( l enie pozemku p. č. 93 l 0/99 
Mail: milos.varga@montana-ke.sk 

Vyhotovil Autorizačne overil 

Dňa: JMeno: D11a: l Meno: 
__ ll .6.2015 _Ing.~~~~~~!~_:- ll .6.2015 Ing. Patrik Cirbus 

Nové hranice boli v prírode označené Náležitost'ami a presnosťou zodpovedá predpisom 
kovovými rúrkami 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) · 
1--------..:.:x"'x".x,_ ________________ _ 

Súradnice bodov oz.nače.ných číslami a ostatné meračské 
údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 

tč. 6.49-1997 

Pečiatka a podpis 
l 

i 

Uradne overil 
Meno· 

Dňa "l ~;~~~--- -----
_l 

Úradne overe é pod l' a§ 9 zákona NR SR č215/1995 
Z.z·.o geodézia kartografii 

Pečiatka a podpis 
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Majetkové prevody- komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta dňa 18.11. 2015 

P.~ Učel majetkového 
Predávajúci Kupujúci 

prevodu 

1. zruAenie OVS- uznesenie č. 13512015 zo dňa 21.9.2015 bod5EI)- Vodárenská vežaJUI. Metodova) 

2. mesto kupuje l. Matfäka l. Talianovä Mesto Preiov (UI.Capajevova) 

zri8denie vec. bremena Mesto Preiov (UI.Capajevova) l. Maträk a l. Talianovä 

3. mesto predilva Mesto Preiov (Sigord) 

4. mesto~ Mesto Preiov (Ul. Jänošíkova) KOI1lll"lilný dom OZ 

5. mesto predäva Mesto Preiov (Cemjata) JUDr. V. Bäncici 
6. !dlhodobý näíom Mesto Preiov (Ul. Näbrežnä) 

7. ~näiom Mesto Preiov (Ul. Cesk. annädy) 

8. zämer predaja (PP) Mesto Preiov (Cemjata) 

9. zäiner predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. Jänošikova) 

10. zämer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. Slanská) 

11. zämer Qred~a {Pf'l Mesto Preiov (Ul. Wolkerova) 

12. zämer predaja (PP) Mesto Preiov (Ul. M. slovenskej) 

13. zämer ~a OV~) Mesto Preiov (Ul. Slanská) 

14. zämer predaja (PHOZ) Mesto Preiov (UI.Levočská- M. Nešpora) NOS,a.s. 

15. zämer prenäjmu {PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Košická) OZ Srdcom pre zvieratá 

16. zämer dlh. prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Šväbska) Podpora aktiVit seniorov, n. o. 

17. zämer dlh. prenäjmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Exnärova) Podpora aktiVít seniorov, n. o. 

18. zämer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Oumbierska) DC AKTMTY PRE VŠETKÝCH 

19. zämer prenäjmu (PHOZ) Mesto Prelov (Ul. Bernolákova) Slovenský zväz bedmintonu 

zämer prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Bernoläkova) Gréc:kokat. arcibiskupstvo Prešov 

20. zämer dlh. prenájmu (PHOZ) Mesto Preiov (Ul. Karpatská) NAPOLI GLASS RECYKLING, s. r. o. 

21. lzämer dlh. Jlrenéjmu (PHOZ}_ Mesto Preiov (Ul. Škultétyho) i\ll!_slnícl BO na Ul. ŠkuMtyho 7 a 9 

22. zämer dlh. prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. SoUvarská) OZTobiäš 

23. zämer dlh.pre!läjmu (PHOZl Mesto Preiov (Ul. Hlavné) Prešovské närodné divadlo 

zämer dlh. prenájmu (PHOZ) Mesto Prešov (Ul. Hlavná) FRIMart Prešov 

zämer dlh. pre11äjmu JPHOZ}_ Mesto Prešov (Ul. Hlavné) L. Gizela 

zämer dlh. prenájmu (OVS) Mesto Preiov (Ul. Hlavné) 

24. uzatvorenie ZMLUVY Mesto Preiov (UI.Sekčovská) PaedDr. ~r. J. Ivan 

25. uzatvor. zmluvy o výpožičke Mesto Preiov (Ul. Karpatská) NAPOLI GLASS RECYKLING, s. r. o. 

26. nadobudnutie do vlastníctva Ing. M. Rynik a manž. Mesto Prešov_(UI. Dúhové) 

27. zämer prenájmu (PHOZ) Mesto Prelov (Ul. Hlavné) VýChodoslovenský región, n. o. 

28. mesto kupuje Ing. F. Onofrej aM. Onofrej Mesto Preiov (Ul. Narclsovä) 

SPOLU 

* PP - priamy predaj 
* OVS - obchodná verejná súfaž 
* PHOZ- návrh na schválenie prfpadu hodného osobitného zreteľa 
* ZP - znalecký posudok 
*ZMLUVA- uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva 

Navrhovaná cena 
Výmerav m

2 Mesto kupuje 

žiadate rom komisiou v€ 

min. ZP cca 105 

min. ZP 
OVS 8600€ stavba+ 696 

OVS40000E stavba +1 426 

23100,00€ 1298 

stavba + 2 135 

stavba + 2 897 

36 

cca 50 

cca 190 

cca24 

4 

BO 

10824 

120,00 Elrok NP -139.76 

59 Elrok + poplatky za energie NP-200 

59 Elrok + poplatky za energie NP- 299 

1 Etrok NP-203,46 

1 Elročne + úhrada za služby 1 360,07 

1 Elročne + úhrada za služby 1 360,07 

1,00 Etm2/rok cca 360 

1.00 €/rok ha celý ~met näjmu 655 

1,00 € za celý predmet näjmu stavby + 2 450 

8,30 Elm2/rok + úhrada za služby NP- 332,17 

9,00 Elm2/rok + úhrada za služby NP- 332,17 

NP-432,24 

NP-432,24 

cca500 

bezodplatne · oporný múr cca 10 bm 

27,50 Elm2/rok + úhrada za služby 407 
51,02 Efm• 334 17 040,68 

17 040,68 

Mesto predáva 

v€ 

40000,00 

23100,00 

354 795,41 

417 895,41 

l 

l 

JUDr. Končar 

Buzgóovä 

1Buzg6ovä 

l 

l 

l 

l 

ng. Šarišský 

Ing. šarišský 
Ing. Adam 

ng. Oolhä 

l ng. Oolhä 

Klčurovä 

Buzgóová 

.Buzgóovä 

1

Buzgóovä 

LiChvärovä 

Buzgóová 

Lichvárová 

l'' 
i'' 
i'' 
i'' 
l 

l 

l 

l 

ng. Benčíková 

ng. Benčikovä 

ng. Benčiková 

ng. Benčiková 

ng. Benčikovä 

ng. Benčíkovä 

PhDr. Sirotňäkovä 

Magäčová 

l ng. Dolhá 

l 

l 

l 

l 

ng. Benčiková 

.ng. Benčíkovä 

ng. Benčíkovä 

ng. Benčíkovä 
UOr. Juricová IJ 

IF 
111 

'PhDr. Sirotňflková 

ng. Adam 
ng. Benčíková ili 

IJ UDr. Brumerčíková 
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