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1;;;1 
Mesto Prešov 

dňa:2.12.2015 

Návrh na schválenie 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 18. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k návrhu na schválenie majetkových prevodov 

dňa:2. 12.2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

po prerokovaní vyššie uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

majetkové prevody schváliť. 
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Vydanie: 

číslo: /2015 

číslo: /2015 



'51 Návrh na schválenie 
Vydanie: 

MAJETKOVÝCH PREVODOV 
Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme komisii MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na prerokovanie majetkové 
prevody: 
- zrušenie uzn,~senia 
- kúpa 

zámer predaja spôsobom priameho predaja 
- zámer prenáj.~u spôsobom priameho prenájmu 

zámer predaj.la spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
zámer prenáJipm spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
zámer pren~f·lmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže 

F- MsÚ/SP-0112: ll Strana 111 



Návrh c;l 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. l (Ing. Benčíková) 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 97/2015 zo dňa 8. 6. 2015 
v časti odporúča 
bod2 

Vydanie: 

Strana 
1/25 

vyhlásit' súťaž návrhov architektonických a technických úprav využitia areáh11 Delne s dôrazom na 
oddychovú a rekreačnú funkciu areálu tak, aby táto súťaž prebehla a bola vyho1:tnotená do konca roka 
2015. 

Dôvod: Mesto Prešov disponuje PD na revitalizáciu športovo-rekreačného zariadenia Delňa, preto 
máme za to, že nie je potrebné vyhlásiť novú súťaž návrhov. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



c;l Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. 2 (Kičurová) 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 74/2015 zo dňa 27. 4. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 5 

Vydanie: 

Strana 
2/25 

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zre<::el'a z dôvodu že ide 
o pozemok, ktorý tvorí súčasť objektu vo vlastníctve žiadatel'a, týkajúci sa časti pozemku 
parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere cca 611 m2 (presná výrltera bude známa po 
vypracovaní GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Námestie legionárov (preli budovou veliteľstva 
divízie) 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dôvod: Odstúpenie od žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nt odkúpenie pozemku. 
Spôsob užívania uvedeného pozemku je riešený naďalej nájmom ra základe uzatvorenej 
Nájomnej zmluvy č. 16/2008 zo dňa 25. 7. 2008. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



c;l 
Mesto Prešov 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

P. č. 3 (Kičurová) 

Al Návrh na zrušenie uznesenia 

Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 5 

Vydanie: 

Strana 
3/25 

Predaj pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha a nádvorie o vým~re l m2
, LV č. 6492, 

k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamym predajom spoločnosti To bis :av s.r.o., Fučíkova 
438, 087 Ol Giraltovce, IČO: 35507971 

za cenu 57 € (57 €/m2
). 

Dôvod: Odstúpenie od žiadosti o odkúpenie pozemku z dôvodu, že uvedená obchc dná spoločnosť už 
neexistuje. Žiadateľ už nie je ani vlastníkom stavby, ktorou je uvedený pa zemok zastavaný. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



C;l 
Mesto Prešov 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

P. č. 4 (PhDr. Sirotňáková) 

Vydanie: 

Strana 
4125 

Al Mesto Prešov kupuje pozemky: 
- parc. č. KNE 17711, orná pôda o výmere 480 m2 a KNE 17712, orná p• •da o výmere 895 m2

, 

vedených na LV č. 12970, k. ú. Prešov 
- parc. č. KNE 181/1, ornápôdaovýmere 509m2 aKNE 181/101, orná}:5daovýmere 959m2

, 

vedených na L V č. l 0807, 
spolu o výmere 2 843m2

, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod Šalgovíkom 
od vlastníkov, resp. ich právnych nástupcov vedených na LV č. 12970 a l 08f 7. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Odkúpenie uvedených pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadan a pre stavbu "Mestský 
park Sekčov -III. etapa, objekt pešie spevnené plochy -úpravy", ktorá s 1 začala realizovať na 
základe písomnej požiadavky VM Č č. 7 zo dňa l. l O. 20 15. Oddelenie in' ·estičnej činnosti Ms Ú 
požiadalo o usporiadanie pozemkov v KNC stave, ktorým zodpovedajú parc ely uvedené v bode A, 
nakoľko nie je na stav KNC založený list vlastníctva. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť odkúpenie predmetných nehnuteľností za účdom realizácie stavby 

"Mestský park Sekčov - III. etapa, objekt pešie spevnené plochy - ú ?ra vy", v príslušných 
spoluvlastníckych podieloch od jednotlivých vlastníkov za cenu stanovenú zn :tleckým posudkom. 

Dl Cena: 
Cena bude stanovená v zmysle znaleckého posudku. 

El Prílohy: 
Žiadosť odboru strategického rozvoja zo dňa 22. 10. 2015 
Záznam z výberu staveniska stavby 
Kópia z mapy GIS 
LV č. 12970 
LV č. 10807 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemkov parc. č. KNE 177/1, orná pôda o výmere 480m2

, KNE 17712, orná pôda 
o výmere 895 m2

, vedených na LV č. 12970 a parc. č. KNE 18111, orná 1ôda o výmere 509 m2
, 

KNE 181/101, orná pôda o výmere 959m2
, vedených na LV č. 10807, spolu J výmere 2 843m2

, k ú. 
Prešov, lokalita Ul. Pod Šalgovíkom od vlastníkov, resp. ich právnych ná.1 tupcov vedených na LV 
č. 12970 a l 0807 
- za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



' Váš list čfslo l zo dňa: 

VEC 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie investičnej činnosti 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Naše čfslo: Vybavuje /linka 

Mestský úr: td Prešov 

OSMM, Ml '0 j!J fftfo / ~./1-
Jarkova 24 · / c; 

080 Ol Preš >V 

Prel ov: 

R-14981/2015 Mgr. Fertaľ/3100260 22.10.2015 

"Mestský park Sekčov, III. etapa, obj. pešie spevnené plochy - úprav1r" - žiadost' o 
majetkovoprávne VYsporiadanie 

Pri zahájení projektovej prípravy pre predmetnú stavbu odsúhlasenú "'\·Mč č. 7 na rok 
2015 (začiatok prvej etapy v rozsahu podľa odsúhlasených finančných proscriedkov), došlo 
v predmetnom území k zisteniu, že v predpokladanej trase chodníka sa nachádzajú aj 
pozemky vo vlastníctve súkromných osôb (viď záznam z výberu sta' eniska zo dňa 

14.10.2015, zaslaný Vám samostatnou poštou). 
Na základe uvedeného Vás žiadame o majetkovo-právne vysporiada:!Lie predmetných 

pozemkovKNC -parc. číslo 14307/12 a 14307114 pre potrebu vydanie stavemého povolenia 
a samotnej realizácie prác. 

S úctou 

Prílohy: 
informatívna mapa 

Na vedomie: 

080 C 1 Pre; š~)~· 

lng.1!udovít Kob ini 
poverený riadeníd. OIČ 

l. Ing. Stanislav Kahanec, poslanecká schránka, so žiadosťou o vyrozUI]tenie ostatných 

členov VMČ č. 7 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto. rad ni~ 1@presov.sk l www.presov.sk 
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Záznam 
z výberu staveniska stavby: 

"Mestský park Sekčov- III. etapa, objekt pešie spevnené plochy - úpr lVY", 
konaného dňa 14.10.2015 

Prítomní: podľa prezenčne.i listiny 

Výber staveniska bol uskutočnený na základe písomnej požiadavky z 1rt. zasadnutia 
VMČ č. 7 zo dňa l. l 0.2015, vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov ra predmetnú 
investičnú akciu. Po fyzickej obhliadke dotknutej lokality a posúdení reáh osti, ako aj 
účelnosti investičného zámeru, sa prítomnou komisiou konštatuje a odporúča: 

-- zabezpečiť vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie sta• ·by pre účel 
vydania stavebného povolenia a výber zhotoviteľa stavebných prác ~Vymedzenie 
predmetu zákazky): 
~ navrhnúť dobudovanie a úpravu peších plôch pozdÍž celej trasy ochranného 

panelového rigolu a dvoch samostatných prepojení na ul. Ďumbiersku v l. časti pri 
objekte MŠ a detských jaslí a 2. časti pri objekte služieb zariadenie VHV 

~ trasovanie je nutné navrhnúť pod úrovňou rigolu, ktorý sa nachádza v 2 denej ploche 
nad obytným súborom stavby KBV č. 7 a pod ul. Pod Šalgovíkom, 

~ začiatok rigolu a požadovaných úprav chodníka je od prístupovej komr mikácie k ZŠ 
Sibirska a končí v rozľahlej zeleni posledným spevnením jeho profilu, 

);> požaduje sa riešiť koridor úpravy pešieho príležitostne (údržba) aj zjazd 1ého povrchu 
o šírke min. 2 a max. 2,5 metra (mimo samostatné prepojovacie chodr! [ky kde budú 
postačovať aj menšie šírkové parametre), 

);> vzhľadom na charakter oddychovej zóny a ekonomické aspekty odpo úča sa riešiť 
konštrukcia spodná (úložná) a vrchná (krycia) materiálom z drven~ ho kameniva 

· rôznych frakcií pre zabezpečenie únosnosti podložia a zaklinovania pov11 ~hu, 
);> v navrhovanej trase sa odporúča riešiť aj osadenie oddychových lav čiek a košov, 

prípadne prehodnotiť možnosť navrhnutia solárnych osvetľovacích boda v, 
);> v miestach napojenia nových plôch na jestvujúce povrchy (3 x) je vh~ dné navrhnúť 

informačne tabule o charaktere trás a prípustnosti ich využitia, 
);> vzhľadom na predpokladanú ekonomickú náročnosť a majetkove pome y, bude nutné 

projekčne riešenie spracovať v samostatných etapách, 
);> návrh musí obsahovať aj nevyhnutné úpravy dotknutých priľahlých plôch (terén, 

zeleň, dreviny), 
~ dokumentáciu pred vydodaním v čistopise je nutné odsúhlasiť na výrob1 om výbore, 
~ projekt bude, v prípade nedostatku obsahovej stránky technickej map), obsahovať aj 

nevyhnutné domeranie územia Pa V a PIS, 
~ projekt bude obsahovať aj nevyhnutné odsúhlasenie navrhovanej dokutl !entácie stavby 

na úrovni dotknutých účastníkov legislatívnej prípravy, 
);> zabezpečiť nevyhnutnú kontrolu postupu stavebných prác vo vzťahu na spracovanú 

PD v rámci výkonu AD, pričom náklady na túto činnosť budú v cene p1: )jektu, 
);> pre spracovanie dokumentácie je potrebné vychádzať z Urban stickej štúdie 

spracovanej v 12/2006 ktorá sa nachádza na odbornom oddelení ! OÚPaU) MsÚ 
v Prešove. 

Upozornenie : nakol'ko zástupca investora OSR- OIČ pri zahájení prípravy tejto investície 
v rámci monitoringu územia zistil že v dotknutom území v časti predpokli .danej trasy sa 
nachádzajú aj pozemky vo vlastníctve súkromných osôb (parcelné č. KN C - 14307112 
a 14307/14), žiada MsÚ-OSMa jeho kompetentné oddelenie o operatívne ioriešenie tejto 
skutočnosti! 



Záver: 
Predmetr ý záznam z výberu staveniska bude zároveň slúžiť pre vymedzenie predmetu 

služby v rámci : pracovania cenovej ponuky pre nevyhnutné projekčné riešenie stavby. Na 
základe vzájonu ej dohody bolo zároveň dnes prijaté, že po spracovaní dokumentácie bude 
cestou príslušné 10 odborného oddelenia zabezpečený proces verejného obstarávania pre 
samotnú realizác iu prác. · 

Zapísal: Mgr. Vlldimír Fertaľ 
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Mesto Prešov 

PREZENČNÁ LISTINA 

V)'ber staveniska: 

Strana 
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Názov (účel) konania: 
"Mestský park Sekčov III. etapa, obj. pešie spevnené ploch t- úpravy" 

Dátum konania: 14.10.2015 (streda) o 10:00 hod. 

Meno a priezvisko: 
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Meno a priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho zamestnanca or~! anizačného útvaru, l 
l 

í ktorý konanie uskutočnil: 
fng. Magdaléna Artimová., vedúca OSR i 

__l 

F- MsÚ/SP-01/5/1 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV Dátum vyhc tavenia 21.10.2015 
Katastrálne územie: Prešov čas vyhoto· •enia: 10:43:52 
----------------~----------------------------------------------~---

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 12970 
ČASŤ A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 

Parcelné číslo 

177/ 1 
1771 2 

Legenda: 

Výmera v m2 Druh pozemku 

480 Orná pôda 
895 Orná pôda 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

CPU - číslo pôvodného k. ú. 

4- Šalgovík 

ČASŤ 8: VLASTN{CJ A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Pôvodné k. ú. l 'očet č. UO U miest 
pozemku 

4 2 
4 2 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 
1 Safková Viktória r. Jurašeková, Sekčovská 10, Šalgovík, PSČ 080 01, 

SR 
Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

11.01.1945 

Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1120101Pe, zo dňa 5.5.2010 
X 241103-rozh.SK Prešov- PVZ 5053104 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Marcínová Mária r. Jurašeková, Sekčovská 39, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 27.04.1947 

Titul nadobudnutia Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1120101Pe, zo dňa 5.5.2010 

Titul nadobudnutia X 241103-rozh.SK Prešov- PVZ 5053104 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

3 Karahutová Jarmila r. Jurašeková, Sekčovská 75, Prešov, PSČ 080 01, 
SR 

Dátum narodenia : 10.02.1970 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1120101Pe, zo dňa 5.5.2010 
X 241103-rozh.SK Prešov- PVZ 5053104 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

4 Jurašeková Magdaléna r. Ferencová, Podjavorinskej 6, Prešov, PSČ 
080 05, SR 

Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

CA Sf C: f ARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

18.04.1949 

Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1120101Pe, zo dňa 5.5.2010 
X 241103-rozh.SK Prešov - PVZ 5053104 

1 l 4 

1 l 4 

1 l 4 

1/4 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálnEI1o portálu: 20.10.2015 



PKV 4-52 pre pa •cely reg. E KN 4-177/1 4-177/2 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 2/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 20.10.2015 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KAT ASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV Dátum vyho· ::>venia 21.10.2015 
_K_at_a_s_tr_ál_n_e_u_z_em_ie_:_P_r_e_š_o_v ____________________ č_a_s_v.-!y'-h_o_tm~ en ia: 10:51:58 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 10807 
ČASf A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu 

Parcelné číslo 

1811 1 
181/101 

Legenda: 

Výmera v m2 Druh pozemku 

509 Orná pôda 
959 Orná pôda 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

CPU- číslo pôvodného k. ú. 

4- Šalgovík 

ČASf B: VLASTN/Cl A IN~ OPRAVNEN~ OSOBY 

Pôvodné k. ú. fJ očet č. UO Umiest 
pozemku 

4 2 
4 2 

Por. člslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spol 'JV/astnlcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastnlka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Langová Mária r. Rapavá, Wolkerova 3, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: 27.08.1948 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 
Z 3914/01-0 520/01-PVZ 5869/01 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Caban l!ubomir r. Caban, A. Matušku 11, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 13.08.1980 

Titul nadobudnutia Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 

Titul nadobudnutia Kúp.zmluva V 225/08-PVZ 1225/08 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

3 Luňáková Helena r. Tomková, Trieda SNP 96, Košice, PSČ 040 22, SR 
Dátum narodenia: 15.01.1932 

Titul nadobudnutia Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 

Titul nadobudnutia Z 2210/03-400 173/03,R 180/05-0opl.údajov-PVZ 4915/03 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

4 Repková Jolana r. Šimková, Obrancov mieru 60, Prešov, PSČ 080 01, 
SR 

Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 

02.10.1926 

Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 

Titul nadobudnutia Rozhodnutie OU odbor katastrálny č.X 208/00-PVZ 5757/00 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

5 Jurica Marián r. Jurica, Ing., Talinská 2388/9, Košice, PSČ 040 12, SR 
Dátum narodenia: 30.07.1946 

Titul nadobudnutia Z 4556/2012-osv .ded. 260 1231/2011 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

6 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

18 l 140 

61140 

18 l 140 

18 l 140 

18 l 140 

5 l 14 
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Por. číslo Priezvisko, r. 1eno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalE ~o pobytu (sídlo) vlastníka 

IČO: 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Účastník právneho vzťahL 

7 Caban Juraj r 
Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

Účastník právneho vzťahu 

Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 
Rozhodnutie OU odbor katastrálny č.X 208/00-PVZ 5757/00 

Vlastník 

Caban, Tarasa Ševčenka 36, Prešov, PSČ 080 01, SR 
02.08.1950 

Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 
Z 3660/03-260 1580/02-PVZ 552/04 

Vlastník 

8 Velčeková Ľw !mila r. Cabanová, RNDr., Horárska 52, Prešov, PSČ 080 
_ 01,SR 

Dátum narodenia: 13.10.1956 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

ČASfC: fARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 
Z 3660/03·260 1580/02-PVZ 552/04 

PKV 4-109 pre p lrcely reg. E KN 4·181/1 4-181/101 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

6 l 140 

6/140 
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Strana 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 5/25 

P. č. 5 ( Buzgóová) 

Al Mesto Prešov kupuje: 
- pozemok parc. č. KNC 1017/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 558m2 

- stavbu (rodinný dom) so súp. č. 7183, umiestnenú na pozemku parc.č. KNC 1017/6, všetko 
zapísané na LV č. 6222, k. ú. Prešov, 
od Anastázie Kol'šovskej a manžela Ľubomíra Kol'šovského, Údenárska 21 080 Ol Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadatelia ponúkajú mestu Prešov predaj rodinného domu a pozemku na Jl. Údenárskej č. 21 
v Prešove. 

Cl Stanovisko odboru strategického rozvoja zo dňa 5. 3. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa 2. 3. 2013: 
VMČ č. 3 nesúhlasí s odkúpením pozemku a stavby (rodinného domu). 

El Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 230 000 €. 

F/ Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 29. l. 2015 s prílohami 
Stanovisko OSR zo dňa 5. 3. 2015 
Kópia mapy z GIS 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC l 017/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 558m2 a stavby 
(rodinný dom) so súp. č. 7183, umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1017/6, všetko zapísané na LV 
č. 6222, k. ú. Prešov, Ul. Údenárska 

-za cenu 230 000 €. 

F- MsÚ/SP-01/12/1 



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

Mestský úrad v Prešm e 
sekcia majetková a ek, momická MsÚ 
oddelenie mestského 11 1ajetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

ŽiadosÍ' o predaj/kúpu! pozemku* 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

A . l ' /:_O LV fr-t1 1 i!_A 
Meno, priezvisko l obchodný názov: I.~.O..cJ.j,~,g .. ~.f!,.::, ................ (j, .. :.P.. .................. ................................... .. 
Dátum narodenia l IČO: ............................................... .., 6 

.... ~ ..... -.. .................................................. 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.-- - ' 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ... .i.t. ... ;; ... ;-... --; .. : .......... v..~.~ .. ~ .....•................ ....... , ................................. . . . 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ......................................... . 
/l ~ / 

e-mailová adresa: •. ·-~;-y . , ........................................................... . 
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých ntvrhovatel'ov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 
l -

Pozemok sa nachádza na ulici: ... @.f./.ť.t.J.~.$.fd .. /./. .............................................................................. ... 
K 'ln , · 7Jre~c/ atastra e uzemte: .... :l1 .••.•.•..............•.....................................••..........•..•..•....•....•...•.• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Číslo parcely: ...• C.t.J:!. .. -1./?..i..·liJ:. ........................................................................... , ..................................... . 
účel žiadosti: .l.?.f.:!?..!i!...ik:&.~.~:.l&:A:?!.f..!!.. .......... -2.{!.9.~.e{.?.c2s~ ..... ..................................... . 
....................................................................................................................................... ······································ 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto~ (ch zákonov v plnom znení 
podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných ú• aj ov v rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dot11 platnosti zmluvy uzavretej 
ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného poruš~ 1ia podmienok spracúvania 
osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

'
19 f-1 :<_ó;?-v Prešove dňa r/.. .. .' .... 1..; ••••••• · 7 

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

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚ/SP-52/1/3 

•, ... - .. .-.. -:-.~.:;; . .,..w ............. . 
p 1dpis navrhovateľa 



VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 

Okres 
Obec 

707 Prešov 
•. :24 140 PREŠOV 

é49 502 Prešov 
Dátum vyhotovenia: 26.03.2014 

Katastrálne územie: tas vyhotovenia 10:08:58 

V Ý P I S Z L I S TV V L A S T NÍ C T V A č. 6222 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ POC'3TATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej maoe 

Parcelné 
číslo 

Výmera 
v m2 

Druh 
pozemku 

Spôsob Druh Umiest. 
využ.p. chr.n pozemku 

1017/6 558 Zastavané plochy a nádvoria 15 l 

Legenda: 

Kód spôsobu využí vani il pozemku 
15- P>zemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným 

č .. slom 

Kód umiestnenia pozem ::u 
l - P· :•zemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Súpisné 
číslo 

7183 

Legenda~ 

Na parcelE· 
číslo 

1017/6 

Kód druhu stavby 

Druh 
stavby 

lO 

10 - Rcdinný dom 

Kód umiestnenia stavb2 

Stavbv 

Popis 
stavby 

rodinný dom 

l - Stavba postavané na zemskom povrchu 

ČASŤ B: VLASTNÍCI A H !~ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh 
chr.n. 

Právny 
vzťah 

Umiest. 
stavby 

l 

Por. 
číslo 

Priezvisko, me:1o (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) 
a miesto trval§ho pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky podiel 

Účastník právneho vzťa1u: Vlastník 

l Koľšovský Ľubo~ír, SR 

Titul nadobudnutia 
R II 1298/87 

Dátum narodenia: 30.03.1957 
Spoluvlastnícky podiel: 

2 Koľšovská Anas·.ázia r. Kuchárová, Údenárska 21, PREŠOV, SR 
Dátum narodenia: 28.03.1960 

1/2 

Spoluvlastnícky podiel: 1/2 

Titul nadobudnutia 
Dohoda R II.l298/87 
Z 3184/2006-Žiadosť o <ápis podielového spoluvl.zo dňa 16.8.2006 

Strana l 



Váš list číslo/zo dňa 

Vec 

, , "' 
OKRESNY URAD PRESOV 

MAJETKOVOPRÁVNY ODBOR 
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 

,. ~ > ' ' . ~ > • 

Naše číslo 
OU-PO-MP0-2015/01 0723-4 

• 

• 

Okresný úrad Pr~---· 
Katastráln ňor 

Vybavuje/linka 
JUDr. Švamá/051/7082311 

Žiadost' o výmaz t'archy zapísanej na liste vlastníctva č. 6222, k. ú. Prešov 

/ • 

• 

Prešov 
22.01.2015 

-~ Na základe zmluvy o poskytnutí štátneho príspevku na individuálm. bytovú výstavbu 
občanovi - stavebníkovi a obmedzení prevodu nehnuteľnosti uzavretej dňa l] .05.1990 v zmysle 
vyhlášky č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a irdividuálnej bytovej 
výstavbe a modernizácií rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení ni :skorších predpisov 
medzi Mestským národným výborom v Prešove a občanom Ľubomír )ID Kol'šovským, 
nar. 30.03.1957 a manželkou Anastáziou Koľšovskou, nar. 28.03.1960, obaj~ v tom čase bytom 
Prešov, Gen.Petrova 35, registrovanej Štátnym notárstvom v Prešove pod číslo111 RIII 1144/90 dňa 

' 22.05.1990, bol poskytnutý štátny príspevok vo výške 125.000,- Kčs na výstav m rodinného domu 
v katastrálnom území Prešov. 

Obmedzenie prevodu bolo vyznačené ako ťarcha v časti C na liste '1 'lastníctva č. 6222, 
katastrálne územie Prešov. 

Vzhľadom na to, že obmedzenie prevodu nehnuteľnosti vyplývajúq e z bodu 4 vyss1e 
uvedenej zmluvy zaniklo, Vás žiadame o výmaz obmedzenia prevodu zapi 1aného pod číslom 
RIII 1144/90 vyznačeného v časti C na LV č. 6222, katastrálne územie Prešov, vedeného na 
mene vlastníkov: Koľšovský Ľubomír, nar. 30.03.1957 a Koľšovská Anastázi21, r. Kuchárová, nar. 
28.03.1960. 

S pozdravom 

?:-:~šov 

odbor 
\... 

\ 

-~.f;n·.':<tie -<e:~: 3 JUDr. Start1slav l'Zari~ 
r ;'; :0·.~ ·--:·::~~c·-· vedúci odboru 

Na vedomie: Anastázia Koľšovská, Údenárska 21, 080 Ol Prešov 

Telefón Fax E-mail Ii temet 
++421- 51-708 2311 ++421- 51-701!2234 daniela.svama@ po.vs.sk 'l ww.minv.sk 

"' 



· Váš list číslo l zo dl11: 

/t'2)j.J.clr 
/fl • 4 ~{. 
. ' . /. • .L. t'! ';! 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor strategického rozvoja 
Oddelenie riadenia projektov 

Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

č. spisu 787/2015 Mgr. Jana Vargová/104 05.03.2015 
č. záznamu 15705/2015 

Zaujatie stanovís mk odkúpeniu nehnuteľnosti na Ul. Údenárskej 21, Prešov 
-odpoveď 

Dobrý deň, 

Na záklac e Vašej žiadosti o zaujatie stanoviska k možnosti odkúpenia nehnuteľnosti 
na parc. Č. KNC 1017/6 na Ul. Údenárskej 21, v k. ú. Prešov, Vám Oddelenie riadenia 
projektov dávam sledujúce stanovisko: 

Oddelenie riadenia. projektov neeviduje žiadnu žiadosť, na základe ktorej by sa mesto 
Prešov mohlo :tchádzať pre navrhovanú lokalitu o nenávratný finančný príspevok. 
Nepredpokladá s l, že pre priľahlé územie budú vhodné výzvy na čerpanie doplnkových 
zdrojov mestom I :rešov. 

S pozdravc 1m 

ľtiESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJA 
080 01 Prešov 

Ióg. Jana v rteľová 
poverená riadením 

[j] 

Odboru strategického rozvoja MsÚ 

Mestský úrad v Prešove l Hlav á 73 l 080 01 Prešov 1 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Mapa 
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26.03.2015 09:28:23 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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GJ 
Mesto Prešov 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

P. č. 6 (Ing. Benčíková) 

Al Mesto Prešov kupuje: 

Vydanie: 

Strana 
6/25 

- vnútroareálovu komunikáciu, vetva "B" umiestnenú na pozemku parc.~. KNC 1425 vedenom 
na L V č. 721, k. ú. Záborské v priemyselnom parku Záborské, od spoločnos :i MH Invest s. r. o., 
Trnavská cesta 100, Bratislava, IČO: 36724530. 

B/ Predmet žiadosti a účel prevodu: 
Žiadateľ ponúka na odpredaj obslužnú vnútroareálovú komunikáciu SO 150 vetva "B" 
v priemyselnom parku Záborské mestu Prešov. 
Kolaudačným rozhodnutím č. H/631/2011-Čj zo dňa 20.2.2012 bola komuni: .:ácia daná do užívania 
a vzhľadom na skutočnosť, že ako obslužná komunikácia slúži na : :abezpečenie prístupu 
k jednotlivým výrobným závodom etablovaných investorov v priemysel! lom parku Záborské. 
Zabezpečenie prístupu k výrobným závodom mesto Prešov deklarovalo aj v kúpnych zmluvách pri 
prevode pozemkov jednotlivým investorom. 
Toho času má mesto Prešov komunikáciu od žiadateľa v prenájme am .opak žiadateľ má na 
pozemok pod komunikáciou s mestom Prešov uzatvorenú nájomnú zmluvu. 

Cl Stanovisko PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 25. l. 2015: 
(V prílohe) 

Dl Cena: 
Navrhovaná cena: 100 € bez DPH 

El Prílohy: 
Záznam z rokovania 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. 

Návrh na uznesenie: 
Odkúpenie stavby vnútroareálovej komunikácie, vetva "B" umiestnenej na 'Jozemku parc. č. KNC 
1425 vedenom na LV č. 721, k. ú. Záborské v priemyselnom parku Záborské, od ~poločnosti MH Invest 
s .r. o., Trnavská cesta l OO, Bratislava, IČO: 36724530 
-za cenu 100 é bez DPH 

F- MsÚISP-01/12/1 



Záznam č. 01/2015 
Z pracovného rokovania stavby "Priemyselný park l PZ Záborské" 

konaného dňa 09.10.2015 na mestskom úrade Prešov 

Identifikačné údaje : 

Názov projektu : Priemyselný park IPZ Prešov 

Prenajímateľ : MH Invest s.r.o. 
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 

Nájomca: Mesto Prešov 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.02.2012 medzi mes~ om Prešov, so 

sídlom Hlavná 73, 080 Ol Prešov, IČO: OO 327 646 (ďalej ako "Nájomca") a sp11ločnosťou MH 

Invest, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 100, 821 Ol Bratislava, IČO: 36 724 530 (ďalej ako 

"Prenajímatel'") spoločnosť MH Invest odovzdala Nájomcovi do od pla~ 1ého užívania 

nasledovný objekt: 

• SO 150 Vnútroareálové komunikácie, Vetva "B" uskutočnený na pozemku parc. č. 304/7, 
katastrálne územie Záborské 

nachádzajúci sa v priestore infraštruktúry Priemyselného parku IPZ Prešov. 

Dňa 09.10.2015 sa uskutočnilo pracovné rokovanie v priestoroch mest ;kého úradu 

Prešov za účasti: 

Ing. Andrea Turčanová- primátorka mesta Prešov 

JUDr. Miroslav Makara- vedúci odboru správy majetku mesta 

Ing. Magdaléna Artimová- vedúca odboru strategického rozvoja 

Mgr. Roman Kováč- konatel' spol. MH Invest, s.r.o. 

Ing. Peter Lehotský- projektový manažér MH Invest, s.r.o. 

Prerokované bolo nasledovné: 

Nájomca na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 04.10.2011 prenechal Pn najímatel'ovi do 

odplatného užívania časť pozemku, parc. č. 304/7, parcela registra "C", za pís: má na LV č. 721 

vedenom Správou katastra Prešov pre k.ú. Záborské, obec Záborské, okr ~s Prešov, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 13852m2, a to časť pozemku c1 výmere 5000m 2 

(ďalej ako "Pozemok"). Účelom prenájmu Pozemku bola výstavba obslužnej vnútroareálovej 

komunikácie SO 150 vetva "B" v Priemyselnom parku l PZ Prešov pc: cll'a špecifikácie 

a podmienok stanovených v stavebnom povolení č. H 421/2005-Čj/263 z~' dňa 31.8.2005 

a v rozhodnutí č. H 115/2011-Čj zo dňa 06.06.2011, ktorým sa predÍži' a lehota na jej 

dokončenie do 30.06.2012 (ďalej ako "Komunikácia"). Zmluvné strany clňa 10.10.2011 

uzatvorili Zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, ktorej predmetom bol záväzok lmluvných strán 

uzatvoriť Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom ja záväzok Prenajímatel'a odo 1zdať Nájomcovi 

do odplatného užívania Komunikáciu a to za dohodnutých podmienok. 



·~1101~!! l 
Vzhľado 'n na to, že spoločnosť MH Invest, s.r.o. v priemyselnom parku l PZ Prešov 

nevlastní žiadn!! ďalšie pozemky vhodné pre umiestnenie nových investorov a aj samotná 

komunikácia je vybudovaná na prenajatých pozemkoch, bol nevrhnutý odpredaj tejto 

komunikácie m :!stu Prešov. Cena bude dohodnutá v Zmluve o prevode vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti kde budú stanovené práva a povinnosti zmluvných strán. 

Mesto Prešov zašle oficiálnym listom, žiadosť spoločnosti MH Invest, s.r.o., 

o odkúpenie l1ore uvedenej . nehnuteľnosti, ktoré bude posúdená a doporučená na 

odsúhlasenie M nisterstvu hospodárstva SR ako poskytovatel'ovi dotácie. 

Účtovná hodnota nehnuternosti evidovanej v majetku spoločnosti MH Invest je 

273.069,55 Eur Vo svojej žiadosti mesto Prešov uvedie navrhovanú cenu za odkúpenie 

nehnuteľnosti v'' výške 100,- Eur bez DPH. 

Mgr. Roman Kov :íč 

kon at el' 

Zapísal: Ing. Pete" Lehotský 
V Bratislave dňa 1~ .10.2015 
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PRESOV REALs.r.o. 

Váš list: Naša značka: 
707/2015 

Slovenská 40, 08) 01 Prešov 
Tel. 051/773 20 114, fax 051/772 52 64 
e-mail: sekretari21 @presovreals~ 
www.presovreaU k 

Vybavuje: 
Ing. Daniel Tkáč 

----------------

Oddeli •nie mestského majetku 
Odb x správy majetku mest; l 

Jarková 2,, 
080 01 Prešo 

V Prešove dňa: 
25.11.2015 

Vec: Stanovisko k žiadosti o odkúpenie vnútroareálovej komunikácie Mestom Pre~ ov v Priemyselnom 
parku Záborské : 

Spoločnosť PREŠOV REAL s.r.o. ktorá spravuje Priemyselný Park Záborské (ď; 1lej len PPZ ) vrátan(: 
inžinierskych sietí odporúča Mestu Prešov odkúpiť vnútroareálovu komunikáciu " SO 1 !! O vetva B" situovanej na 
pozemku parc. č. KNC 1425 v k.ú. Záborské od spoločnosti MH invest s.r.o., nako ko táto komunikácia je 
nevyhnutná k prevádzkovaniu PPZ a sú už na ňu napojení investori. 

S pozdravom 

Mgr. Peter Bob~1 J 

konatel' 

Ing. Jaroslav Bu ~ogáň 
Kon ate l' 

-------------------------------------------------------'· ------------
IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: SK2020521393 

Bankové spojenie: 
UniCredit Bank Czech Republi: and Slovak1a, a s , 
pobočka zahraničnej banky 
č.ú.: l BAN: SK98 1111 0000 Ol 1 O 1976 4005 
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na schválenie majetkových prevodov 
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Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 3178/2, ostatná plocha o výmere cca 200 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), L V č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Soľnobans (á. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie časti uvedeného pozemku pred objektom v .i eho vlastníctve. Časť 
pozemku potrebuje odkúpiť za účelom vytvorenia parkovacích miest. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku bližšie špecifikovaného v b~ de Al tohto materiálu 
v zmysle § 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a doJ,Íňa zákon č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaj l vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 16.1 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb: ;o dňa 7. 8. 2015: 
(V prílohe.) 

F/ Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 3. 8. 2015: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s odpredajom časti pozemku a navrhuje prenájom pre imetného pozemku pre 
účely vybudovania parkovacích miest s podmienkou zachovania ich verejného charakteru 
a bezplatného prevádzkovania (podobne ako vedľajšie parkovacie plochy). 

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

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 22. 6. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 16. 7. 2015 
Stanovisko ODŽPaKS zo dňa 7. 8. 2015 
Situácia 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3178/2, ostatná plocha ,p výmere cca 200m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. 
Soľnobanská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-01112/1 
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Ing. l:uboš Baník, . 

Mestský úrad v Prešove 

JUDr. Miroslav Makara 

vedúci odboru správy majetku mesta 

Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

V Bratislave 22. 06. 2015 

Vec: Žiadosť o odpredaj pozemku. 

Žiadam Vás o dopredaj časti pozemku parc č. 3178/2 (cca 200m2), nad 1ádzajúcom sa 

pred objektom na Soľnobanskej 6 v Prešove- Solivare, parc. č. 1452. Objekt, e v mojom 

vlastníctve a chystám jeho rekonštrukciu. Pozemok potrebujem za účelom v~ tvorenia 

parkovacích miest pred objektom podľa priloženej situácie. Parkovacie miest 3 budú mať 

charakter verejného parkovania, parcelu sa nechystám oplotiť. Verím, že týnl to spôsobom 

napomôžem ku skrášleniu verejného priestranstva v Prešove - Solivare. 

Prílohy:- výpis z katastra nehnuteľností 

- informatívna kópia z katastrálnej mapy 

- situácia riešenia parkovacích miest 

J --- - ------__.L - -

Ing. Ľlfboš Baník 

/ 



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 iist čísJo /zo ( ·~a PrešO"-.' 

M/10158/20' 5 
06. 07. 2015 

8/10693/2015 Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

16. 07. 2015 

Vec Pozenl.ok parc. č. KN-C 3178/2 k.ú. Solivar, Sol'nobanská ul., Prešov 
- stanc\visko k žiadosti o odkúpenie časti pozemku 

Mesto Prešov - Oddelenie územného plánovania a urbanizmu, ako orgán územného 
plánovania v ,~mysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3, 
písm d/ záko 11a č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej 
žiadosti toto s\anovisko: 

Oddele11ie územn~ho plánovania a urbanizmu neodporúča predaj časti pozemku KN-C 
3178/2 k. ú. S \tlivar pre vytvorenie parkovacích miest pred objektom na Sol'nobanskej ulici č. 6 pre 

l .. 

žiadatel'a Ing. l~uboša Baníka, Pri Kríži 12, Bratislava, v zmysle predloženej žiadosti. 
Pre UVe1\lený účel odporúčame uplatniť prenájom časti predmetného pozemku. 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu neodporúča odpredaj pozemkov resp. ich častí 
vo vlastníctve mesta Prešov, ktoré by nevhodne zasahovali do ucelenej plochy pozdÍž miestnych 
komunikácií. 

S pozdra 'tom 

Mestský (J:-Ad ·; 

--1. t~~ 

,J Hi9vn~ ?3 : -J89 O 1 ?:-~šov !. Tsl 

t. i 

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

,, 
. , :.~ 



Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služiE!b 
oddelenie dopravy a životného prostredia 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetkl mesta 
majetkovo-právne od1:lelenie 

· Váš !ist číslo l zo dňa: r~aše číslo: Vybavuje /linka Pn:f:,ov: 

M/10158/2015 T-11207/2015 

Vec 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

07082015 

Žiadost' o stanovisko k predaju pozemku parc.č. KNC 3178/2 k.ú. S~jlivar, v lokalite 
Sol'nobanskej ulice v prospech Ing. Ľuboša Baníka.- odpoveď 

Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku j:estnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo vel/ iach miestnych 
a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zli. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,cestný správny 
orgán") zaL.jíma k predmetnej požiadavke nasledovné stanovisko. 

Cestný správny orgán nesúhlasí s predajom pozemku parc.č. KNC 31713/2 k.ú Solivar, 
v lokalite f>ol'nobanskej ulice v prospech Ing. Ľuboša Baníka za úč:l31om vytvorenia 
parkovacích miest. Pokial' majú mať parkovacie miesta charakter verejnét"'IJ parkovania, je 
potrebné, <Jby pozemok ostal v majetku mesta Prešov. 

S pozdravom 

Ing. Stanis,lav Ondirko 
vedúci l)dboru 

dopravy, životn1!!ho prostredia 
a komunálnyl:h služieb 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 11 Tel. +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnicli@presov.sk 1 www.presov.sk 



LEGENDA 

CC] STUDŇ~ 

~~ 
~ "' 

LU KANALIZACNA ŠACHTA 

CTI TERASA NAD GARA!OU 

l 

l 

l 

l 

l 

l~ 
,~ 

<( 

"' 
\ l ~ /Cl) 

l 

l 

l 

l 

~ PARKOVACIE MIESTA- spevnené plochy 

C==:J EXISTUJÚCI OBJEKT 

c=:::=J ZELENÉ PLOCHY 

--_----~ 

o~ 
~ 

tC50i·;·;T -ť'' ;;.,~ ' 

n 

o eJ~ 
"' 

' ->i< ~' 

i i 

ll 

= 26500 

o~ 
~ 

0$ 
"' 

l 

..-_-;,-

n 

s~ 

l -2,650 l 
VSTUP DO GA/lA1E 

............. ~.f!.eoJ~I.II(~ 

ll 161111 I=J=t::nj(JllO 

ll 1: .,.,..,.c .. l 

NAVRHOVANÝ STAV 

Ch 
~ 
~ 

AUTOR l Ing. orch. BRANISLAV BANIK 

HL PROJ. 

ZODP. PROJ. l Ing. JOZEF SELEP, PhO 

VYPRACOVALI Ing. orch. BRANISLAV BANIK 

NAZOVSTAVBYfREKÓNŠTRUKCIA OBJEKTU 

NÁZOV VÝKR. 

SITUÁCIA 
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PROJEKT PRE STAVEBN~ POVOLENIE PARt 

ARCHITEKTÚRA 

FORMÁT l 2 x A4 

DÁTUM l •prll2015 

§ 
~ 
"' 

MIESTO 
SOĽNOBANSKÁ 6, 
PREäOV 
INVESTOR 

Ing. ĽUBO! BANIK 

MIERKA l CISL. VÝKR. 

1:200 l A-07 
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Mesto Prešov 

P. č. 8 (Buzgóová) 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 
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Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNE 371, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 100 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita (ll. Pri hati. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o odkúpenie časti uvedeného pozemku z dôvodu, že sa dlhodi )bo o pozemok stará, 
pravidelne ho kosí, hrabe lístie a pod. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: .. 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku bližšie špecifikovaného v bo! ie Al tohto materiálu 
v zmysle§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a don!lňa zákon č. 13811991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaj!l. vzhľadom k tomu, že 
všeobecná hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 30. 7, 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 5 zo dňa 3. 8. 2015: 
VMČ č. 5 nesúhlasí s odpredajom časti pozemku z dôvodu zachovania Jdstupu k Solivarskému 
potoku a v budúcnosti možnému obnoveniu komunikačnej trasy. 

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

GI Prílohy: 
Žiadost' zo dňa 28. 5. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 30. 7. 2015 
Kópia mapy 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNE 3 71, zastavaná plocha a n,: idvorie o výmere cca 
100 m2 (presná výmera bude známa po vypracovaní GP), LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita 
Ul. Pri Hati, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 
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MESTO PRI.ŠOV Mestský úrad v Prešove j 1 
Čfs!o spisu: , - , " . 'jR ~. . ,\j•o:~(~i"\ l T",oi • egtstr.inaCita: 

ll! 
Mestský úrad v Pr~)iove 

( "1 Í·;'r ('1'"'.-:', \ '\' """". · ;.··tt 

Došlo: ~- .. ···ra· -:os-"'1015. 
-. 

, ' Zmrk a lehota 
uloženia: 

r: 
Odbor správy maje! ku mesta 
maj etkovo~právne '' •ddelenie 
Hlavná 73 

Prno hy: ! Vybavuje: 080 O l Prešov , 
Evidenčné člslo došlej pašty: ~'Jif.f-,.,1!JJfi~---.... 

Vec: · Možnost' odkúpenia časti pozemku (parcela C KN č. 3222, k. ú. Solivar) 

Obraciam sa na Vás so žiadosťou o preverenie možnosti odkúpenia časti poze~11 parcela C KN č. 
3222, kú. Solivar do osobného vlastníctva. 

Predmetná časť parcely sa nachádza na konci slepej ulice Pri hati, Solivar a má ch~ :tkter zatrávneného 
pozemku, ktorý priamo hraničí s pozemkom v mojom vlastníctve- parcela C KN č! 1533, k. ú. Solivar 
(podiell/1). Ako vlastníci susediacich nehnuteľností sa o túto časť parcely spolu !1 mojou mamou (p. 
Kristína Winklerová, vlastník parciel C KN č. 1530, 1529, k.ú. Solivar), dlhodobo litaráme (pravidelné 
kosenie, hrabanie lístia apod.). 

Pre lepšiu orientáciu prikladám grafické vyznačenie dotknutej časti parcely na :ldi >razení katastrálnej 
mapy, zdroj: katasterportal.sk (červené šrafovanie). 

Touto cestou by som sa rád informoval o možnosti a podmienkach, za ktorých by l: o lo možné odkúpiť 
uvedenú časť parcely C KN č. 3222, kú Solivar do môjho vlastníctva. 

Pokiaľ parcela nie je v majetku Mesta Prešov, prosím o informáciu, koho by son1 mohol v tejto veci 
kontaktovať. 

Ďakujem 

Eduard Winkler 

Prílohy: 

Grafické znázornenie dotknutej časti parcely C KN č. 3222, k. ú. Solivar; 
Informatívny výpis z KN ohľadom parcely C KN č. 3222, k. ú. Solivar; 
Informatívny výpis z LV č. 3695, k. ú. Solivar; 
Informatívny výpis z LV č. 1511, k. ú. Solivar 



MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

~;.;;;.;.;..~~-.;..;;.;...~~bor územné.hp gJ!novania a staveJlll!!l.;:;o~ú;;.::r..;:a:..;:d:..;:u:-_________ _;..,_ 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu --~ 

Váš list číslo l !to dňa 

M/8391/20 1. 5 
16. 07. 201 15 

_ ~ __ . _ . Hlavná 73 .. _. . .. _ _ . _ . . . - --
, iíHili'W&n •llifiii@~h@!@ .. iMB- --· 'lihti&:& 7Pi- Rif J!MWI!i*M-illliit; 

Naše číslo 

B/11157/2015 

Mestský úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo-právne oddelenie 
Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
~ 3100 276 

Prešov 

30.07.2015 

Vec 
PozE1mok parc. č. KN-C 3222 k.ú. Solivar, ul. Pri Hati, Prešov 
-sta i_•ovisko k žiadosti o odkúpenie časti pozemku 

Mest il 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 tot1 1

,• stanovisko: 

Odde'!ienie územného plánovania a urbanizmu neodporúča predaj časti pozemku KN-C 
3222 (KH-E 371) k. ú. Solivar na ulici Pri Hati pre žiadateľa Eduarda Winklera, Popradská 1, 

Prešov. 
Odpci'účame ponechať celý pozemok vo vlastníctve mesta pre zachovanie dopravného 

prístupu pr· 1,t možné budúce výhl'adové prepojenie častí ulice Pri Hati, s prípadným napojením na 
Sol'nobansf:.ú ulicu. 

_s po2'::lravom 

Ing. arch. Mária <Ýu~~~vá 
vedúca odboru P a SÚ 
hlavný archit t mesta 

Mestský úrad vP ešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
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Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
časti pozemku parc. č. KNC 3945/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 52m2 (presná výmera 
bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita, Ul. Plzens]i á. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je vlastníkom stavby súp. č. 2837 a pozemku parc. č. KNC 3941 v k. ú. Prešov, ktoré sú 
v bezprostrednom kontakte s tou časťou pozemku parc. č. KNC 394511 o kúpu borej má záujem. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode AJ tol: to materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa ~:ákon 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 Sta11ovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu dňa 21. 9. 2~115: 
(V prílohe.) 

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

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 16. 6. 2015 
Návrh záberu pozemku 
LV č. 6492 
LV č. 9215 
Kópia mapy z GIS 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 21. 9. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 394511, zastavaná plocha a nádva1·ie o výmere cca 52m2

, 

(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita, Ul. Plzenská, 
spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-01112/1 



-~-- -····-.1 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

~ 1e~t:,k~· úrad \' r·reŠl)\': ~ 

odbor správy majetku 1 1esta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

/!" - . , : / ,. -·-

/•i 
1 

,."';:,. //;'.(Žiadost' o tP•IIII'•••· /kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodn)' názov: Contax Sk, s.r.o. 
Dátum narodenia l IČO: 45 714 533 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: Sovietskych hrdinov 467,089 Ol Svidnfk 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 

e-mailová adresa: 

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

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

Týmto žiadam, l l' &'kúpu pozemku_:. 

Pozemok sa nachádza na ulici: Plzenská 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parcely: 3945/1 (LV 6492) 

Účel žiadosti: Je odkúpenie časti parcely č 3945/1 o výmere 52 m2, tlachádzajúcej sa 

v bezprostrednom susedstve vedl'a nehnutel'nosti v našom vlastníctve (parcela č. 3941). Celá 

parcela má výmeru 1040 m2. My žiadame o odkúpenie jej časti vyznač,~nej v grafickom 

znázornení. Tento pozemok chceme užívať naďalej v zmysle platného územ11 ého plánu mesta 

Prešov v takom stave, ako je v súčasnej dobe vzužívaný. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobn)·ch údajov a o zmene a doplnení niektorých Zlt.konov v plnom znení 

podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajo' •· rozsahu, v akom sú 
poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po cl. Jb u platnosti zmluvy 

uzavretej ako v)·sledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného lorušenia podmienok 

spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelen)'. 

V Prešove dňa 16.06.2015 ~ ., •••••••••.• ·~l •••.•••. ~"~ : \ .. ' - ' 

podpis žiadateľa 

Príloha: 
kópia listu vlastníctva na pozemok 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 

čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

* (neh od ia ce sa preškrtnite) 

F- MslJ/SP-52/!/4 

,•' ·--



Úra1:f geodézie~ kartografie a katastra Slovenskej republiky 

Inforntatfvna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územit 11: Prešov 
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~ trana: 

l látum: 03 07.2015 

Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Preš(iv 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

(ceľ om parciel ....... }~~9. .... ) 
--------~----~----------------------------------------------------~--

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH CHARAKTE- PRÍSLW. ČÍSLO L.M. 
ČÍSLO v [nt] POZEMKU RISTIKA K ZÚO EL 

3945/00 l! O l 040 Zastavaná plocha a nádvorie 18 

Výmera spolu: 1040 

* * * Ostatné p.at"cety t"e~i.stt"a "C" nevyii.adané 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
18-Pozemok, na ktorom je dvor 

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

7334 

* * * 

4431 

Parcely registra "E" 
(ce! wm parciel .......... n?. .... ) 

--------~----~----------------------------------------~----------~--PARCELNÉ VÝMERA DRUH CHARAKTE- PRÍSLU :. ČÍSLO L.M. 
ČÍSLO v [nt] POZEMKU RISTIKA K ZÚO EL 
--------------~~~------------~------------------------------------------------------

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

Stavby 
(cel •om stavieb .......... .1.7~ .... ) 

--su''p-I-SN~É---N-A--PA_R_C_E_L_E ____ D_R_U_H _____ P_O_P_IS----------------------~-----IN-Y~.-- LV L.M. 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY ÚDAJ PARCELY ------------------------------------------------------------------------
* * * Stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI (celk011 vlastníkov ............... L.) 
------------------------------------------------------------------------Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

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

ČASŤ C. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarchy nevyž.iadané * * * 

VÝPIS JE NEPOUŽ!TEL'NÝ PRE PRAVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 791/996 Z.z. 

Podiel 

Ili 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Preš,:>V 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 03.07.2015 
čas vyhotovenia: 14:53:33 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 9215 
CASŤ A: MAJETKOVÁ PC OSTATA 

'ARCEL Y registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v, 112 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

3941 14 52 Zastavané plochy a 16 1 
nádvoria 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku 

16- Pozemok, na ktorom, 9 postavená nébytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1- Pozemok je umiestne1::v v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele čí ~lo Druh stavby Popis stavby 

2837 3941 
Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

20 polyfunkčný objekt 

1 -Stavba postavaná na z•:mskom povrchu 

CASt 8: VLASTNICJ A INÉ DPRÁ VNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník . 

1 CONTAX Sk,s.r .. o. Bardejovská 358/11, Svidník, PSČ 089 01, SR 1 l 1 
IČO: 

Titul nadobudnutia IOpna zmluva V 643/2014 

Tituly nadobudnutia L V: 

Z 1551/2010-Návrh na zmenu 1.1žívania stavby č.B 3592/2010-Kč/30 

ČASŤC: ŤARCHY 
Por. č.: 

V-642/14- Zmluva c zriadení záložného práva č.340 509 pre Sberbank Slovensko,a.s.,Vysoká 9,810 OO 
Bratislava, IČO 173: 1123 na parc.CKN 3941 a stavbu-polyfunk.objekt s.č.2837 na parc.CKN 3941; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 02.07.2015 



• výlučné vlastnfctvo 
:!!j podielové spoluvlastníctvo 

l'·/ parcely c 
· vnútorná kre;;ba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
ú::?významné ulice a námestia 
Mulice a cesty 

iné komunikácie a chodníky 



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 

f:'1/1 0237/2015/lr:~· Július Adam/ 8/13726/2015 lng.arch.Jacová 
\!,' 051/3100273 C.z.1 08080/201! ev.č.123042/2015 

Vec 

21.09.2015 

Odpredaj časti p :•zem ku vo vlastníctve Mesta Prešov parc. č. KN-C 3945/1 k. ú. Prešov o výmere cca 52 
m2

, spevnenú p .och u parkovacích miest, Plzenská ulica v Prešove, spoločnosti Contax Sk, s.r.o., 
Sovietskych hrdí 1tov 467, Svidník 
- stanovisko 

--------------------------------------------------------
Mesto Preš· 'V - Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 

urbanizmu ako oruán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov o územ 11om plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dáva k predmetnému zámeru toto 
stanovisko: 

1/ Podl'a plc:tného územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2012, 2013, schválených 
Mestským zastupitiHstvom v Prešove uzn. č. 369/2013 dňa 6. 5. 2013 a uzn. č. 468/2013 dňa 25. 11.2013, 
časť pozemku urče'1ného na odpredaj parc. č. KN-C 3945/1 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche polyfUnkčnej 
bývanie /občians•IP vybavenosť. 

21 V súčasr l.t>sti časť plochy pozemku parc. č. KN-C 3945/1 k. ú. Prešov s výmerou cca 52 m2
, ktorá sa 

nachádza na náro2
1 
ulice Plzenskej, pri vjazde do obytnej skupiny bytových domov Plzenská 19-23, Plzenská 

25 - 31 v PrešOVE l." tvorí spevnená plocha zo zámkovej dlažby, kde sú vytvorené 2 parkovacie miesta pre 
parkovanie osobný !ih motorových vozidiel, ktoré využívajú obyvatelia bytových domov v tejto lokalite. 

31 Mesto Pre~ pv- Odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánovania a 
urbanizmu ako org :In územného plánovania v zmysle § 16 ods. 2 zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov po preh 

1

>dnotení zámeru n e od p o r ú č a Mestu Prešov odpredať časť pozemku vo 
vlastníctve Mesta !::>rešov parc. č. KN-C 3945/1 k. ú. Prešov o výmere cca 52 m2

• spevnenú plochu par
kovacích miest, F! zenská ulica v Prešove s oločnosti Contax Sk s.r.o. Sovietsk ch hrdinov 467 
Svidník za účelom! e· v užitia re arkovanie motoro ·ch vozidiel z • chto dôvodov: 

a) V zmysle §:,8, ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobec
ných techn11~kých požiadavkách na výstavbu, stavba musí byť vybavená odstavnými a parkovacími 
stojiskami ri tšenými ako súčasť stavby. 

b) V súlade s n:gulatívom RL A.2d) Ostatné podmienky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 5/2013 a \ '

1

?N č.11 /2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Prešov v znení 
Zmien a do~ ;'nkov 2012 a 2013, parkovanie pre prevádzku umiestnenú v objekte spoločnosti Contax 
Sk, s.r.o.na >lzenskej ulici, parc.č. KN-C 3941 k.ú. Prešov musí byť riešené na pozemku objektu. Daný 

pozemok má dostatočné plochy pre riešenie parkovania pre nové funkčné využitie objektu. 

S pozdravom 

Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca Odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta • 
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Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNE 114319, orná pôda o výmere 241 mz, ktorému v s1íbore "C" zodpovedá 
pozemok parc. č. KNC 1543312, záhrada o výmere 241 mz, bez založeného lis :u vlastníctva, 
pozemku parc. č. KNC 1543014, záhrada o výmere 18 mz, 
spolu pozemky o výmere 259m2

, všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalit!t Cemjata, UL Jelenia. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemca požiadal o kúpu predmetných pozemkov za účelom dodatočnébo majetkovoprávneho 
usporiadania, pretože je vlastníkom vedľajších nehnuteľností v záhrad~:irskej osade, pričom 
predmetné pozemky sú vnútri oplotenia a sú ním dlhodobo užívané. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode AJ tohto m tteriálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. l ~811991 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 2L 10. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 2. 7. 2015: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom pozemku za rovnakých podmienok, za akých boli schválené 
majetkové prevody pre ďalších záujemcov v danej lokalite na zasadnutí M1::stského zastupiteľstva 
mesta Prešov dňa 29. 6. 2015 Výbor žiada pri predaji zohľadniť aj veľkosť p':edávaných pozemkov, 
keďže sa svojou rozlohou približujú veľkosti stavebných pozemkov. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 18. 6. 2015 
Kópia GP č. 3912015 
LV č. 3421 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 21. 10. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja: 
- pozemku parc. č. KNE 114319, orná pôda o výmere 241 m2

, ktorému v súbore" C" zodpovedá 
pozemok parc. č. KNC 15433/2, záhrada o výmere 241m2

, bez založeného lh;tu vlastníctva, 
- pozemku parc. č. KNC 15430/4, záhrada o výmere 18m2

, 

spolu pozemky o výmere 259m2
, všetko LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalil'~ Cemjata, Ul. Jelenia, 

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

F- MsÚISP-0111211 



. . 
Vladimír Čenčarik. 

Mestk:ý úrad v Prešove 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo-právne oddelenie 

V Prešove dňa 18.6.2015 

L080 Ol Prešo" . 

Vec: Žiadosť o odkúpenie majetku- návrh ceny 

V tejto žiadosti predkladám ponuku na odkúpenie parc. č.KNE1143/~; o výmere 241 
m2, orná pôda, LV č.6492, k. u. Prešov, lokalita Ul. Jelenia za cenu 41 ~90 € ako aj 
náhradu za užívanie tohto pozemku za obdobie dvoch rokov spätne VJ výške úhrady 
700,82 €. V podaní žiadosti z 29.4.2015 boli mojou chybou uvedené 1esprávne údaje. 

Touto cestou podávam opravené údaje a verím, že moja žiadosť bude kladne 
posúdená. 

S pozdravom 

Vladimír éenčarik 
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---···-------·'""'"" 
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Spolu: 469 469 

Stav podľa registra C KN 

-----·---=::~~ä~:::~-~-~~~-~~~L~~-~~8---l .... .1 ..... ---- -4-- -------1 
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Nový stav 

Druh Vlastník 

m2 Číslo l Výmera l pozemku (iná oprávnená 
osoba) 

parcely l ha m2 l kódy l adresa (sídlo) 

1-· 

j~: 
403( Zahiia- r- Mesto Prešov 

de ff o 181- Záh;ada 

48 Záhrada 
4 

1·--
deffo · 

469 469 

1543011 403 Záhrada l ako v stave právnom 
4 

15430/4 18 Záhrada l ako v stave právnom 

+ ' -1--------- -
4 

-·-··· 
1543015 l ako v stave právnom 

/- - +--'------1------1-------1-----------1--+--- ----+ -- -------1--

Spolu: l 469 469 

Poznámka (k doterajšiemu stavu): 
Parcela registra "E" č.114318 je pôvodné kat. územie Malý Šariš 

Legenda- spôsob využívania pozemkov: 
·•4 -Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné polnohospodárske 
plodiny 

.,/:-;~~~· ~ ~~:;~~, 
/.,;>-" .":oln_y ·t;"':\ 

"'1 <;>.~·- o 4'6'\. 

-~".: ~f9,,~-.,"'<><;!,ot. \ 
"tJ - ' \ \eJ,_ J 

\, ''-- l 
Spopiau1en8 v zrnys!G záť.onG 
UR ,r_:;r-: c. 1<15/~995"Z. ;:. 
o spró·J,·,ych t):Joiatkor:r·J 

"- ':> / 
"-,,__:::.~~~.-"'"'Geometrtcký plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platn)·ch výpisov z katastra nehnuternostl 

• Vyholoviter Kraj Okres Obec 

GE. ~D-~ A 'T Prešovský Prešov Prešov 
~ • ~ · Katast územie Cislo plánu Mapový list č. 

REAL s.r.o, Prešov 39/2015 Prešov 7-5122 

Vansovej 53 06401 Stará ľubovňa 
IČO: 46644563, teJ.:· 0524321481, e

mail: geodat@geodat.sk 

Yvhótovil 

GEOMETRICKÝ PLÁN naodde/enieaurčenieprávknehnuteľnostiamp.č. 1543011,1543014-5 

Meno: (Dňa: 
6.8.2015 · l Im . .Róbert Kancian 

Nové hraníce boli v prfrode označené 
múrom ,o/otom.kov.rútkámí 

Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 
12802 

Súradnice bodov označených číslami a ostatne me
račské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KA TA STRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV Dátum vyhc:ovenia 11.11.2015 
_K_a_ta_s_tr_ál_n_e_ú_z_e_m_ie~:_P~r:....:e:...::š-=o-=v ____________________ č_a_s_vLyh...:..o_:_:..to•. en ia: 08:05:01 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3421 
CASt A: MAJETKOVA PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
15433/ 1 

Výmera v m2 Druh pozemku 
309 Záhrady 

Spôsob využ. p. Um fest. pozemku Prá111y vzťah Druh ch.n. 

4 1 
15434 91 Zastavané plochy a 

nádvoria 
15 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

15 - Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným č/s/om 
4 - Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje ;: elenina, ovocie, 
okrasná nizka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

9049 15434 
Legenda: 
Druh stavby: 

10- Rodinný dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 O rodinný dom 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASt 8: VLASTN/Ct A INÉ OPRAVNENÉ OSOBY 

Druh ch.l . Umiest. stavby 

1 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Čenčarik Vladimír r. Čenčarik, Volgogradská 16, Prešov, PSČ 080 01, 
SR 

1 l 1 

Dátum narodenia : 09.00961 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Kúpna zmluva V 1357/2003 
Z 4373/2007 -Rozhodnutie Mesta Prešov č.Pi2007/4943 o zmene v užíva: 1í stavby 
Z 4172/2015. Zápis pristavby rod.domu ·Kolaudačné rozh-č.B/9755/20 15-Mk, GP 
32/2015(G1·795/2015) 

ČASfC: fARCHY 
Por. č.: 

Zal.zmluva V 3352/2001 pre VUB a.s.,Bratislava,MI.Nivy 1 
na parc.15433/1,15434 a zahrad.chatku cs 9049 na parc.KN 15434; 
V 2345/2005-Zmluva o zriadení záložného práva reg.č.001/005394/05-002/000 pre Všeobe' :nú úverovú 
banku,a.s.,Miynské nivy 1, 829 90 Bratislava /31 320 155/ na parc.KN 15434,15433/1 a zál' r.chata čs 9049 na 
parc.KN 15434; 
V 4889/2015-Zmluva o zriadení záložného práva reg.č.001/005394/15-004/000 pre Všeobe :nú úverovú 
banku,a.s.,Miynské nivy 1, 829 90 Bratislava /31 320 155/ na parc.KN C 15434,15433/1 a ndinný dom čs 9049 na 
parc.KN C 15434; -5877/15 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálne110 portálu: 10.11.2015 



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 .. o dňa Naše číslo Vybavuje l linka Prešov 

M/4859/2014 
01.07.2015 

Vec 

8/10538/2015 Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

21.10.2015 

','rešov, Jelenia ulica, žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 
1143/9 {KN-C 15433/2) v k. ú. Prešov, LV č. 6492, Vladimír Čenčarik 

stanovisko 

Na zákliade Vašej žiadosti č.: M/4859/2014 a po jej prehodnotení zaujíma Oddelenie 
územného plánc'tania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ú !I>N mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako plocha určená pre bývanie 
v rodinných dom )Ch. "' " 

V súčasr ej dobe je pozemok parc. č. KN-E 1143/9 v k. ú. Prešov čiastočne zastavaný 
(hospodársky ol:\~kt a spevnená plocha), užívaný ako záhrada. Nep1áme námietky voči zámeru 
odpredaja poze1tnku KN-E 1143/9 v k. ú. Prešov. Žiadatel'a upozorňujeme na povinnosť vytýčiť 
polohu vedení Í.'lžinierskych sietí ich správcami (prípadne vlastníkm)) na pozemku, ktorý bude· 
predmetom majekového prevodu. 

S pozdravom 

MESTO PRIJiov 
Meeteký llrad v Pretove 

ODBOR 0ZEMMIHa PI.ÁNOVAIA A STAVEBNéla ÚRADU 
080 01 Prešov . r.;:, 

d 

Ing. ärch. Mária Cúlkóvá 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešo ,•e l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51 )3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

Mesto Prešov 

P. č. ll (Ing. Adam) 

Vydanie: 

Strana 
11125 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
pozemku parc. č. KNC 1543011, záhrada o výmere 403 m2

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

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemcovia ako manželia požiadali o kúpu predmetného pozemku za účelom dodatočného 
majetkovoprávneho usporiadania, pretože sú vlastníkmi vedľajších nehnute 'ností v záhradkárskej 
osade, pričom predmetný pozemok je vnútri oplotenia a je nimi dlhodobo uží'·aný. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemok špecifikovaný v bode Al tohto m :tteriálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. l ~811991 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 21. 10. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 2. 7. 2015: 
VMČ č. 2 súhlasí s odpredajom pozemku za rovnakých podmienok, za akých boli schválené 
majetkové prevody pre ďalších záujemcov v danej lokalite na zasadnutí M1:stského zastupiteľstva 
mesta Prešov dňa 29. 6. 2015. Výbor žiada pri predaji zohľadniť aj veľkosť p ~edávaných pozemkov, 
keďže sa svojou rozlohou približujú veľkosti stavebných pozemkov. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 7. 9. 2015 
Kópia GP č. 3912015 
LV č. 3420 
Stanovisko OÚP a SÚ zo dňa 21.10.2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 1543011, záhrada o výmere 403 m2

, l V č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Cemjata, Ul. Jelenia, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



o o o MESTO PREŠOV -- !Vlestsk)~ úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 

\lestsk)' úrad v Presove 
odbor spráV)' maj et ku tr ~sta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o predaj fkiÍJffll pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 
' , ('; .• ' ~---· . ;í f / ·,.....,.,.. i 

l iJt" PJ..ví11jl l'1· '~v··; t~J1 11nAu VIJ r;,Alfn111r frv'~/:Jr;Q;_/,~~,1-
Meno, prt'ezvr'sko l Obchodny' na'zov.· ____ ,11,,.:J._,.'· •• 1 .. ~.·l .... u .. ~ \? (, > 1 t; _ _,. J V</ f' .! 1,/ .j ~,...orVv V') ~ f:.'f vi:.· , 1 V .... .. - •••••••••• , •.•• ,. ................................................ J ••• t i f r, . . . 

Dátum narodenia l IČO: ....................... ~ • "' ..... ~···.......................... • ................. . 

A
d 1 'h · - · · tfí.~-- o i! 1 R o.s!ť! r resa trva e o pobytu l sídlo spoločno:oti· , .. ,•·: .... -·· ......... , ....... '( ..................... ~ ........... . 

-~ r 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: ...... - .. '···-·····-······ 

e-mailová adresa: '\-\/ ........ 
7 

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

ich vzájomný vzt'ah- napr,.-&llredenci, pe~luv.lastníci~ pod.) 

Týmto ätttiftm/žiadajú o preaaj/lfflfflt pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici: ................................................................................................................ .. 

Katastrálne územie: ....................... f.gfš.il.ť. ... 
7 
................................................................................... . 

Číslo parcely: .................................... 1..f...'t../!..2 .... f ...... ~ ...... Y" ............................................................... . 

Účel žiadosti: .................... /..!2.f. ..... C.: .... ľ..«.~f;r.!J.ilG.([tj(tf...;-f.!J.r./)+·[;!.P_(!~, ...... tJ!~!f..f.. .. = . 
......................................... /?g_/?:.7. ....... C:!.t.!..?.·~1:.d.t;. .............................. ~ ........................................... . 
V zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ni1 ktorých zákonov 
v plnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so sprac 'vaním osobných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, P' dobu vybavenia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhl: LS možno odvolat' 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných, údajov, za ll orých bol súhl:>

udelený. 

!i a .l."' j1/ 
V p v dv / • / .· MJ l;') resove na ...................... '· ••••••. ' •••••••••••• --~~·,i· •••••• ~ •••• 

podpis žiadatel'a 

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

* (nehodiace sa preškrtnite l 

F- MslJiSP-52/l 14 
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VÝKAZ VÝMER 

Zmeny Nový stav 

.-,.:>,s::· k od Druh Vlastník 

Číslo l Výmera l pozemku (iná oprávnená 
osoba) vyT1l~ra Druh 9 parcele m2 parcely l m2 

~ 

LV l parcely 

PKV l KN -E ha m2 pozemku číslo číslo parcely l ha m2 l kódy l adresa (sídlo) 

Stav právny 
........... 
6492 4691 Omf.i nM~ l 1!1.c:nnu l \' ,-r..:vo zanik&) 

2 1543014 18 
· ·· ---- ·· ·1 .i i543ol5- 48 

··; --. .. -- - p143!8 

2 18115430/4 

4031· Záh~ada Mesto Prešov 

18 Záhrada detto 

403115430!1 

.... -·-·· 
114318 

4 

48 Záhrada l detto 
-----1---·-- - --1-------··-·1--·····-·· .... 

1143!8 48115430/5 
4 

Spolu: 469 469 469 469 

Stav podl'a registra C KN 

403 Záhraa'a ako v stave právnom 
4 

4691 Záhrada 
.(. ............. , ............... --· ......... . l ' 

15430/1 1543011 

1543014 18 Záhrada ako v stave právnom 

---1·-···-··--1-----1----
4 

15430/5 48 Záhrada ako v stave právnom 
4 

Spolu: 469 469 

Poznámka (k doterajšiemu stavu): 
Parcela registra "E" č. 114318 je pôvodné kat. územie Malý Šariš 

Legenda- spôsob využlvania pozemkov: 
-4 -Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pes/uje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske 
plodiny 

- ......... 
i.Lc:(/ •' 

c~~·~>. 
'Q'J o,\ 

i~~) ' ) ]i:~::.~:;;;::::~~o """ 
·· ··-~. :l_, ,,,.•··,·6~ometlický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnutefnosti 

Vyhotovi/ef Kraj Okres Obec 

GE~D• A 'T Prešovský Prešov Prešov 
~ · jl"'"f\ Kat as!. územie Ci s/o ~án u Mapový list č. 

REAL s.r.o. Prešov 39/2015 Prešov 7-5122 

Vansovej 53 06401 Stará Ľubovňa 

IČO: 46644563, tel.: 0524321481, e
mail: geodat@geodat.sk 

GEOMETRICKÝ PLÁN na oddelenie a určenie práv k nehnute/'nostiam p.é. 1543011, 15430!4-5 

Dňa: 

6.8.2015 .. Róbert Kancian 
Nové hranice boli v prírode označené 

múrom .IJiolom,kov.rúrkami 
Záznam podrobného merania (meračský náčrt) č. 

12802 
Súradnice bodov označených .číslami a ostatné me
račské údaie sú uložené vo všeobecnei dokumentácii 

Uradne overil !ng. Andrej TAf'l.ASOVJČ 
Meno: 

Dňa: 

6.8.2015 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV Dátum vy hote venia 10.11.2015 
Katastrálne územie: Prešov Čas vyhotoVE'nia: 09:13:53 
------------~~~~~------------------------------------------~----

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3420 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. U miest pozemku Právn r vzťah Druh ch.n. 

15429 55 Zastavané plochy a 17 1 
nádvoria 

154301 3 345 Záhrady 4 

Legenda: 
Spôsob využívania 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 Zl: lenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

7510 15429 19 zahr.chata 
Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

1 -Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASŤ 8: VLASTN{C/ A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Gallo Pavol r. Gallo a Magdaléna Gallová r. Lukáčová, Vencová 18, 
Košice, PSČ 040 01, SR 

Dátum narodenia: 16.07.1957 Dátum narodenia: 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Tituly nadobudnutia L V: 

KUPNA ZMLUVA V 273012000 
R-201113- Zmena trvalého bydliska 

Potvrdenie MU Presov o prideleni se 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 l 1 

22.08.1958 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia kata~trálneh' l portálu: 09.11.2015 



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 1 ze .jňa Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 

M/9993/2015 
01.07.2015 

Vec 

8/1 0539/2015 Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

21.10.2015 

F rešov, Jelenia ulica, žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 
1143/8 (KN-C 15430/1) v k. ú. Prešov, LV č. 6492, Ing. Pavol Gallo 

stanovisko k majetkovému prevodu 

Na zákla de Vašej žiadosti č.: M/9993/2015 a po jej prehodnotení zaujíma Oddelenie 
územného plánov mia a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPI'l mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako plocha určená pre bývanie 
v rodinných domo .:h. · 

V súčasne l dobeje poz.emok parc. č. KN-E 1143/8 v k. ú. Prešov nezastavaný, užívaný ako 
záhrada resp. ovo ~ný sad. Nemáme námietky voči zámeru odpredélja pozemku KN-E 1143/8 v k. 
ú. Pf'ešov. Žiad<1tel'a upozorňujeme na povinnosť vytýčiť polohu 'vedení inžinierskych sietí ich 
správcami (prípad 1e vlastníkmi) na pozemku, ktorý bude predmetom majetkového prevodu. 

S pozdravom 

Mí$s~o PREšov 
Mest!S/{'.í úrad v ore • r.·sn· ·t,· . ·. • , . . · sove 

ull ViH,f/:í~éHO?U.HnWvi; "'I'"EBut:u• , 
·"' ~ · .•. "n.11 ~ • Ar n•ni.IURAVIJ 
v8v 01 Prešov piV 

Ing. arch. Mária (;utKuva 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
hlavný architekt mesta 
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na schválenie majetkových prevodov 
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Al Mesto Prešov má zámer predaja: 
- pozemku parc. č. KNC 625716, ttp o výmere 44m2

, ktorý vznikol odčlenen :mz pozemku parc. č. 
KNE 312313, ttp, 
pozemku parc. č. KNC 625718, záhrada o výmere 42m2

, ktorý vznikol odčler.ením z pozemku parc. 
č. KNC 625715, záhrada, 
pozemku parc. č. KNC 9502113, ostatná plocha o výmere 15 m2

, ktor1' vznikol odčlenením 
z pozemku parc. č. KNE 312411, ttľ, 
spolu pozemky o výmere 101 m, všetko LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktné boli vytvorené GP 
č. 4312015 zo dňa 26. 5. 2015, vyhotoveným MMERA, s.r.o., Padlých hrdirov 3A, 080 05 Prešov, 
lokalita UL Pod Wilec hôrkou. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Záujemcovia ako manželia požiadali o kúpu predmetných pozemkov za účelom zabezpečenia 
prístupu k vlastným pozemkom parc. č. KNC 625614 a KNC 6256136, LV č. ~962, k. ú. Prešov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať pozemky špecifikované v bode Al tohto n:1 ateriálu v zmysle § 9a 
ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. J 3811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho predaja vzhľadot11 k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

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

El Stanovisko odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb' zo dňa 7. 7. 2015: 
(V prílohe.) 

FI Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa 2. 7. 2015: 
Ak to nie je v rozpore so zámermi vodohospodárov pri budovaní proti po' odňových opatrení, tak 
VMČ č. 2 súhlasí. 

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

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa ll. 5. 2015 
Kópia GP č. 4312015 
Snímok z mapy- Gisplan 
LV č. 3962 
Stanovisko ODŽPaKS zo dňa 7. 7. 2015 
Stanovisko OSÚPaSÚ zo dňa 21. l O. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja: 

- pozemku parc. č. KNC 625716, ttp o výmere 44 m2
, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. č. 

KNE 312313, ttp, 

F- MsÚISP-0111211 
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- pozemku parc. č. KNC 6257/8, záhrada o výmere 42 m2
, ktorý vznikol odčlenením z pozemku parc. 

č. KNC 625715 záhrada, 
- pozemku parc. č. KNC 9502/13, ostatná plocha o výmere J5 m2

, ktorý vznikol odčlenením 
z pozemku par' č. KNE 3J24/J, ttp, 
spolu pozemky .o výmere JOJ m2

, všetko na LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktoré boli vytvorené GP č. 
43/20J5 zo dň1i' 26. 5. 20J5, vyhotoveným MMERA, s. r. o., Padlých hrdinov 3A, 080 05 Prešov, 
lokalita Ul. Po1 ~~ Wil ec hôrkou, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za 1';enu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚ/SP-0111211 



~oo:; MESTO PREŠOV 
"----~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešov : 
odbor správy majetku 1 1esta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o kúpu pozemku 

Žiadatelia (manželia): 

·Meno, priezvisko: Tomáš Čentík 
Dátum narodenia: · 
Adresa trvalého pobytu: , 080 Ol Prešov 

Číslo telefónneho kontaktu žiadate!' a: 

e-mailová adresa:_-

Meno, priezvisko: Valéria Čentíková 
Dátum narodenia: 
Adresa trvalého pobytu: , 080 Ol Prešov 

Týmto žiadame o kúpu pozemku 

Pozemok sa nachádza na ulici:Pod Wilec hôrkou 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parcely: 6257/6,6257/8,9502/13 podl'a návrhu geometrického plánu 

Účel žiadosti: zabezpečenie prístupu k vlastnému pozemku parcela č. 6256/4 a 6256/36 

V zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení n1ektorých zákonov 
v plnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so s pra• ovaním osobných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, F' [) dobu vybavenia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súh as možno odvolať 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za i Jorých bol súhlas 

udelený. 

V Prešove dňa 11.05.2015 

Prílohy: 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plánu 

podpis žiadatel'ov 
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ly.taz výmer ku geomel!ickému plánu č. 4312015 

VÝKAZ VÝMER 

Doterajší stav 

Číslo 

Výmera Druh li sl u 
vlast. 

parcely 
pozemku 

LV KN -E KN ha m2 

STAVPRÁJNY 
64g2 625115 283 záhrada 

64g2 312313 882 lrv.ltJY.p 
64g2 312#1 2015 trv.lrár.p 

-------- ----------- ------------ ---- ----- --------------
Spo/l. 3240 

STAV PODĽA REGISTRA C KN 

625111 882 

6492 625115 283 

9502/1 8612 

-------- ----------- -------- ---- ---
Spot. gm 

Legenda: kód $J!ÓSObll rrutfvanía /X!ZI!fllkov.· 

1- Trvalo porastené ltJvamí 

trv.ltJY.p 

záhrada 

ostal pf. 

--------------

o 
k 

i 
e parcel~ 

l číslo 

3 625111 
4 625118 

1 625116 
2 9502/13 

1 

J 

4 

2 

---- ----------

---- ----------

4- Pestovanie zeleniny. ovocia ateiJo okmsn8 zeleň 

Zmeny 

od 

m2 parcely 

číslo 

34 
42 

44 
15 

312313 

625115 

625115 

312411 

---------- -----------
135 

-------- -----------

31- Skaly, svahy. roldíny. výmole, vysoké medze s krovím ateiJo kamenlm 

Číslo 
m2 

parcely 

625115 

(312313 
(312411 

44 625716 

34 625711 

42 625718 

15 9502/13 

---------- -----------
135 

6257/1 

6257/5 

6251/6 

625111 

6251/8 

9502/1 

9502113 

---------- -----------

Strana 111 

Nový stav 

Výmera Druh Vlaslník 

pozemku (iná opráv. osoba) 

ha m2 kód adresa (sídlo) 

201 záhrada doterajší 
4 • 

838 trv.trár.p) doterajší 
2060 flY tr:ív nJ Ml~ičí 

44 trv./ráY.p doterajší 

1 
34 záhrada doterajší 

4 
42 záhrada dolemjší 

4 
15 osfillpl doterajši 

31 

----- ----- -------------- ---------------------------
3240 

838 lrv.lráY.p dotemjši 
1 

201 záhrada dotemjši 

4 
44 trv./ráv.p do/emjší 

1 
34 záhrada dotemjší 

4 
42 záhrada dotemjší 

4 
8591 ostal pf. dotemjší 

31 
15 ostal pf. dotemjší 

31 ----- ---- ----------------------------
gm 



• výlučné vlastnlctvo 
~podielové spoluvlastníctvo 

• výlučné vlastnfctvo 
~podielové sp~luvlastnictvo 

N parcely E 

N parcely C 
ív' vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
~významné ultce a námestia 
Mu l ice a ce.sty 
''.' iné komunikácie a chodníky 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 03.06.2015 
Katastrálne územie: Preš,)v Cas vyhotovenia: 07:46:29 

~----------------------------------------~----------~~~~ 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 3962 
CASt A: MAJETKOVA PC:DSTATA 

,ARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné čís{o 

6256/ 4 
6256/36 

Výmera v. n2 Druh pozemku 
ao Záhrady 

Spôsob využ. p. U miest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku 

20 Zastavané plochy a 
nádvoria 

99 - Pozemok využfvaný /. odfa druhu pozemku 

4 2 
99 2 

4 -Pozemok prevažne v z !stavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie~ 
okrasná nízka a vysoká ZE leň a iné poľnohospodárske plodiny 

Umiestnenie pozemku: 
2- Pozemok je umiestnei''Í mimo zastavaného územia obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele čí 1/o Druh stavby Popis stavby 

7179 6256/ 36 19 rekreacna chata 
Legenda: 
Druh stavby: 

19- Budova pre šport a re k :eačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

1 -Stavba postavaná na ZE'rnskom povrchu 

CASt 8: VLASTN[CJ A IN~ ':JPRAVNEN~ OSOBY 

Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 ČENTÍK TOMAŠ /J VALÉRIA Ing., ul. levočská 73 1 l 1 
Dátum narodenia: 22.11.1958 Dátum narodenia: 05.11.1963 

Titul nadobudnutia Z 1275/2003-Ziadost o zapis do KN zo dna 25.4.2003 
Titul nadobudnutia K 1:ipna zmluva V 257612004 

Tituly nadobudnutia L V: 

ROZHODNUTIE O ZMENE DRI.HU POZEMKU OPPaLH 98/759-R 233/98; 

ČASfC: fARCHY 
Bez zápisu. 

/né údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 02.06.2015 
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• Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služi, ·b 
oddelenie dopravy a životného prostredia 

"Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/8325/2015 T- 9130/2015 

Vec 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetk l mesta 
majetkovo-právne od jele nie 

Vybavuje /linka 

Ing. Sýkorová 
051 3100251 

Pn~ov: 

7.07.2015 

Žiadost' o stanovisko k odpredaju pozemkov parc.č: KNC 6257/6, 6257:18 a 9502/13 k. ú. 
Prešov v prospech žiadateľa p. Tomáša Čentíka a manželky Valérie- S'dpoved' 

· Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ::;estnej dopravy 
a pozemných komunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo ve·;iach miestnych 
a účelových komunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 z). o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaujíma k predmetnej požiadavke nasledovné stanovisko. 

Cestný správny orgán súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. KNC 950: /13 k. ú. Prešov 
v prospech žiadatel'a p. Tomáša čentíka a manželky Valérie. Pred 11etný pozemok 
nezasahuje do dopravného priestoru miestnej komunikácie na ulici Pf'd Wilec hôrkou 
a nebude·obmedzovať ani prípadné rozšírenie tejto .komunikácie v budúcno~ ;ti.· 

S pozdravom 
MES1ii0 PltEIOV 

Mestsl1 ':ý úrad v Prešove 
.DIItft OOPRAYY, ltVDJ: IEIIO P&OSTIEOIU XOIIIUÚtMYC\i SLU!IE3 

Oidelenie d11pravy a !ivolného proslredla 
Ol O 01 Prešov B 

Ing. Stani$lav Ondirko 
vedúci odboru 

dopravy, životr §ho prostredia 
a komunáln} ch služieb 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421 (51 )3100111 l Fax: +421 (51 )7733EiEi5 l E-mail: mesto.radni!3@presov.sk 1 wwvv.presov.sk 

t 



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 Iňa Naše číslo Vybavuje l linka Prešov 

M/8325/2015 
02.06.2015 

Vec 

8/9453/2015 Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

21.10.2015 

F'.rešov, ulica Pod Wilecovou hôrkou, odkúpenie novovytvorených 
~~ozemkov parc. č. KN-C 6257/6, KN-C 6257/8 a KN-C 9502/13 v k. ú. 
F'rešov, LV č. 6492, Tomáš Čentík a Valéria Čentíková 

stanovisko 

Na zákla' 'e Vašej žiadosti č.: M/8325/2015 a po jej prehodnotení zaujíma Oddelenie územného 
plánovania a urbar zrnu nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPII mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako plocha záhrad a záhradkárskych osád. 
V súčasne i dobe sú nov,ovytvorené pozemky parc. č. KN-C 6257/6 a KN-C 6257/8 v k. ú. Prešov, 

uvedené na LV č.: 5492 vo vlastníctve Mesta Prešov, nachádzajúce sa bezprostredne na pravom brehu vodného 
toku Torysa, voľné·~ nezastavané, užívané ako záhrada a trvalá trávnatá plocha s náletovou vegetáciou. 

Novovytvc 'ený pozemok parc. č. KN-C 9502/13 v k. ú. Prešov, u~dený na LV č. 6492 vo vlastníctve 
Mesta Prešov, je l účasťou uličného koridoru verejne prístupnej miestnej komunikácie na ulici Pod Wilecovou 
hôrkou. Pozemok Í' · vol'ný- nezastavaný, so spevneným povrchom, prerastený trávnatým porastom. 

Neodpor( čame odpredaj novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 6257/6 v k. ú. Prešov a parc. 
č. KN-C 6257/8 v k. ú. Prešov, nachádzajúcich sa pri rieke Torysa z dôvodu, že podl'a nám dostupných 
informácií sa nacl1ádzajú na plochách plánovanej stavebnej aktivity "Prioritné protipovodňové preventívne 
opatrenia v SR""' p ldprojekt 3 Prešov". Odpredaj predmetných pozemkov navrhujeme realizovať až po ukončení 
a odovzdaní stavb'r "Prioritné protipovodňové preventívne opatrenia v SR - podprojekt 3 Prešov, ktorú 
investorsky riadi S 'i)venský vodohospodársky podnik, š.p. 

Nemáme 1ámietky k odpredaju novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 9502/13 v k. ú. Prešov, 
priliehajúceho k n1iestnej komunikácii na ulici Pod Wilecovou hôrkou. Navrhujeme spracovať geometrický 
plán pre vytvoreniE' jednotnej uličnej čiary. Odporúčame navrhnúť aj ďalším vlastníkom susedných pozemkov 
možnosť ich odkúp· mia. 

Žiadatel'a .1pozorňujeme na povinnosť vytýčiť polohu vedení inžinierskych sietí ich správcami (prípadne 
vlastníkmi) na tých .1ozemkoch, ktoré budú predmetom majetkového prevodu. · 

S pozdrav' .om MESTO PREIOV 
Mestský Llrad v PreAove 

ODBOR tlZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 
080 01 Prešov --

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

Mestský úrad v Prei )Ve l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax. +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 
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Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

P. č. 13 (Ing. Adam) 

Al Mesto Prešov má zámer predaja: 

Vydanie: 
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časti pozemku parc. č. KNC 15461/19, zastavaná plocha a nádvorie o výme.·e cca 115 m2 (presná 
výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita U:. Jelenia, Cemjata. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Predmetná časť pozemku susedí s pozemkami v spoluvlastníctve žiadateľky. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer predať časť pozemku špecifikovaného v bode Al to 1to materiálu v zmysle 
§ 9a ods. l písm. c) zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení adopÍňa ::ákon 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, 10. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 2 zo dňa l. 10. 2015: 
VMČ č. 2 súhlasí v prípade, že to nebude brániť budúcemu rozšíreniu komunikácie. O cene 
odporúčame rozhodnúť v mestskom zastupiteľstve. 

FI Cena: 
Po schválení zámeru v MsZ bude vypracovaný znalecký posudok. 
S poukázaním na skutočnosť, že na danej časti pozemku je umiestnený dial'l:ový telefonický kábel, 
záujemkyňa navrhla cenu 8,00 €1m2

. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 14. 9. 2015 
Kópia katastrálnej mapy s vyznačením vedenia tel. kábla a záberu navrho var ého žiadateľkou 
Snímok z mapy- CG GISAM 
LV č. 5306 
Stanovisko OÚPaSÚ 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 15461/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 
115 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Jelenia, Cemjata, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



WJ MESTO PREŠOV 
~ JV!estský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

MESTO llRi.ŠOV Mestský ú~d·;f,";~šcve f s-\ 
Číslo spisu: \ Ragislr. zr.al:l;?.: 

! Znaií a lehota 

oo~lo: 14 -09- 2015 l <:!oženia: 

l 
Prílohy! \ Vyhatuie: l 
Eviden~hé ~is!o dQl!e\ ~ll!t;: . f~ff'J . j#<f 

v. f 

·žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

~ 

Mestský úrad v Pn šove 
odbor správy maje· ku mesta 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 

v ~ 

l 
l 

l 
l 
i 
i 
l 
i, 

1 
l 

\ 

\ 
Ziadost' o predaj ~úpuLpozemku * \ 

Meno, priezvisko l obchodný názov: ......... ~1~q f~ ~9..ť.1. .......................................... ,.. ...... .. 
Dátum narodenia l IČO: ........................... ::· ................ ~ fllf:; 6äii"""(ii'b"ä1 ........ _. ........ --- _, 1 ....... ~ ........ .. 
Adresa trvalého pobytu l sfdlo spoločno.sti. .................... . .. ................ , ....................................... Ll'"""" 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: ............ ;...................... . .. .. 

. . 

e·mailová adresa: ................. ._...... .. -........ .. . . 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prilohe vyššie uvedené údaje za všetkých na vrhovateľov o aj 
ich vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) \ 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* \ 
. . J$ 

P k hád ul. · :;,::-, r- IJI A . -. ozemo sa nac za na. ICl: ••••••••••• ~ ............................................ ~ ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••• 

Katastrálne územie: .......... ľ.~.f?..Y..:: .... c;§!!.P..1!:!k ..................................................... ", ........................... . 
Číslo parcely: ••••• ď: ...... !.? .. ~ .. €Jt ..• l2 ......... ?. ••••• !.'D!~q;:.,, .... ~~--~~ ............................................... ~ ..... . 
Účel žiadosti: ••••••.•••. ~~~~ .• :!f-:.Y.!~ .... Š.1q] .. ,, .. ,ľ.~.:.~.t:'..~~ ..... ?.Q ... f&.I!~~Mf:MI'JJ. ..... S.·· ~~7.: ... ?.::!.~:.1" .. .. 
n"'ivo~ ~fv/.rn~> · 1.;..;~~w "~E -~:1-~ri.vJT J5PtLUJLtYH Tt1t.r. ki~týf. JJ..flvUt>ritúi 

~-~:;:~~:~::r~~\7~1~~~ .. ;:·:~·:·::~::~:·:~:~:;:~~ .. ~~·~~-:~ .. ~·:·:::::·:·~:;;:::;·:~ :~:~~:~·~~r~·~~ 
v plnom znen( podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spra1.ovanfm osob~ľ ých 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, p > dobu vyba nia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhl iS možno odv Jať 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za J torých bol súrlas 
udelený. \· 

V Prešove dňa ... 11~~.-.~.t(. . ................................ ~ .... l 
podpis žiadatePa 1 

\ 
Príloha: 

kópia listu vlastníctva na pozemok 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 
čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP-52/1/4 

l 

i 
l 
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17.09.2015 15:09:21 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 31.08.2015 (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 1/2 

Mierka 1 :600 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV Dátum vyhotovenia 17.09.2015 
Katastrálne územie: Pnšov Čas vyhotovenia: 15:04:57 

~~--------------------------------------------~----------~~~~ 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5306 
CASt A: MAJETKOVA J'ODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

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

15461112 305 Trvalé trávne porasty 7 1 
15461140 79 Zastavané plochy a 15 1 

nádvoria 
Legenda: 
Spôsob využívania pozem .ru: 

15 - Pozemok, na ktoro. 'ti je postavená bytová budova označená súpisným čfslom 
7- Pozemok lúky a pas rmku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívan ý pre trvalý trávny porast 

Umiestnenie pozemku: 
1 - Pozemok je umiest11ený v zastavanom územf obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

13315 15461140 10 rodinný dom 
Legenda: 
Druh stavby: 

1 O - Rodinný dom 
Kód umiestnenia stavby: 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASt 8: VLASTN{C/ A "' É OPRAVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, me 'lo (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podle/ 
miesto trvaléh•: pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Adam Richard 1 • Adam a Žaneta Adamová r. Hudáková, Prostejovská 3, 1 l 1 
Prešov, SR 

Dátum narodenia: 28.12.1968 Dátum narodenia: 12.07.1975 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 447112004 
Titul nadobudnutia Z 245912008-Rozhodnutie o určení sč.ZJDK.I2008111141113315 

ČASf C: fARCHY 
Por. č.: 

V 487712008-Zálo ,íná zmluva pre Štátny fond rozvoja bývania,Lamačská cesta 8,833 04 Bratislava 1317495421 na 
rodinný dom čs· 3315 na parc.KN 15461/40 a parc.KN 15461140; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 16.09.2015 



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 Pre!. )V 

M/10000/2015 8/14208/2015 Ing. arch. Vladimír Krištof 
~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

22.1i .2015 
17.09.2015 

Vec 
Prešov, lokalita Cemjata, Srnčia ulica, žiadosť o od kú pen ie časti (cca 
115m2

) pozemku parc. č. KN-C 15461/19 v k. ú. Prešov, LV č. 6492, 
Žaneta Adamová 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/10000/2015 a po jej prehodnotení z wjfma Oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako plocha u ·čená pre bývanie 
v rodinných domoch. 

V súčasnej dobe je pozemok parc. č. KN-C 15461/19 v k., ú. Prešov l astavaný stavbou 
verejnej miestnej komunikácie na Srnčej ulici, ktorá je zahrnutá v sieti mestských k Jmunikácif, riadne 
sa užíva verejnosťou a slúži pre zabezpečenie dopravnej obsluhy priľahlých pa.~emkov rodinných 
domov v dotknutom území. 

V žiadosti nie je uvedený dôvod, pre ktorý sa požaduje odkúpenie časti po2 emku parc. č. KN
C 15461/19 v k. ú. Prešov. Taktiež žiadosť neobsahuje zodpovedné rozmerové tymedzenie (šírku 
a dfžku) a umiestnenie (polohu vo vzťahu k hraniciam susedných pozemkov) plochy pozemku 
požadovanej na odkúpenie. Z grafickej schémy, ktorá tvorí prílohu žiadosti je zrejmé, že časť 
pozemku, požadovaná na odkúpenie (o výmere cca 115m2

), zasahuje do stavby niestnej.obslužnej 
komunikácie na Srnčej ulici v lokalite Cemjata. 

Neodporúčame odpredaj časti pozemku KN-C 15461/19 v k. ú. Prešov >výmere cca 115 
m2 z týchto dôvodov: · 

o jedná sa o pozemok, na ktorom je mestom vybudovaná a vel'!ltjnosťou užívaná 
stavba verejne prístupnej miestnej obslužnej komunikácie na Srnčej ulici 

o predmetný pozemok je súčast'ou plochy, ktorá tvorí disponibil•' ú plošnú rezervu 
pre prípadné výhl'adové rozšírenie verejnej miestnej komur1 ikácie na Srnčej 
ulici. 

S pozdravom 
MES'rO PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove 
ODBOR ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 

080 01 Prešov [§ 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru ÚP a SÚ 
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: mest< .radnica@presov.sk 1 www.presov.sk 



Návrh 

Mesto Prešov 
na schválenie majetkových prevodov 

P. č. 14 (PhDr. Sirotňáková) 

Vydanie: 

Strana 
15125 

Al Mesto Prešov má zámer prenájmu: 
časti pozemku parc. č. KNC 1436714, ostatná plocha o výmere cca 22m: (presná výmera bude 
známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Jurkovičova. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ je nájomcom nebytového priestoru Zdravotnícke potreby v objekte Jukovičova 19, Prešov. 
O prenájom časti predmetného pozemku, na ktorom sú vyhradené 2 park< vacie miesta žiadateľ 
požiadal z titulu lepšieho prístupu k výdajni zdravotníckych pomôcok. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer prenajať časť pozemku špecifikovanú v bode Al toht• , materiálu v zmysle § 
9a, ods. 9 zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 13811S:91 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov spôsobom priameho prenájmu vzhľadom : ~ tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur, a to len v prípade súhlasu MsZ. 

Dl Stanovisko odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb ,:o dňa 24. 9. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 7 zo dňa 27. 8. 2015: 
VMČ č. 7 nesúhlasí s prenájmom z dôvodu, že parkovacie miesta sú využívan~ obyvatel'mi bytových 
domov v tejto lokalite. Zároveň podotýka, že parkovacie miesta v blízkom oka í predmetného objektu 
na Jurkovičovej 19 sú využívané aj ďalšími návštevníkmi obchodných i zdravoníckych prevádzok, ba 
aj občanmi využívajúcimi zdravotnícke služby Polikliniky Vesper. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 5. 8. 2015 
Stanovisko ODŽPaKS zo dňa 24. 9. 2015 
Situácia 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 14367/4, ostatná plocha o výmere cca 22m2 

(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, la 'calita Ul. Jurkovičova, 
na dobu neurčitú, spôsobom priameho prenájmu 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



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

Mestský úrad v Prešo 1e 
odbor správy majetkt: mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

'V 

Ziadosť o nájom pozemku 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

M · · k 1 b h dn' · fť;f:<) ,JtO{/kL!/t- tt ľ·o 
Ad

en o, prtezvléhlS O bO C /0 'dyl nazo1v:Č•••••••::··{!..&~c;;;2)?i/.)/i~ .. ll'';•·•:u;;:-l7' ;f_'lji':;:{-.. ''''"}J'7J/ c) h~ 
resa trva O po ytu Sl O spo O nostl. ••••••••••••••••·~··••t-e!!'•••••• .. ;••"- .......... -'•••••••••••••••••~' •••••••••••••••••••••••••••• 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: .. , .. _ 

e-mailová adresa: .......... _ ----------·--·-------··· .............. . 
(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých nav ·hovateľov ako aj 
ich vzájomný vzťah -napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

TÝmto žiadam o nájom pozemku v 
~L~c.~)t/ 

Kaktas1~álne ~emie: ......... :"iij;;_·~·~~;;;~'ž);~·'-4··~·· .. -;;·~····· .. r.:::":y~o:;·· .. ···""' .......................... . 
Lč~ Ia Ita (ulltc~ a P~~cO;~:v.:t:"';t'4~<~.6~7žf':: .. 2·~:?;t';:"';;;'~~ .... i:~ľd'~;;;=:?.;:.5;::t;;~/šlo 

1s o parce y. ..7 ...................... ( .. W. ........ f. ................ f.!'k,y,.-;Y. ............. ;.-.; ............ if ..... ., · ;( ..... Y? .............. -
Výmera v m2

: ......... ~/f.ft. .. .-... ~F.:f.:; ....................................... .,................................ ........................... _ 
Účel nájmu: ... Z:.?.:?.:!::!.:!:.:2l?..d.. ..•... ?.!.t.~.!.::f?.f!.::.;§!.;;;i, ..... P,f. .... 0.t~?.': .... , ľ."dt&.&.Q«.6d.c 
............. /.:l.!..(f:{f.?..ct ...... r::.r:.s ... g;a..?-?!..?;~.{.?:;.;.Q.t!.. ...... ť.ľ..;f!.f.!l!.:!.E.: ... ?.e.-?.~~. ~: .. ~Q1?-e,i:' 
Doba ná,imu· .?L/ E-:.v ..Ľ fZ/ iv 

~ ..................................................................................................................... , .......................... . 
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ni1 ktorých zákonov 
v platnom znení podpisom tejto žiadosti udePujem svoj súhlas Mestu Prešov so sprac, •vaním osobných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, pr dobu vybavenia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhli s možno odvolat' 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za korých bol súhlas 
udelený. 

Vp .., dň (), b, J!.0/6 resove a ..................... . ••••..!•• ............................. v. 

podpis žiadatel'a 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

pri nájme pozemku za účelom výstavby objektu, parkoviska, resp. umiestnenia im j stavby doložiť 

stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územné 10 plánovania a 

urbanizmu k danému zámeru 

čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

F - MsÚ/SP-52/4/4 



· Odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb 
oddelenie dopravy a životného prostredia 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 

Váš list číslo l zo d a: Naše číslo: Vybavuje l linka Prešov: 

M/2015/12341 T- 12668/2015 

Vec 

Ing Sýkorová 
051 3100251 

24 09.2015 

Žiadosť o sta :.!ovisko k prenájmu časti pozemku parc.č. KNC 14367/4 k.ú. Prešov, pri 
bytovom c,lom~;~ na Jurkovičovej ulici v prospech spoločnosti ARIES SLOVAKIA s.r.o. 
- odpove<!ť 

i 

Me~to l 1rešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy 
a pozemný:::h l omunikácií, vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych 
a účelových kcmunikácií podl'a §3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný správny 
orgán") zaLjíma k Vašej žiadosti nasledovné stanovisko. 

Predmetná spemená plocha pri bytovom dome č. 3 - 9 na Jurkovičovej ulici nie je podl'a 
pasportu miest ,ych komunikácií plochou určenou na parkovanie vozidiel, preto cestný 
správny or:gán ,esúhlasí s prenájmom časti pozemku parc. č. KNC 14367/4 k. ú. Prešov, 
v prospech spoločnosti ARIES SLOVAKIA s.r.o. Mesto Prešov v súčasnosti pripravuje návrh 
parkovacej poli .iky na území celého mesta Prešov, ktorá bude riešiť reguláciu statickej 
dopravy v jeho 1ednotlivých častiach. Jej súčasťou bude aj vyriešenie parkovania vozidiel 
v predmetnej lol:alite pre obyvatel'ov bytových domov, ale aj tam existujúcich prevádzok. 
Do toho č<:,su n:ávštevníci a zamestnanci výdajne zdravotných pomôcok môžu využívať pre 
odstavovariie Sv•:>jich vozidiel v danej lokalite verejne prístupné parkovacie plochy. 

S p<i>zdra ;om 
"'~::;. "'". ':-"' .... ~,' --~ 
;, ·~· • u "ot~ j :,: ~-

. ", ~ 

;·-- :·(-~----..~ 

Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 

dopravy, životného pmstredia 
a komunálnych služieb 

Mestský úrad v Preš'j've l Hla1 1a 731080 Oí Prešov 1! Tel: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk: v,v,w.oresov.sk 
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I[[J Návrh 
Vydanie: 

Mesto Prešov 
na schválenie majetkových prevodov 

P. č. 15 (PhDr. Sirotňáková) 

AJ Mesto Prešov má zámer prenájmu: 

Strana 
16125 

časti pozemku parc. č. KNC 1444511, ostatná plocha o výmere cca 158,2 ~:(presná výmera bude 
známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Justičná, na dobu neurčitú. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o prenájom predmetnej časti pozemku na dobu neurčitú~ 1 účelom vybudovania 
zásobovacieho dvora pre obchodné centrum a Supermarket FRESH na Justi~ 1ej ulici vo vlastníctve 
žiadateľa. Uvedenú časť pozemku má v prenájme na základe Zmluvy č. 231~ 015 o nájme pozemku 
na dobu určitú do 12. 2. 2016. Na danú stavbu bolo vydané právoplatné 1 zemné rozhodnutie č. 

B/111212015 Hč zo dňa 5. 5. 2015. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov má zámer prenajať časť pozemku špecifikovanú v bode Al tol to materiálu v zmysle 
§ 9a ods. 9 zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. U811991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov spôsobom priameho prenájmu vzhľadot1l k tomu, že všeobecná 
hodnota tohto majetku nepresiahne 40 000 Eur. 

Dl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 24. 9. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 6 zo dňa 5. ll. 2015: 
VMČ č. 6 súhlasí s prenájmom nehnuteľnosti a odporúča žiadateľovi vyhovieť. 

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

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 18. 9. 2015 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 24. 9. 2015 
Kópia z kat. mapy 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 14445/1, ostatná plocha o výmere cca 158,2 m2 

(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, • 'Jkalita Ul. Justičná na 
dobu neurčitú, spôsobom priameho prenájmu 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

F- MsÚISP-0111211 



t.:H»-~j MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

........__ ..... ~" 

Mestsk)' úrad v Prešove 
sekcia majetková a eko~ omická MsÚ 
oddelenie mestského ml jetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadatel' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: LABAŠ s.r.o. 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: TEXTILNÁ l, 040 12 Košice 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: 0902 990 931 

e-mailová adresa: bene@labas.sk 

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

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

Týmto žiadam o nájom pozemku 

Katastrálne územie: Prešov 

Lokalita (ulica a pod.) Justičná 13 

Číslo parcely: · 14445/1 

Výmera v m2: 158,2 

Účel nájmu: vybudovanie zásobovacieho dvora pre zrekonštruované obchodné centrum 

a Supermarket FRESH - trvalá stavba. Na základe zmluvy č. 10/2013 dňa s ne mali v prenájme 

pozemky pre uvedený účel, ďalšou NZ č. 23/2014 máme v prenájme uvedený pi •zemok do 12.2.2016 

t.j. 2x nájom na 1 rok. Vzhl'adom na vydané právoplatné územné rozhodnutit žiadame o nájomnú 

zmluvu pre umiestnenie trvalej stavby, na dobu neurčitú. 

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

udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v : ·ozsahu, v akom sú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žia losti, resp. po dobu 

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

preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých b1 l ~úldas udelený. 

V Košiciach dt1a 17.09.2015 

Príloha: 

Zákres do KM 

PD pre územné konanie, právoplatné územné rozhodnutie 

vyžiadanie stanoviska k žiadosti o prenájom pozemkov odd. hlavného architekta a ÚP 

F- MsÚ/SP- 52/4/l 

.r(Jt._,,",dwlf ~ f1olfu..-inami 
Hl!ll!1:,.n(ín,fn.llltili! 

Ili(: >I\11121111447Yh 



Váš lis\ člslo l zo dňa 

17.09. 2015 

MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Hlavná 73 

Naše člslo 

B/14048/2015 

080 01 Pre~ov 

LABAŠ s.r.o. 
Textilná 1 
040 12 Košice 

Vybavuje /linka 

Ing. arch. Jáni 
'@ 31 oo 276 

Vec Pozemok parc. č. KN-C 14445/1 k.ú. Prešov, Justičná ul., Prešov 
- stanovisko k žiadosti o prenájom pozemku 

ov 

09.2015 

Mesto Prešov - Oddelenie územného plánovania a urbanizmu, a o orgán územného 
plánovania v zmysle v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v zneni nes )ršlch predpisov, § 4 
ods. 3, pism. d/ zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadeni v znenf nesko , .fch predpisov, dáva 
k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

Oddelenie územného plánovania a urbanizmu nemá námietky k 
parc. č. KN-C 14445/1 k.ú Prešov o výmere 158,2 m2

, ktorý je vo 
zriadenie spevnenej plochy pre zásobovanie obchodného centra FRESH 
v rozsahu a polohe podl'a priloženej projektovej dokumentácie. 

S pozdravom MESTO. 
Mut.R9 wract v ...,,. •.• """",... 

GIUidmlffálo~NIUmtuiiR~IIIll 
080 0.1 Prešov 

ájmu časti pozemku 
e mesta Prešov, pre 
lV na ul. Justičnej 13, 

Ing. arch. ia ~utková 

vedúca od u ÚP a Sú 
hlavný archi' ekt mesta 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 (51 )3100111 ·l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: . :o.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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c;' Návrh 
Vydanie: 

Mesto Prešov 

P. č. 16 (Ing. Adam) 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
17125 

Al Mesto Prešov má zámer predaja časti nehnuteľnosti priľahlej k bytovél !lU domu Levočská 16 
a Janouškova 2 a 4, spôsobom ako prípad hodný osobitného zre-~l'a z dôvodu, že ide 
o pozemok bezprostredne susediaci s týmto bytovým domom, konkrétn~ časť pozemku parc. č. 
KNC 312611, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 1000 m2 (presná lýmera bude známa po 
vyhotovení GP), k. ú. Prešov, lokalita - rozhranie Ul. Levočská a Janouš~Jva, vlastníkom bytov 
v bytovom dome Levočská 16 a Janouškova 2 a 4, súp. č. 5005, L V č. 9570,. k. ú. Prešov. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Predmetná časť pozemku je priľahlá k bytovému domu Levočská 16 a Jart mškova 2 a 4, ktorá je 
využívaná ako dvor a v minulosti bola využívaná nájomcami bytov. 

Cl Stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu zo dňa 27. 5. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
Mesto Prešov odporúča odpredať vyššie uvede?ú časť pozemku v zmy s)~ § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 25812009 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon č. 13811991 Zb! o maJetku obcí v znení 
neskorších predpisov s poukázaním na skutočnosť, že ide o časť Jozemku, ktorá je v 
bezpostrednom kontakte s bytovým domom v spoluvlastníctve žiadateľov. 

El Stanovisko Výboru mestskej časti č. 3 zo dňa l. 6. 2015: 
VMČ č. 3 súhlasí s odpredajom. 

F/ Cena: 
Žiadatelia v doplňujúcom liste navrhujú cenu l € za celý predmet úpy, resp. (v prípade 
neschválenia) dlhodobý prenájom na obdobie 50 rokov za cenu l € s podmi~nkou zriadenia vecného 
bremena strpenia vedenia inžinierskych sietí. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 14. 4. 2015 
Doplnenie žiadosti zo dňa 25. 5. 2015 
Schéma záberu- návrh žiadateľov 
Kópia mapy z GIS 
LV č. 6492 
LV č. 9570 
Stanovisko OÚPaSÚ zo dňa 27. 5. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer predaja časti nehnuteľnosti priľahle} k bytovému domu Levočská 16 a Janouškova 2 a 4, 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o ?ozemok bezprostredne 
susediaci s týmto bytovým domom, konkrétne časť pozemku parc. č. +-;NC 312611, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere cca l 000 m2 (presná výmera bude známa p 'J vyhotovení GP), k. ú. 
Prešov, lokalita - rozhranie Ul. Levočská a Janouškova vlastníkorrl bytov v bytovom dome 
Levočská 16 a Janouškova 2 a 4, súp. č. 5005, LV č. 9570, k. ú. Prešov 
-za cenu 1,00 € s podmienkou zriadenia vecného bremena strpenia vedd'lia inžinierskych sietí. 

F- MsÚISP-0111211 



Mgr. Helena Mihališinová, 

Primátorka mesta 
Mestský úrad 
08001 PREŠOV 

Vec 
Žiadost' o odkúpenie časti parcely č. 3126/1 

. 080 O l Prešov 

j. ::< 
.::r": 

~ '~- ~~ •, ••~~ ,,, , ••• ·~-·••• o•w -~•- • • -·-•• ~~~··~• ~' ••••- ••• t 

L:,;,;:;~,,~~I:'"'-,~,:;1} ~Z}~j 

Vlastníci bytových a nebytových priestorov ul. Levočská č. 16, Jan mšk o va č. 2 a 4 
žiadajú mesto Prešov v zastúpení odboru správy mestského majetku o pre iaj časti parcely 
3126/1 v katastri zapísaného ako: zastavané plochy nádvoria- LV 6492. T2 to časť pozemku 
cca 1000 m2

, ktorú žiadame odkúpiť, je definovaná v spôsobe využitia aka dvor a prislúcha 
bytovému domu: súpisné číslo stavby 5005. 

Účelom kúpy predmetnej časti pozemku je revitalizácia priestoru vnť trobloku. Bytový 
dom sa nachádza na križovatke ulíc: Levočská - Janouškova. Táto lokalita je nadmerne 
zaťažená dopravou. (V uvedenom úseku denne prechádza vyše 30 OO~ áut + statická 
doprava.) Sú tu prekračované hodnoty hladiny hluku, emisií v životnom pn 1stredí a pod. Na 
uvedenej časti pozemku (dvor) chceme vytvoriť oddychovú zelenú zórm podľa platnej 
legislatívy. V súčasnosti sa v uvedenom priestore nenachádza ani priestor f re hranie detí a je 
tam minimálne množstvo zelene. Mesto Prešov neinvestovalo do vnútroblol ových priestorov 
minimálne 20 rokov, preto sme sa rozhodli o odkúpenie tejto časti parcely a upraviť dvor tak, 
aby priestor slúžil pre kvalitné bývanie obyvateľov bytového domu súp č. s avby 5005. 

Za vybavenie ďakujeme. 

Prílohy: 
1/ Podpisová listina obyvateľov bytového domu ul. Levočská č. 16, Janoušk wa č.2 a 4 
2/ Schematický náčrt plochy pre odkúpenie 1 

Na vedomie: 
Predseda výboru mestskej časti č.3 Ing. Mochnacký 



Podpísaní 'lastníci bytového domu súpisné číslo 5005 ul. Levočská č. 16, Janouškova 
č. 2 a 4 žiadame n ,esto Prešov o odkúpenie časti par cely č. 3126/ l (dvor o ploche cca l 000 

m2) 

Adresa Po.-lni~ / 

Por.č. Meno 'Jastníka bytového domu 

1, F__l7!i!C Vlj 
1 

LtiJ81C1 
/ -/1 (kill 1{ l IA-l tJ }'l,- /1 E L;F !//~ 

"'l, _y~\J tt\N t-lill J ll ~01\1\N 1 

- --·' • -; -, ' ~......, J. 'l . l /1 1/ /;'l l. l; /J 
1J- \;'/,;~v/ /J?/ ť / i(./ l ~/ i; '7 f \/ r' ' 

1 
i-.rf. v-ilt•" v 1". '". / 

G' < l~ Ľo 7 1 L~~ .c 
y -~- ( 
-t-• v :!o ·t-.O -~-:P r 

~. s~~:::.b-0 ~~~~:c 
9 · 0 atv~--r'Aj aw,....rt c.'(. 



Mgr. Helena Mihališinová, 

Mestský úrad 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo-právne oddelenie 

PREŠOV 

Vec 

, 080 Ol Prešov 

Žiadost' o odkúpenie nehnutel'nosti- doplnenie 

Dňa 4.5.2015 sme obdŕžali oznámenie o doplnení žiadosti pri od<.úpení pozemku 
parcely č. KNC 312611 o výmere cca l 000 m2 v k. ú. Prešov, umiestnenéh >vo vnútrobloku 
nášho bytového domu v zmysle predloženej schémy. 

Žiadate nás, aby sme navrhli výšku kúpnej ceny za l m2 pozemku. ; 'ozemok, o ktorý 
máme záujem, nie je stavebný pozemok, je autami značne znehodnotený, s' ýtlkmi. Nemáme 
tu takmer žiadnu zeleň. Mesto viac ako 30 rokov do tohto pozemku neiJ vestovalo, čo sa 
odrazilo na stave tejto parcely. Na uvedenom pozemku sú všetky inžinie ~ske siete, nie je 
možné ho použiť na záhradky alebo iné stavebné účely. Žiadame o od) úpenie pozemku 
s vecným bremenom podzemných vedení inžinierskych sietí. 

Tento pozemok užívame od roku 1956, kedy bol blok postavený. ] 1yslíme si, že sa 
dokážeme lepšie postarať o túto parcelu, preto ju chceme odkúpiť, pd >adne zobrať do 
prenájmu na 50 rokov za cenu l € za celú parcelu. 

V Prešove dňa 25.5.2015 
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3122/9 

3122/10 

3 
3125/7 

l 
311?.$/8 3125/1 

(c) UGKK SR, jun 2013. (nesluzi na 

Ing. július Adam 04.05.2015 14:33 

Legenda 

~ výlu{:né vlastnlctvo 
:!:t~ podielové spoluvlastníctvo 

/v parcely c 
vnútorná kresba . 

M dôležité ulice a cesty 
if'§ dôležité ulice a cesty 
C:J významné ulice a námestia 
All ulice a cesty 

·iné komunikácie a chodníky 

Mierka 1:1ooo 



l 
Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 

OBEC: 

IKATASTRALNE ÚZEľv!lE.: 
\ 

i 

707 Prešov 

524 I 40 Prešov 

Prešov 

Strana: 

Dátum: 04.05.2015 

'!VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492- čiastočný 
l 

ČASŤ A: 1\IAJETKOYÁ P( DSTATA 

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

ČÍSLO 
VÝMER, . DRUH CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

v [nf l l POZEMKU RISTIKA K ZÚO EL 

)
-504 

1
1 __ _:z.......:....::::.::::..:...::.:..:..;_I_h __ .d __________ I_8 _________ 73-3-4--5-42-2-

3126/001/0 astavana p oc a a na vone 

Výmera spolu: 5504 

* * * Ostatné parcely re~i.stra "C" nevyii.adané * * * 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôso t využitia pozemku 
18-Pozemo~ na ktorom je dvor 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnos 'k zastavanému územiu obce 
l -Intravilán i 

l 

l Parcely registra "E" 
(celkom parciel .......... 9.f.5. .... ) 

PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERP 

v [nf l 
DRUH 

POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 

RISTIKA K ZÚO EL 

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

Stavby 
(celkom stavieb ......... ..l.::?L.) 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS INÝ LV L.M. 

ČÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY ÚDAJ PARCELY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ B: VLASTNÍCI (celkom vlastníkov ............... \....) 

Pric:zvisko, meno (názov) 
Podiel 

a miesto trvalého pobytu (sídle 1 vlastníka 
~--------------------------------------------------------1 Mesto Prešov, Hlavná 73, o: 001 Prešov 111 

IČO/RČ: 327646 

___________ 

1

1

11 

_____ *_*_* _T_it_u_ly_n_a_d_ob_u_d_n_ut_ia_ne_v_y_ži_ad_a_n_é_*_*_* ______________ _ 

POL. VZ. ČASŤ C. ŤARCHY ll -----------------,--------------------------------------------------------
1 * * * Ťarchy nevyžiadané * * * 

-----------'~----------------------------------

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

POL. VZ. 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres. Prešov Vytvorené cez katastrálny portál 

Obec: PREŠOV Dátum vyht tovenia 07.09.2015 

~a~ta~~tr~l':l~_ú_~~~i~~ Prešov·------·------·~·--------------~--~--~- Čas_vyh()_t.C teniéi~ ___ 14:21:~3 __ 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 9570 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

Stavby 
Súpisné -číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

5005 3128 9 obytný dom 

Druh ch.,l '· U miest. stavby 
l 

Právny vzťah k parcele na ktorej leži stavba 5005 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 9609. 
Legenda: 
Druh stavby: 

9 - Bytový dom 

Kód umiestnenia stavby: 
1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

Byty a nebytové priestory 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a mie[ ;to trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka ! • 

Byt 

Vchod: 16 1. p. Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu Vlastník 

3 Antolíková Paulína r. Goldírová, Levočská 16, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 28.05.1952 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vl.bytu V 603312009 

Vchod: 16 1. p. Byt č. 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

4 BALOGOVA ANNA R.JACOVA,Presov,ui.Levocska 16 
Dátum narodenia: 03.04.1936 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREV.VL.BYTU V 2116199 

Vchod: 16 2. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

5 SEMANCIK PETER A MONIKA R TOKAROVA,ui.Levocska 16 

Dátum narodenia: 21.06.1966 Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZMLUVA O PREVODE VLASTN.BYTU V 6503199 

Vchod. 16 2. p. Byt č. 4 

50 11: 10 

1 l 1 

1 l 1 

5011'110 

15.11.1972 

1 l 1 

Informatívny výpis 1/6 Aktualizácia katastrálne' 10 portálu: 28.08.2015 



Byty a nebytové priestory 
ČASf B.· VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, lneno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) v/as1 ~íka 

Vchod: 16 2. p. Byt č. 4 

'l 

Podiel priestoru na spoJ ltčných častiach a spoločných zariadeniach domu 
. l 
Učastník právneho vzfahL l Vlastník 

50 /1310 

6 Kočambová 11Mária r. Vavreková, Levočská 16, PREŠOV, SR 

Dátum narodenia : 1. 29.08.1970 
l 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Poznámka P 4 1512015. Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného zál.práva Ex 18812015 na byt 
č.4 qa 2.p.,vchod 16-s.č.5005 a podiel 5011310 na spol.častiach a zar.domu (s.e.JUDr,Aiena 
Sz< layová,Levice) 

Titul nadobudnutia ZM ;UVA O PREVODE VLASTN.BYTU V 2115199 

Vchod: 2 1. p. Byt č. 1 

Podiel priestoru na s pole \tných častiach a spoločných zariadeniach domu 55 11310 

Účastník právneho vztahu: '1 Vlastník 

9 KROPILAK FIA VEL A LUDMILA R STOFANOVA,ui.Janouskova 2 
Dátum narodenia : 

1 

10.04.1964 Dátum narodenia : 

l Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia ZML\UVA O PREVODE VLASTN.BYTU V 2114199 

14.09.1966 

1 l 1 

Vchod : 2 · 1. p. Byt č. 2 

Podiel priestoru na spo/c
1

\~ných častiach a spoločných zariadeniach domu 66 11310 

Účastník právneho vzťahu: 'i Vlastník · 
10 Kozáková Mc gdaléna r. Cehelníková, Janouškova 2, Prešov, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia: 1, 16.05.1941 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia ZML JVA O PREVODE VLASTN.BYTU V 2113199· 2370199, 
Z 64 1012014- osv.ded. 26D 81812014· 7732114 

Účastník právneho vzťahu: , Vlastník 

23 Kozáková Ma \•da léna r. Cehelníková, Janouškova 2, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia: , 16.05.1941 

Spoluvlastnícky podiel : 2 l 16 

Titul nadobudnutia Z 64!\012014· osv.ded. 26D 81812014· 7732114 

Účastník právneho vzťahu: l Vlastník 

24 Beníková Jan \1a r. Kozáková, Švábska 37, Solivar, PSČ 080 05, SR 
Dátum narodenia : '1 06.09.1963 

! Spoluvlastnícky podiel : 

:itul nadobudnutia Z 64~~)12014- osv.ded. 26D 81812014· 7732114 

Učastník právneho vzťahu: Vlastník 
l • 

25 Repčáková M; \gdaléna r. Kozáková, Vansovej 653017, Prešov, PSC 080 01, SR 
Dátum narodenia : 

1 

22.07.1968 

2 l 16 

l Spoluvlastnícky podiel : 2 l 16 

Titul nadobudnutia Z 645 \1/2014· osv.ded. 26D 81812014· 7732114 

Účastník právneho vzťahu: l Vlastník 

26 Kozáková Pau ína r. Kozáková, Družstevná 16, Šarišské Míchal'any, PSČ 082 22, SR 
Dátum narodenia: l 02.11.1990 

li Spoluvlastnícky podiel : 1 l 16 

Titul nadobudnutia Z 64511/2014- osv.ded. 26D 81812014-7732114 

U.• t 'k . l cas nt pravneho vzťahu: l Vlastník 

27 Kozák Dušan r \Kozák, Družstevná 16, Šarišské Michal'any, PSČ 082 22, SR 
l, 

----------1 ---------------------------- ------------------
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Byty a nebytové priestory 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY i 

• l 
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (/CO) a míeJI to trvalého pobytu 

(sídlo) vlastníka , 

Vchod: 2 1. p. Byt č. 2 

27 Kozák Dušan r. Kozák, Družstevná 16, Šarišské Michal'any, PSČ 082 22, SR 

Dátum narodenia : 08.10.1992 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 16 

Titul nadobudnutia Z 6450/2014- osv.ded. 26D 818/2014-7732/14 

Vchod: 2 1. p. Byt č. 3 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník.právneho vzťahu Vlastník 

11 Doktor Tibor r. Doktor a Silvia Doktorová r. Bandyová, Janouškova 2, Prešov, SR 

Dátum narodenia : 16.06.1980 Dátum narodenia : 28.12.1981 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Zmluva o prevode vlastn. bytu V 4293/201 O 

Vchod: 2 2. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

12 Blažinská Zdenka r.Foltová,ui.Janouškova 2 
Dátum narodenia : 18.12.1963 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4776/2004 

Vchod: 2 2. p. Bytč. 5 

! 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 66 l 1 ~ 10 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

13 Čorej Stanislav r. Čorej, Makarenkova 98, Ľubotice, SR 

Dátum narodenia : 01.01.1984 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4180/2010 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

21 Čorejová Jana r. Petrašková, PhDr., Janouškova 2, Prešov, SR 

Dátum narodenia: 28.03.1984 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 2 

Titul nadobudnutia Darovacia zmluva V 4180/2010 

Vchod: 2 2. p. Byt č. 6 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 60 l 1 10 

Účastník právneho vzťahu Vlastník 

14 FECKOVA LUBICA R DUCHOVA,ui.Tomasikova 50 

Dátum narodenia: 05.07.1950 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Vchod: 4 prízemie Byt č. 1 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

15 Papp Marek r. Papp a Ivana Pappová r. Fabiánová, Vrbová 16, Haniska, PSČ 080 01, 

Dátum narodenia : 16.03.1980 Dátum narodenia : 03.03.1981 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

----------------------------------------- ----------------
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!, Byty a nebytové priestory 
ČASŤ 8: VLASTNÍCI"\ INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvjsko,\meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 4 prízemie Byt č. 1 

15 Papp Mare r. Papp a Ivana Pappová r. Fabiánová, Vrbová 16, Haniska, PSČ 080 01, SR 

Dátum narodenia 16.03.1980 Dátum narodenia: 03.03.1981 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia K( [pna zmluva V 1790/2015 -2204/15 
! 

Vchod: 4 prízemie Byt č. 2 

Podiel priestoru na spo \očných častiach a spoločných zariadeniach domu 

1 l 1 

55 l 1310 

Účastník právneho vzťaht\: Vlastník 
16 Mihališinov i Helena r. Mihališinová, Mgr., Janouškova 4, Prešov, PSČ 080 01, SR 

l 
Dátum narodenia :l 19.08.1950 

', Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Z :i 1981/2001-D 2429/2000. 
R: .16/2009 Zmena trvalého bydliska. 

Vchod: 4 1. p. Byt č. 3 

' 
Podiel priestoru na spol !1čných častiach a spoločných zariadeniach domu 
, l 

Učastník právneho vzťahu 1

1 

Vlastník 

1 l 1 

66 l 1310 

17 Pruchnerov '1: Roman r. Pruchnerovič, Ing. a Ivana Pruchnerovičová r. Kováčová, Bc., A.Matuško 10, Prešov, 
PSČ 080 01, 1

1

SR, (adresa manžela:Sabinovská 30 
Dátum narodenia : : 06.04.1982 Dátum narodenia : 28.03.1986 

Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia Kúl!llla zmluva V 6171/2012 

Vchod: 4 1. p. Byt č. 4 

Podiel priestoru na spoli i,čných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzt'ahu: '1 Vlastník 

18 SURGENT01\A ANNA R FOGASOVA,ui.Janouskova 4 
Dátum narodenia : l 29.11.1934 

l Spoluvlastnícky podiel : 
l 

Titul nadobudnutia ZMLIIUVA O PREVODE VLASTN.BYTU V 2112/99 

Vchod: 4 · 2. p. Byt č. 5 

Podiel priestoru na spo/o l;ných častiach a spoločných zariadeniach domu 
! 

Účastník právneho vzťahu: 1

1 Vlastník 

19 Šepitka Miku \ilš r. Šepitka, Karpatská 10, Prešov, SR 
Dátum narodenia: 1 14.07.1918 

l 

l Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Zmh i, va o prevode vlastn. bytu V 3/2011 

Vchod: 4 2. p. Byt č. 6 

l 

55 l 1310 

1 / 1 

66 l 1310 

1 l 1 

Podiel priestoru na spol ol \ných častiach a spoločných zariadeniach domu 55 l 131 O 
' l 
Učastník právneho vzťahu: !, Vlastník 

20 Referovič Ján 11r. Referovič a Ľubica Referovičová r. Trellová, Janouškova 5005/4, Prešov, PSČ 080 01, SR 
Dátum narodenia : 1

1 
27.12.1950 Dátum narodenia : 03.09.1953 

1 Spoluvlastnícky podiel : 1 l 1 

Titul nadobudnutia V 15< \S/2006 -Zmluva o prevode vlastn.bytu - pvz.2124/06 

Nebytový priestor i, 

---------------------- , ___________ -----------------------------------------

l 
-- ----------- -~---- --------- ----------------------------
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Byty a nebytové priestory 
ČASŤ 8: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvi6ko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a mieJ to trvalého pobytu 
(sídlo) vlastníka 

Vchod: 16 prízemie Priestor č. 1 - 1 pr 

Podiel priestoru na spoločných časti.,ch a spoločných zariadeniac;h domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Kažímír Ján r. Kažimír, 082 12, Podhorany, č. 23, SR 
Dátum narodenia : 26.03.1961 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kupna zmluva V 2636/2001. 

Vchod: 16 prízemie Priestor č. 1 - 2 pr 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

2 Spišaková Jana, Justičná 9, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia V 4070/2002- KUPNO-PREDAJNA.ZMLUVA. 

Vchod: 16 suterén Priestor č. 12 - 2 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

22 Kažimír Ján r. Kažimír, 082 12, Podhorany, č. 23, SR 
Dátum narodenia : 26.03.1961 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z-272/13- Žiadost' o rozdelenie nebytového priestoru 

Vchod: 2 prízemie Priestor č. 1 - pred 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

8 KAZIMIR JOZEF ING. Michalovce,Bieloruska 11 
Dátum narodenia : 20.03.1956 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Kupna zmluva V 60312002. 

Vchod: 2 suterén Priestor č. 1 - kryt 

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 

Účastník právneho vzťahu Vlastník 

7 Mesto Prešov, Hlavná 73, PREŠOV, SR 
IČO: 

Spoluvlastnícky podiel : 

Titul nadobudnutia Z 324/2005-Protokol o odovzdaní nehn.majetku zo dňa 23.11.2004 

Legenda: 
Druh nebytového priestoru· 
1 - Zariadenie obchodu 

12 - Iný nebytový priestor 

Tituly nadobudnutia L V: 

1 l 1 

170 l 13,10 

1 l 1 

1 l 1 

63 l 1:110 

1 l 1 

96 l 1110 

1 l 1 

ZIADOST MU PRESOV OMM/786/98,G.P.21/98,POTVRDENIE O CS Vn.467/97,468/97-Z 3428/98; 

--·~--···----~---- ·-·-·-- --~-----1--~-· 
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ČASŤ C: ŤARCHY 
Por. č.: 

Zal.pravo.v zr\1ysle ~-u 15 ods.1 zak.182/93 Z.z. 

6 Z 4005/2015 ·!Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 188/2015 na 
byt č.4 na 2.p. lv chod 16-s.č.5005 a podiel 50/1310 na spol. častiach a zar.domu (s.e.JUDr.Aiena 
Szalayová,Le1 ice) 

13 V 2554/2011-Z In l uv a o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava 
/00151653/ na \byt č.5 na ll.posch.,vchod 2-čs 5005 a podiel 6q/1310 na spoloč.častiach a zariadeniach domu; 

15 V 1699/2015-2 Uožná zmluva pre Slovenskú sporítel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,8.32 37 Bratislava,IČO 00151653 na 
byt č.1 na prí21•mí,vchod 4-čs 5005 a podiel 55/1310 na spoločných častiach a zariadeniach domu; -2203/15 

17 V 6170/2012-2 nluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava 
/00151653/ na :>yt č.3 na l.posch.,vchod 4-čs 5005 a podiel 66/1310 na spoloč.častiach a zariadeniach domu; 

20 Predkupné pr; vo po dobu 10 rokov pre Mesto Prešov na byt 6 na ll.posch.,vchod 4 ·V 1546/2006 • pvz.2124/06 
20 V 2711/2015 • :áložná zmluva k nehnutel'ostiam v prospech Slovenská sporitel'ňa, a.s., Tomašikova 48, 832 37 

Bratislava, IČC •: OO 151 653 na byt č. 6, ll.poschodie, vchod 4, s.č. 5005 a spoluvl. podiel55/1310 na spoločných 
častiach a zar lad. domu • 3112/15 

21 V 2554/2011-Z \hluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporitel'ňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava 
/00151653/ na ,)Yt č.5 na ll. posch., vchod 2-čs 5005 a podiel 66/131 O na spoloč.častiach a zariadeniach domu; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 
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MESTO PREŠOV 
Odbor územného plánovania a stavebného úradu 

oddelenie územného plánovania a urbanizmu 

Váš list čislo 1~12015 

Msú Prešov • 
Odbor správy majtl' ~tku 
Majetkovo-právne. oddelenie 

lnQ(Y!I~iEl<ť<ffiffina Štofanová Prei!l Jv 27.5.2015 
'li!i' 051/3100230 
katarina.stofanova@presov.sk 

Vec 
PrešOSoticLevočská ulica a Janouškova ulica, vnútroblok bytového dm' lU, odkúpenie 
časti pozemku parc. č. KNC 3126/1 k.ú. Prešov, vlastníci bytov v zas:. Mgr. Helena 
Mihališinová 
-stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č. M/6829/2015 a po jej prehodnotení za1
1 

jí ma oddelenie 
hlavného architekta mesta a územného plánovania nasledovné stanovisko: 

Podl'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako obytná plocha 
bytových domov. 

V súčasnej dobe je pozemok parc. č. KNC 3126/1 k. ú. Prešov i spevnený a je 
súčast'ou vnútroblokového priestoru bytového domu na Janouškovej a Levod;kej ulici a slúži 
pre parkovanie obyvatel'ov bytového domu, pre zásobovanie obchodrlých prevádzok 
situovaných v parteri tohto bytového domu a v severnej časti pozemklf sa nachádza 
prístupová komunikácie pre prístup k parkovaniu obyvatel'ov BO, k obchodnl'm prevádzkam 
a na parkovisko v dvorovej časti polikliniky na Levočskej ulici. 
Na pripravovanú obnovu tohto bytového domu je vydané územné rozhodn L tie, v ktorom sú 
na predmetnom pozemku navrhnuté parkovacie miesta pre pbyvatel'ov b~ :ového domu a 
prístupová komunikácia sprístupňujúca tieto parkovacie miesta a sprístupňuj Jca aj pozemok 
parc. č. 3124 k. ú. Prešov patriaci ku poliklinike na Levočskej ulici. · 

Nesúhlasíme s odpredajom časti pozemku parc. č. KNC 312eh k.ú. Prešov 
vlastníkom bytového domu na Levočskej ulici č. 16 a Janouškovej ulici č. 2 !3 4, pretože ten 
je vo vlastníctve Mesta Prešov a je verejne prístupný. 

ME81:~~ PllEšolv 
Mestský urad v Prešove!' 

OO tOR ~lEMNtHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO 1)1 ADI/ 
osa 01 jllre§ov ~~ 

Ing. arch. Maria clutkÓVa 
vedúca odboru úzenl ného plánovania 
a stavebného úradu,/ 
hlavný architekt mes1 :a 

i 
l 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.. +421 (51 )31 00111 l Fax. +421 (51 )7733665 l E-mail: mesl) radnica@presov.sk 1 www.presov sk 



Návrh 
na schválenie majetkových prevodov CJ 

Mesto Prešov 

P. č. 17 (Ing. Benčíková) 

Vydanie: 

Strana 
18/25 

A/Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu podpory organizácie vykonávajúcej verejno-prospešnú s polo~ !nskú činnost', ktorá 
zabezpečuje svoju aktivitu len z príspevkov členov, prípadne darov a svojo 11 činnost'ou prispieva 
k rozšíreniu poskytovania sociálnych služieb obyvatel'om mesta Prešov v 1epriaznivej sociálnej 
situácií, a to nebytových priestorov o výmere 42,56 m2

, nachádzajúcich sa na L NP v objekte so súp. 
č. 3967 na Ul. Požiarnickej 17 L V č. 6492, k. ú. Prešov, na obdobie do 30. •. 2018 pre Občianske 
združenie Podaj d'alej, Lesná 5432142, 080 Ol Prešov, IČO: 42420253. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ požiadal o prehodnotenie výšky nájmu nebytových priestorov nach idzajúcich sa v objekte 
na Ul. Požiarnickej č. 17 v Prešove, ktoré občianske združenie využíva ako ~berné miesto pre zber 
ošatenia, drogérie, kníh, elektroniky, školských potrieb a pod., ktoré už nepo rebujú ľudia pre svoJe 
potreby a pomocou občianskeho združenia sa následne predmetné veci dJ stribuujú klientom, t.j. 
ľuďom v hmotnej núdzi. Činnost' vyplýva aj z názvu občianskeho združenia "P )daj d'alej". 
Predmetné nebytové pnestory má občtanske združeme toho času prenaJaté 

1 

nájomnou zmluvou č. 

2267 na dobu určitú 3 roky (t.j. do 30.6.2018) za výšku nájmu 8,35 €/m21rok. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 9. ll. 2015: 
VMČ č. 4 ponecháva na zvážení majetkovej komisie a PREŠOV REAL, s. r. o .. ako správcu objektu. 

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

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM predkladá na prerokovanie zámer prenájmu nehnuteľností špecifikov~ ných v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a o Is. 9 písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodtt podpory organizácie 
vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločenskú činnosť, ktorá zabezpečuje svoju aktivitu len z 
príspevkov členov, prípadne darov a svojou činnost'ou prispieva k r<i ~šíreniu poskytovania 
sociálnych služieb obyvatel'om mesta Prešov v nepriaznivej sociálnej situár :ií. 

FI Cena: 
Navrhovaná cena žiadate!' om: l €1m2/rok. 
Navrhovaná cena správcom spoločnost'ou PREŠOV REAL, s. r. o.: 8,35 €1m2

; :ok. 

GI Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 19. 10. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 9. ll. 2015 

Návrh na uznesenie: 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zrj tel' a z dôvodu podpory 
organizácie vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločenskú činnost', ktorá zal •ezpečuje svoju aktivitu 
len z príspevkov členov, prípadne darov a svojou činnosťou prispieva k •ozšíreniu poskytovania 
sociálnych služieb obyvatel'om mesta Prešov v nepriaznivej sociálnej d uácil, a to nebytových 
priestorov o výmere 42,56 m2

, nachádzajúcich sa na l NP v objekte so súp. č. 3967 na Ul. 
Požiarnickej č. 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na obdobie do 30. 6. 2018 p ·e Občianske združenie 
Podaj d'alej, Lesná 5432142, 080 Ol Prešov, IČO: 42420253 
- za cenu x €1m2 /ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových pt iestorov. 

F- MsÚISP-0111211 



Občian!ke združenie Podaj ďalej, so sídlom v Prešove, Lesná 5432/42, Prešov, l :o:42 420253 

v zastúpení predsedom -Viera Potášová, . 

Mestský L ·ad v Prešove 

. (;/ .: . 
i', ' Hlavná 73 

Prešov 

080 Ol 

V Prešove! dňa 
Vec: Žiadosť o prehodnotenie výšky nájmu z dôvodu hodného osobitného zretel'a l 

i 

12.10.2015 

Dolupodpísaná Viera Potášová Vás ako zástupca občianskeho združenia Po1laj ďalej chcem 

požiadať o možnosť prehodnotenia stanovenej výšky nájmu za nebytové priestory 

"J..(?·"..,-·· v ') '" 'J //) 1/ ,......... l' ':) 
v J. ,{:·i: /,·<.·v·' tlf ;+- ,,Vl kt ' Mt 'l •v c. . ...... : ..... ':': ....... : ....... ::-: ............ ::-: .. -;: ......... :. ........................... , are es o pi enaja o nasmu 

b V• k d V 0 d 0 d' l 0 00 
' l V "2 -2.. cé y dV fi (, • :/ ') / J-o c1ans emu z ruzemu Po aj a ej najomnou zm uvou c . ..... -... : ....... :.7í. ......... zo na .... 1.: .. :-: .... -:-:.: ....... 

l 

l 

Ako dôvod hodný osobitného zretel'a uvádzam , že združenie už viac ako ro : pomáha l'uďom 

v hmotnej núdzi , centrám , ústavom , nemocniciam rôznou materiálnou pomocou .Jo forme zbierok 

pomocou verejnosti. Prenajatý priestor využívame ako zberné miesto, kde zb erame ošatenie, 

drogériu, knihy, elektroniku, školské a športové potreby, ktoré následne balíme a e1 :pedujeme našim 

klientom. Za rok sme tak pomohli viac ako 400 rodinám, viacerým domovou s dl~ťmi či týranými 

matkami. l 

~ 

Nemáme žiadnych stálych sponzorov, ani nie sme súčasťou žiadneho projektu . ktorého by nám 

bola poskytovaná finančná pomoc. Všetky výdavky hradím z vlastných prostriedkov 
l 

Znlženie nájmu na symbolickú cenu by nám vel'mi pomohlo ďalej realizova ! tento projekt, 

pomáhať aj naďalej l'uďom v núdzi a povzbudiť verejnosť aby neplytvala , nebola l'ah )Staj ná a podelila 

sa s nadbytkom pre l'udí, ktorí si našu pomoc vel'mi vážia a zaslúžia. 

'-l~'v~\1'\JVf\\'~\ S,l1\ N·~.Ji]v .]t ·/ L}(-jt--;L };::__oL 

S úctou 

Viera Potášová 



Váš list: Naša značka: 

/2015 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-maii: 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: 

09.11.2015 

Občiansk združenie Podaj ďalej, so sídlom Lesná 5432/42 080 Ol Prešov 
žiadost' zo dňa :2.10.2015 o prehodnotenie výšky nájmu z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. 

štatutárnou zástupkyňou Vierou Potášovou užíva nebytový priestor, 
nachádzajúci sa ra Požiarnickej 17, na I. NP o výmere 42,56 m2

, na základe výsledku 
obchodnej verejnť súťaže, za účelom prevádzkovania voľnočasových aktivít združenia. 

Nájomná uva 2267 je uzatvorená na dobu určitú - na 3 roky, s výškou nájmu 
8,35 €/m2/rok- ( ponúkaná v súťaži). 
Nájomca žiada trehodnotit' výšku nájmu z dôvodov uvedených v žiadosti. 

Stanovisko sprá\' 

Správca trvá na p múknutej výške nájmu 8,35 €/m2/rok, z dôvodu potreby pokrytia nákladov 
na údržbu nebyto\ 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav Buzogaň 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s .. č. ú.: 1019764005/1111 
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na schválenie majetkových prevodov 
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Vydanie: 

Strana 
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Al Mesto Prešov má zámer prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako príJt ld hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory subjektu pre činnost' slúžiacu všeobecne~ prospešnému účelu 

a podporujúc zdravý, harmonický, spoločenský a aktívny život senioro, v meste Prešov, a to 
nebytových priestorov o výmere 152,71 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v' 1bjekte na UL HlavneJ 
č. 69 so súp. č. 2905, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom stretávania sa sen orov mesta Prešov, na 
dobu neurčitú pre AkSen- aktívny senior o. z., Teplická 58, 921 Ol Piešt'alty, IČO: 42173230. 

B/ Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ žiada o zotrvanie v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa na U . Hlavnej č. 69, ktoré 
užíva na základe Zmluvy o výpožičke č. 1831 uzatvorenej do 13. ll. 2015. N akoľko žiadateľ najprv 
žiadal o predlženie zmluvy o výpožičke, bol OSMM vyzvaný na prehodil )tenie formy užívania 
nebytových priestorov a rovnako mu boli odporúčané aj iné voľné nebytové l'riestory vo vlastníctve 
mesta Prešov. Žiadateľ však trvá na doteraz užívaných nebytových priestoro( h, zároveň však žiada 
kvalifikovať jeho žiadosť ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Cl Stanovisko Výboru mestskej časti č. 4 zo dňa 7. 9. 2015: 
VMČ 4 odporúča prenajať žiadateľovi. 

Dl Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 2. 6. 2015: 
(V prílohe.) 

El Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM odporúča schváliť zámer prenájmu nehnuteľností špecifikovan)! ~h v bode Al tohto 
materiálu spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a v súlade s § 9a a is. 9 písm. c) zákona č. 
13811991 Zb. o maJetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu~ podpory subjektu pre 
činnost' slúžiacu všeobecne prospešnému účelu a podporujúc zdravý, hatmonický, spoločenský 
a aktívny život seniorov v meste Prešov. 
OSMM po zasadnutí komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta dňa 28. lO. 2015 
oznámil žiadateľovi záver komisie, na ktorý on reagoval listom zo dňa 10. tl. 2015 (viď príloha). 
Vzhľadom na skutočnosti uvedené v liste, predkladáme materiál opätovne na pi erokovania v komisii. 

FI Stanovisko komisie MsZ mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mest# zo dňa 28. 10.2015: 
Komisia odporúča ponúknut' žiadateľovi NP na Ul. Požiarnickej za ce m 8,30 €/m21rok. Po 
dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. 

G/Cena: 
Navrhovaná cena žiadateľom: 8,30 €1m21rok. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 13. 4. 2015 
Odpoveď zo dňa 21. 5. 2015 
Stanovisko PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 2. 6. 2015 
Žiadosť zo dňa 12. 8. 2015 
Odpoveď zo dňa 10. ll. 2015 
Emailová korešpondencia zo dňa 24. ll . 2015 

F- MsÚ/SP-0111211 



lgjl Návrh 
Vydanie: 

na schválenie majetkových prevodov Strana 
Mesto Prešov 20/25 

Návrh na uznesei !k: 
Zámer prenájmu .. nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete l' a z dôvodu podpory 
subjektu pre čin 'osť slúžiacu všeobecne prospešnému účelu a podporujúc zdravý, harmonický, 
spoločenský a ak Yvny život seniorov v meste Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 152,71 ni, 
nachádzajúcich s, r na Il NP v objekte na Ul. Hlavnej č. 69 so súp. č. 2905, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
za účelom stretál! rmia sa seniorov mesta Prešov, na dobu neurčitú pre AkSen - aktfvny senior o. z., 
Teplická 58, 921 PI Piešt'any, IČO: 42173230 
- za cenu 8,30 €11t2 /rok + úhrada za služby spojené s užfvanfm nebytových priestorov. 

F- MsÚ/SP-0111211 



AkSen- aktívny senior o.z., Teplická 58,921 Ol Piešt'anv, IČO 4 ~173230 

Správ~a nebyt~ 1 priestorov 
~ lov enská 46 ~ 

O~ :o Ol Prešov 

V Piešťanoch, dňa 13.4.2015 Vybavuje: Ing. Beata ~ljartanová Kontal t: 

Vec: Žiadost' o predÍženie Zmluvy o výpožičke č. 1831 

Dovoľujeme si Vás požiadať o prediženie Zmluvy o výpožičke č. 183l. V zmysle 

č. III. Tejto zmluvy nám 31. októbra 2015 uplynie doba prenájmu nebytovýcl priestorov na 

ul. Hlavná 69 v Prešove, ktoré užívame pre činnosť občianskeho združenia A cSen-aktívny 

senior na účely stretávania sa seniorov mesta Prešov a zvyšovania aktívneho :ivota seniorov. 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie nevyužívaných priestoro, na tom istom 

podlaží, v ktmých by bolo vhodné zriadiť šatňu pre seniorov. Miestnosť je ml Jojená na 

elektrické hodiny, ktoré sú v nájomnej ztnluvé s Ak:Sen, t.j. energie prechádz: jú cez Ak:Sen, 

zároveň miestnosť nemá vodu, WC, nie je dostatcčne vykurovaná preto si do roľu jeme 

požiadať o priradenie tejto miestnosti k Ak:Sen bez navýšenia nájomného. 

Žiadame Vás o prediženie tejto zmluvy na ďalšie obdobie; 

Ďakujem za Váš čas, ktorý venujete našej žiadosti, 

S úctou 

< . .1 

Mgr. Jarmila Stanekovc 
výkonná riaditeľka 

Ak:Sen- aktívny senior ).z. 



MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

AkSen- aktívny senior o. z. 
Teplická 58 
921 O l Piešťany 

Váš list čf31o l zo d a N3še číslo VybavuJe í imka 

Ing. Benčíková 
~051/3100217 

Preš<Jv 

Vec 

M/667!/2015 
č.zázn. 97648 21.5.2015 

Na základe ašej žiadosti zo dňa 23. 4. 2015 o predÍženie zmluvy o výpožičke č. 1831, 
na základe ktorej času užívate nebytové priestory na II. NP na Hlavnej č. 69 v Prešove 
Vám oznamujemť, že výpožička nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov je v tomto 
prípade možná v s podmienkami stanovenými vo VZN č. 9/20 ll, ktorým sa určujú 
Zásady hospodán a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta rešov č. 112012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013, 
a to formou scl válenia predÍženia tejto výpožičky nebytových priestorov Mestským 
zastupiteľstvom rr Prešov. 

Zároveň si ám dovoľujeme navrhnúť iný titul užívania nebytových priestorov, a to 
formou schváleni: prenájmu nebytových priestorov ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
Mestským zastupi ľstvom mesta Prešov, v tomto prípade je žiadúce aby prenájom nebytových 
priestorov spÍňal hiektorú z podmienok čl. XI ods.3 vyššie uvedeného VZN a taktiež 
navrhujeme pres1 Vašej organizácie do nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 
Ul. Požiarnickej . l 7 v Prešove, na obhliadku ktorých Vás pozývame. Presný termín 
dohodneme telefo1 icky. 

Naša ponu1 a predmetného objektu vychádza aj zo skutočnosti, že v ňom sa snažíme 
sústrediť organiz . · e tretieho sektora, ktorých prenájom bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom r ta Prešov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Naopak, nebytové 
priestory situovan~ na Hlavnej ulici je snaha prenajímať na komerčné účely, teda za výšku 
nájmu odpovedajú :emu trhovému nájomnému v danej lokalite. 

Vzhľadom n uvedené skutočnosti Vás žiadame o vyjadrenie sa k forme prenájmu 
a zmene nebytovýc priestorov pre Vašu organizáciu. 

S pozdravom 

.JUDr. Miroslav Makara 
. ~dúci odboru 

Mestský Lmld v Presov ·i Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.. +421(51)3'1001111 F2x +421(51)Tí'33655: E-mail mesto.radniccA@prsscl':si< 'www.presCJ'J.sk 
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PRESOV REALs.r.o. 

Váš list: 
M/6671/2015-21.5.2015 

Naša značka: 
.:.: -! 2.. /2015 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

DR 

Slovenská 40, Ol O 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretari; 1t@presovreal. sk 
www.presovreal 5k 

-----------------
li~l OS v 1-'rešcve. ' cid1el Sm. vloi:kél 

Mestský úrad 
Oddelenie mestské] .o majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: V Prešove dňa 
02.06.2015 Kašprišinová 

AkSen- aktívny senior o.z., so síd om na Teplickej 58, 921 Ol Piei t'any -žiadosť 

zo dňa 13.4.2015 o predÍženie zmluvy o výr ožičke. 

Stanovisko: Občianskemu združeniu A1 Sen, zastúpenému výkonnou r aditeľkou Mgr. 
Jarmilou Stanekovou, bol primátorom mesta Prešov udelený súhlas zo dih 24.10.2013 na 
užívanie nebytových priestorov na Hlavne č. 69, na II. NP o výmere 122,~ 7m2, za účelom 
činnosti občianskeho združenia na dobu urč tú l rok formou výpožičky. 
Zmluva o výpožičke č. 1831 bola uzatvore á 11.11.2013 na dobu určitú l ro] do 31.10.2014. 

Druhým súhlasom zo dňa 13.11.2014 bol u~elený súhlas primátorom na ďalš u výpožičku na 
dobu l roka. 
Zmluva o výpožičke č. 1834 bola uzatvore á 13.11.2014 na dobu určitú l rol do 13.11.2015. 

AkSen o.z. vo svojom liste žiada o p edÍženie platnosti zmluvy o výpožičke na d'alšie 
obdobie a súčasne žiada o pridelenie NP o výmere 30,64 m2

, ktoré bezpt )Stredne súvisia 
s vypožičaným NP (priestor je bez vody a bez WC, v ktorom si chcú seniori 21 ~iadiť šatňu). 
Celková výmera NP by po pridelení tohto 1' P bola 152,71 m2

• 

Stanovisko správcu: 
Správca nemá výhrady voči udeleniu súhlasu na susediaci NP na [l. NP o výmere 

30,64 m2 pre zriadenie šatne, ale má zatc, že za obdobie dvoch rokov vyu ~ívalo občianske 
združenie nebytové priestory formou výpožičky bezplatne a na ďalšie o )dobie správca 
odporúča udeliť súhlas na prenájom NP a určiť výšku nájomného vo 1ýške minimálne 
l €1m2/rok, nakoľko ide o lukratívne NP v entre mesta (152,71 € ročne). 
Zálohy za energie a služby vo výške 198 € uhrádza o.z. AkSen pravidelne. 

IČO 31722814 
DIČ 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

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



'll 

Čo sa týk< zámeru využitia objektu na Hlavnej 69, tento je plne v právomoci mesta 
Prešov, nakoľko správca nemá právomoc na udelenie, resp. neudelenie súhlasu na nájom 
a je len na vlasti .íkovi, komu, za akú cenu a na aký účel udelí súhlas na prenájom. 

V súčasnosti evi1 !ujeme na Hlavnej 69 tieto nebytové priestory: 

Voľné NP I. >p -na reštauračné účely 157,67 m2 

I. NP - obchodné účely 46,85 m2 

II NP- kancelárske priestory 30,64 m2(má o ne záujem AkSen) 

prenajaté: I. NP- Belišová- obuv 59,35 m2 

II NP - AKSEN- výpožička 122,07 m2 

III NP - Sociálny Prešov- výpožička 141,71 m2 

podk 'vie- Radio Prešov 170,37 m2 

S pozdravor 1 

Mgr. Petér Bobko 
.. konateľ 

'-... 
· Ing. Jaroslav BuLu_paH 1 
konateľ '..../ 



A kS en 
áktívny senior 

Mestský ún d v Prešove. 

Oddelenie mestsk ~ho majetku 

Ing. Martini . Benčíková 

Hlavná 73 

Ol O Ol Prešov 

V Piešťanoch 12.08.2015 Vybavuje: Ing. Beata Mjartanová K mtakt: 0948 118 850 

Vec: Žiadosť o zotrvanie v priestoroch na Hlavnej 69 

Dovoľujeme si Vás požiadať o zotrvanie v priestorov na Hlavnej 69 v Prešove, kto ·é užívame pre činnosť 
občianskeho združenia Ak:Sen- aktívny senior, na účely stretávania sa seniorov me sta Prešov a zvyšovania 
aktívneho života seniorov na základe Zmluvy o výpožičke č. 1831. 
Vami navrhované priestory na Požiarnickej 17 sú pre aktivity a stretávanie sa väčši !ho počtu členov 
Ak:Sen- aktívny senior o.z. nevyhovujúce. 
Prosíme o zváženie spôsobu nájmu priestorov na Hlavnej 69 pre o.z. Ak:Sen - aktív 1y senior a hodnotiť ho 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Ak:Sen o.z v Prešove svojou činnosťou prispieva k plneniu Plánu rozvoja mesta Pre šov v sociálnej oblasti 
a v práci so seniormi. Naši prešovskí seniori dôstojne reprezentujú mesto Prešov rôznych kultúrnych a 
spoločenských udalostiach, v športovej činnosti, vzdelávajú sa v rámci · 10 programu 
a kreatívnym spôsobom-zlepšujú svoje kognitívne funkcie. 

V prípade riešenia nájmu priestorov ako prípadu hodného osobitného zreteľa si do1 oľujeme navrhnúť 
výšku nájomného l € l l m2/ l rok, čo by sme ako nezisková organizácia bez štátny ;h dotácií mohli pokryť 
z našich zdrojov získaných Iia 2%. 

Ďakujem za Váš čas, ktorý venujete našej žiadosti, 

S úctou 

................ \···!-······················ .......................... . 

AkSen- aktívny senior o.z., Teplická 58, 921 01 Piešťany 

'· l 
,1 Mgr. Jam1ila Stanekov i 

výkonná riaditeľka 
AkSen - aktivny senior o.z. 

e-mail: aksen@aksen.sk r tel.: +421 948 118 850 www.aksen.sk 
IČO: 42173230 ! Sberbank IBAN: 2231000000004040262601/3100 

''· 



"'P'Akš.en 
aktívny senior 

'll 

Mestský úrad v Prešove 

Oddelenie mestského majetku 

Ing. Martina Benčíková 

Hlavná 73 

080 O l Prešov 

VPiešťanoch 10.112015 Vybavuje: Ing. Beata Mjartanová Kontakt: 0948 118 850 

Vec: Odpoveď na' ŕáš list k predÍženiu Zmluvy o výpožičke č. 1831 

Dovoľujeme si reagovať na Vašu odpoveď, ktorá nám bola doručená dňa 10.11.2015 k žiadosti 0 zotrvanie 
v priestorov na Hla VJ ej 69 v Prešove, ktoré užívame pre činnosť občianskeho združení:- P.((Sed ·<fk~!_ vu~. .J.·· ~ 
senior, na účely stret: .vania sa seniorov mesta Prešov a zvyšovania aktívneho života seni<:rovria~~MC.fade·· 
Zmluvy o výpožičke ~- 1831. 
Vami navrhované pri estory na Požiarnickej 17 sú pre aktivity a stretávanie sa väčšieho počtu členov 
AkSen- aktívny seni )r o.z. nevyhovujúce. 
AkSen o.z nielen vP rešove ale i na celom Slovensku svojou činnosťou prispieva veľmi významne 
v sociálnej oblasti k 1 tráci so senionni. Naši prešovskí seniori dôstojne reprezentujú mesto Prešov aj v 
zahraničí na rôznych kultúrnych a spoločenských udalostiach, v športovej činnosti, vzdelávajú sa v rámci 
vzdelávacieho progn tnu a kreatívnym spôsobom zlepšujú svoje kognitívne funkcie. 

Preto Vás žiadame OJ tätovne o predÍženie Zmluvy s AkSen o .z. a navrhnutie podmienok, za ktorých by 
sme tieto priestory m )hli používať. Prosím s prihliadnutím na skutočnosť, že sme nezisková organizácia. 
Ďakujem za Váš čas, ktorý venujete našej žiadosti, 

S úctou 

AkSen- aktívny senic r o.z., Teplická 58, 921 01 Piešťany 

."1 

~ČO: !J 

Mgr. Jannila Staneková 
výkonná riaditeľka 

Ak Sen- aktívny senior o.z. 

e-mail: aksen@aksen. sk tel.: +421 948 118 850 : www.aksen.sk 
IČO: 42173230 Sbe1 bank IBAN: 2231000000004040262601/3100 



Benčíková Martina Ing. 

Od: Jarka Staneková Ustanekova@aksen.sk] 

Odoslané: 24. novembra 2015 1·1 :08 

Komu: Benčiková Martina Ing. 

Kópia: Beátka Mjartanová;Anna Kanuščáková 

Predmet: Re: Výstup z komisie 

Dobrý deň pani Benčíková, 

stránka l z 3 

l 

V zmysle nášho listu zo dňa l 0.11.2015 žiadame zotrvat' v/ r ebytových 
priestoroch na Hlavnej 69 v Prešove a súhlasíme s navrhotc:: nou výškou 
nájomného 8,30€/ m2/rok. 1 

Ďakujeme a prajem Vám príjemný deň. 

Jarmila Staneková 
Výkonná riaditeľka 

AkSen- aktívny senior, o.z. 
Teplícká 58, 921 Ol Piešťany 
kontakt: U' .::. l~ \J . ) 

www .aksen.sk 

l 

Dňa 24. novembra 2015, 8:44, Benčíková Martina Ing. <martina.bencikova@G resov.sk> napísal(-a): 
Dobrý deň, 

Prosím o stanovisko aj k navrhovanej výške nájomného za nebytové Jriestory nie len k 
zotrvaniu v nebytových priestoroch na Hlavnej ulici. 

S pozdravom 

Ing. Martina Benčíková 
odborný referent 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenia mestského majetku 

Mestský úrad v Prešove 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Tel.:051/31 00240 
email: martina.bencikova@presov .sk 
www.presov.sk 

-------------------·---------1----------.. -· 
From: Jarka Staneková [mailto:jstanekova@aksen.sk] 

24. ll. 2015 



Návrh 
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Al Mesto Prešov ma zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností a to nel,ytových priestorov 
o celkovej výmere 456,35 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP- recepcia o výt1l !re 49,35 m2 a III. NP
hotelová časť o výmere 407 m2 v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67 
v Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov, spôsobom obchodnej verejnej súťa ie, ktorej podmienky 
tvoria prílohu tohto materiálu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Zabezpečenie efektívneho a hospodárneho využitia nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM predkladá na schválenie zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnos1 [ spôsobom obchodnej 
verejnej súťaže na základe odporúčania komisie MsZ mesta Prešov pre dii panovanie s majetkom 
mesta zo dňa 18. ll. 2015. OSMM predložil komisii žiadosť o prenájom n~ bytových priestorov na 
III. NP- hotelová časť v predmetnom objekte rovnako aj žiadostí o prenájom I. NP, na základe čoho 
komisia odporučila predložiť materiál ako zámer prenájmu spôsobom obchod1 ej verejnej súťaže. 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uved ~ných v bode Al tohto 
materiálu v zmysle §9a ods. 9. Zákona č. 13 811991 Zb. o majetku obcí v zner tí neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že všeobecná ].odnota tohto majetku 
presiahne hodnotu 40 000 €. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. 11. 2015: 
Komisia odporúča vyhlásiť na tieto NP Obchodnú verejnú súťaž (pripojiť ten1 ::>materiál k bodu 
č. 23) Po dopracovaní znova predložiť na rokovanie komisie. 

El Cena: 
Výška nájmu bude stanovená na základe výsledku OVS. 

FI Prílohy: 
Podmienky OVS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností a to nebytových priestorov o celA Jvej výmere 456,35 m2

, 

nachádzajúcich sa na IL NP- recepcia o výmere 49,35m2 a I/L NP- hotelova časť o výmere 407m2 v 
objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67 v Prešove, LV č. 64! '2, k. ú. Prešov spôsobom 
obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stanovené v prílohe tohto u~ resenia. 

F- MsÚISP-0111211 



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

Vyhlasuje 

PIDLOHA Č. 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov :. X/2015 zo dňa 
DD.MM.RRRR, bod č. X 

podľa§§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 

OBCHODNÚVEREJNÚSÚŤAŽ 

na dlhodobý nájom: 

nebyto1ch priestorov o celkovej výmere 456,35 m2
, nachádzajúcich sa na II.NP -recepcia o výmere 

49,35 m a III. NP- hotelová časť o výmere 407m2 v objekte hotela Senátor so súJ. 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 49,35 ~ t2, nachádzajúcich sa 

na Il. NP - recepcia a o výmere 407 m2 nachádzajúcich sa na III. NP- hotelová ~ ast' v objekte hotela 
Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu x rokov. 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude užívaný za účelom: 
II. NP -recepcia, 
III. NP - ubytovacie služby; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý pre4 met nájmu, pričom 
minimálna akceptovateľná výška je xxxxxx EUR, ktoré bude riadne a vč~ ; platiť za príslušný 
kalendárny mesiac za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má yl rhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu zabezpe~ í na vlastné náklady 
počas celej doby nájmu, t.j. bude vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu a v! etky bežné opravy; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu nie je možné dať do podnájmu tretej osobe bez 
písomného súhlasu vyhlasovateľa; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosť Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania poviru ostí nájomcu; 

7. súťažiaci prijíma podmienku, že akékoľvek stavebné úpravy bude realizovat ' len v nevyhnutnom 
rozsahu a to po predchádzajúcom odsúhlasení vecnej a finančnej stránky vyhla$ )Vateľom bez nároku 
na refundáciu nákladov; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné n ~bytové priestory sa 
nachádzajú v pamiatkovo chránenom objekte, na každú stavebnú úpravu s . vyžiada stanovisko 
Krajského pamiatkovému úradu Prešov; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
9. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovatd :t č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxxxx", zábezpeku vo výškei xxx EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmietlf e uzatvoriť nájomnú 
zmluvu v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mest! .kým zastupiteľstvom 

l 

lo 



podľa o (seku 18, 50 % zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť ml l bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnc u zmluvy; 
- predl ~ží zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
naj efekt vnejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu, ekonomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej analýzy nákladov 
a výnose IV zámeru; 
- prem áže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu súťažiaceho a to minimálne 
vo výške ním navrhovaného 3 mesačného nájomného; 
- v príJ ade, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho 
návrh b1 de zo súťaže vylúčený; 
- v príJ ade, ak bol súťažiaci v minulosti nájomcom mestských nehnuteľností a neplnil si 
podmier ky dohodnuté v zmluve, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; 

l O. technické infon nácie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: 051/3100240, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

ll. návrh súťažiact ho na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej 
obálke poštou, , ~ebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor 
správy majetk i mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označenfm "MsÚ - OSMM -
Obchodná vert ~ná sút'až č. XX - Prenájom nebytových priestorov III. NP - hotel, Hlavná 
67 - neotváraf 1'. Zale ená ob lka bude d'ale · obsahovat': identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a I O; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), dol1ad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej 
zmluvy podpísa ~ej navrhovateľom zohľadňujúci odseky 1-8 týchto súťažných podmienok, zámer 
užívania predmt tu nájmu v zmysle odseku 9 a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

12. lehota na pred1 ~adanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej 
verejnej súťaže' teda do xxxx 201x do 14.00 hod (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky 
prezenčnej pečh tky, nie dátum poštovej pečiatky); 

13. vyhodnotenie o )chodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po 
uplynutí lehoty na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený 
účastníkom písc mnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia 
obchodnej vere. hej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí 
v súťaži neuspe: t; pri výbere najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovatel' klást' dôraz: na 
ekonomickú vý ~odnosť návrhu, čo najefektívnejšiu funkčnosť predmetu nájmu vychádzajúc 
z výšky navrhov mého nájomného, na stupeň efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu 
nájmu; 

14. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
15. predložené náv hy možno menit' a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovateľa v fhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie 
návrhov; 

16. vyhlasovateľ si · :yhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 
súťaže budú súť: lžiaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych 
dní odo dňa ke nania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo 
k zrušeniu súťaže ; 

17. vyhlasovateľ mô ~e v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a 
tiež vykonať dop .nenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu 
zmluvy s platne ll legislatívou alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre 
vyhlasovateľa p1 1 dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými 

podmienkami; 
18. prijatie najvýhod ~ejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom mesta 

Prešov; oznámet iie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou víťazc vi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva me ~ta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 

2 



1;:;1 
Mesto Prešov 

Návrh 
na schválenie majetkových prevodov 

P. č. 20 (Ing. Benčíková) 
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22125 

Al Mesto Prešov ma zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností a to 1ebytových priestorov 
o výmere 398,46 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte hotela Sen~ tor so súp. č. 2904 na 
Hlavnej ulici č. 67 v Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov, spôsobom obchc dnej verejnej sút'aže, 
ktorej podmienky tvoria prílohu tohto materiálu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Zabezpečenie efektívneho a hospodárneho využitia nebytových priestoro' vo vlastníctve mesta 
Prešov. 

Cl Stanovisko odboru správy majetku mesta: 
OSMM predkladá na schválenie zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnost spôsobom obchodneJ 
verejnej súťaže na základe odporúčania komisie MsZ mesta Prešov pre di1 ponovanie s majetkom 
mesta zo dňa 18. ll. 2015. OSMM predložilo komisii materiál v altema! ívnom znení, nakoľko 
eviduje štyri žiadosti o prenájom týchto nebytových priestorov v predme1 nom objekte. Žiadostí 
Prešovského národného divadla o. z. a Tanečného štúdia FRIMart Prešo\! už boli predložené dňa 
26. 10. 2015 na zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré predmetné majetkové 
prevody stiahlo a navrhlo opätovne prerokovať v komisii MsZ pre dispono"V mie s majetkom mesta, 
nakoľko bola mestu Prešov doručená tretia žiadosť o komerčný prenájom p1 ~dmetných nebytových 
priestorov (Ladislav Gizela). Komisii MsZ pre disponovanie s majetkom 111 ~sta bola predložená aJ 
žiadosť o prenájom nebytových priestorov na III. NP- hotelová časť ' · predmetnom objekte. 
Vzhľadom na vyššie uvedené, predkladáme na prerokovanie tento materiál opi .tovne s úpravou podľa 
odporúčania komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta. 
OSMM odporúča schváliť zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností uvedených v bode AJ tohto 
materiálu v zmysle §9a ods. 9. Zákona č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znel tí neskorších predpisov 
spôsobom obchodnej verejnej súťaže vzhľadom k tomu, že všeobecná ltodnota tohto majetku 
presiahne hodnotu 40 000 €. 

Dl Stanovisko komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta zo dňa 18. U. 2015: 
Komisia odporúča vyhlásiť na tieto NP Obchodnú verejnú súťaž. Po dopraco, aní znova predložiť 
na rokovanie komisie. 

El Cena: 
Výška nájmu bude stanovená na základe výsledku OVS. 

FI Prílohy: 
Podmienky OVS 

Návrh na uznesenie: 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností a to nebytových priestorov o výmere J 98,46 m2

, nachádzajúcich 
sa na Il NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67 v 'l rešove, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú ~ ranovené v prílohe tohto 
uznesenia. 

' F- MsUISP-01/1211 



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

Vyhlasuje 

P~[LOHAČ. 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupitel'stva 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 398,46 m2
, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte hotela Senátor so 

súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67 v Prešove, L V č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu x rl,kov. 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nebytových priestorov o výmere 398,4 ) m2

, nachádzajúcich 
sa na II. NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67 v l rešove, L V č. 6492, 
k. ú. Prešov, na dobu x rokov. 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude užívaný na: 
II. NP - reštauračné a kaviarenské účely, alebo na účely organizovania kultúrltych a spoločenských 

podujatí, bez možnosti umiestnenia výherných a hracích prístrojov; 
3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý pre1 .met nájmu, pričom 

minimálna akceptovateľná výška je xxxxxx EUR, ktoré bude riadne a vč~; platiť za príslušný 
kalendárny mesiac za podmienok stanovených v nájomnej zmluve, inak má v rhlasovateľ právo od 
zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu zabezpei .í na vlastné náklady 
počas celej doby nájmu, t.j. bude vykonávať bežnú údržbu predmetu nájmu a vl etky bežné opravy; 

5. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu nie je možné dať do podn~ mu tretej osobe bez 
písomného súhlasu vyhlasovateľa; 

6. súťažiaci prijíma podmienku, že poskytne vyhlasovateľovi predmet nájmu n~ konkrétne kultúrno
spoločenské podujatie, resp. iné podujatie či spoločenskú akciu bezodplatne v roi :sahu 5x ročne; 

7. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosť1 Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povimtostí nájomcu; 

8. súťažiaci prijíma podmienku, že akékoľvek stavebné úpravy bude realizov~ :' len v nevyhnutnom 
rozsahu a to po predchádzajúcom odsúhlasení vecnej a finančnej stránky vyhla! ovateľom bez nároku 
na refundáciu; 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetné ~ ebytové priestory sa 
nachádzajú v pamiatkovo chránenom objekte, na každú stavebnú úpravu $ i vyžiada stanovisko 
Krajského pamiatkovému úradu Prešov; 

OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
l O. súťažiaci prijíma podmienku, že: 

- do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovate~ a č. SK38 0200 0000 
3500 0042 3572, variabilný symbol "xxxxx", zábezpeku vo výškd xxx EUR, inak jeho 
návrh nebude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažiaci odmiett e uzatvoriť nájomnú 

l 



zmluvu , · termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schválenia mestským zastupiteľstvom 
podľa od 'eku 19, 50 %zábezpeky prepadne ako pokuta v prospech vyhlasovateľa a zvyšná 
čast' mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomne~ zmluvy; 
- predlo ~í zámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikateľský plán so zameraním na čo 
najefektí- mejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu nájmu na celú navrhovanú dobu 
nájmu, t ~onomického zhodnotenia svojho zámeru a spoločenskej analýzy nákladov 
a výnoso r zámeru; 
- preuk: rže doklad o solventnosti -výpis z bankového účtu súťažiaceho a to minimálne 
vo výške ním navrhovaného 3 mesačného nájomného; 
- v príp. ~de, ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky po lehote splatnosti, jeho 
návrh bw le zo súťaže vylúčený; 
- v príp; 1de, ak bol súťažiaci v minulosti nájomcom mestských nehnuteľností a neplnil si 
podmienl :y dohodnuté v zmluve, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; 

ll. technické infomácie o nehnutel'nostiach poskytne oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: )5113100240, resp. správca PREŠOV REAL, s.r.o., t. č.: 051/7732084; 

12. návrh súťažiace ~o na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bude podaný písomne v zalepenej 
obálke poštou, a lebo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský úrad v Prešove, Odbor 
správy majetkt mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ- OSMM
Obchodná venjná súťaž č. XX - Prenájom nebytových priestorov II.NP, Hlavná 67 -
neotvárať". Za Jepená obálka bude d'alej obsahovat': identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobt ·~názov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), dok ~ad potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej 
zmluvy podpísru ej navrhovateľom zohľadňujúci odseky 1-9 týchto súťažných podmienok, zámer 

l 

užívania predme !U nájmu v zmysle odseku l O a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 
13. lehota na predk ~danie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej 

verejnej súťaže, ,teda do xxxx 201X do 14.00 hod (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky 
prezenčnej pečia lky, nie dátum poštovej pečiatky); 

14. vyhodnotenie olchodnej verejnej súťaže vyhlasovatel' uskutoční do 15 kalendárnych dní po 
uplynutí lehoty 'na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený 
účastníkom píso :nnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia 
obchodnej verej 1ej súťaže; zároveň vyhlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí 
v súťaži neuspel ,; pri výbere najvýhodnejšieho návrhu bude vyhlasovatel' klásť dôraz: na 
ekonomickú výl pdnosť návrhu, , čo najefektívnejšiu funkčnosť predmetu nájmu vychádzajúc 
z výšky navrhov: !llého nájomného, na stupeň efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu 
nájmu; 

15. návrh zmluvy je llŽ po jeho predložení neodvolateľný; 
16. predložené náv1 ~y možno meniť a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu 

vyhlasovatel'a v (hodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie 
návrhov; 

17. vyhlasovatel' si , yhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 
l 

súťaže budú súť< ~iaci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych 
dní odo dňa ke nania zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo 
k zrušeniu súťažt; 

18. vyhlasovateľ mô ~e v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a 
tiež vykonat' dop nenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu bud' za účelom zosúladenia návrhu 
zmluvy s platne u legislatívou, alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho návrhu pre 
vyhlasovateľa p• • dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými 
podmienkami; 

19. prijatie najvýhod lejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským zastupitel'stvom mesta 
Prešov; oznáme1 :ie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykoná písomnou správou 
odoslanou vfťazc :Vi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania zasadnutia Mestského 
zastupitel'stva me ~ta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrhu. 

2 
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A ll Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsob' m ako prípad hodný 
osobitného zretel'a z dôvodu všeobecného záujmu podporovat' športové1 aktivity detí mládeže, 
dospelých a hendikepovaných občanov mesta Prešov, a to nebytovýa 1 priestorov o výmere 
319,60 m2

, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte Nákupného strediska Ce~ trál so súp. č. 4693 na 
Československej armády č. 29 v Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na do. u 20 rokov za účelom 
vytvorenia priestoru pre biliardový šport v meste Prešov pre Bilia1 ·dový klub HORSES 
Prešov, Tomašikova 30,080 Ol Prešov, IČO: 42233526. 

Alternatíva 2 
A 21 Mesto Prešov má zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsob4 m ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu vloženia vlastných investícií do majetl.i u mesta Prešov, a to 
nebytových priestorov o výmere 319,60 m2

, nachádzajúcich sa na II. Nl v objekte Nákupného 
strediska Centrál so súp. č. 4693 na Československej armády č. 29 v Pre~ >Ve, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 15 rokov za účelom zriadenia reštauračných služieb 1. donáškovou službou 
a detského kútika pre Petra Porochnavého, Podlipníky 4, 094 31 Pavlov') e, IČO: 46766855. 

Alternatíva 3 
A 31 Mesto Prešov ma zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností, a to nebytových priestorov 

o výmere 319,60 m2
, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte Nákupného stre iiska Centrál so súp. č. 

4693 na Československej armády č. 29 v Prešove, L V č. 6492, k. ú. Prešo~ spôsobom obchodnej 
verejnej sút'aže, ktorej podmienky tvoria prílohu tohto materiálu. 

BI Účel majetkového prevodu: 
Žiadateľ uvedený pod bodom Al požiadal o dlhodobý nájom (20 rokov) nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa v objekte nákupného strediska Centrál na Ul. Českosl1 1venskej armády č. 29 
v Prešove. Cieľom klubu je vytvorenie bezbariérového priestoru, vhodnéh o pre podporu rozvoja 
biliardového športu v meste Prešov u detí a mládeže, dospelých, senio1 ov a hendikepovaných 
občanov s možnosťou organizovania celoslovenských aj medzinárodných sú 'aží. 
Následne bola OSMM doručená žiadosť o prenájom predmetných nebytových priestorov na 
obdobie 15 rokov, a to za účelom poskytovania reštauračných služi~ b, donáškovej služby 
a detského kútika. V prílohe svojej žiadosti záujemca predložil aj návrh ini estícií do predmetných 
nebytových priestorov, ako je napr. oprava schodiska, rekonštrukcia elektroi 1štalácie a pod. 

Cl Stanoviská oddelenia územného plánovania a urbanizmu zo dňa 21. 10. ~ 015, zo dňa 22. 10. 
2015, zo dňa 22. ll. 2015 a zo dňa 24. ll. 2015: 
(V prílohe.) 

Dl Stanoviská PREŠOV REAL, s. r. o. zo dňa 18. 5. 2015, zo dňa 12. lO. 2011; a zo dňa 25. ll. 
2015: 
(V prílohe.) 

El Stanoviská Výboru mestskej časti č. 2: · 
k žiadosti All zo dňa 2. 7. 2015 - VMČ č. 2 súhlasí, ale len v tom prí) ade, že priestory budú 
prenajaté v zmysle cien podľa platných dokumentov a to Všeobecne záväj ného nariadenia mesta 
Prešov č. 9120 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s 11 Lajetkom mesta Prešov 

' F- MsUISP-0111211 
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v znení Všeobecn ~ záväzného nariadenia mesta Prešov č. 112012 a Všeobecne záväzného naradenia 
mesta Prešov č. 61 W13. 
k žiadosti A2/ zo Jňa l. 10. 2015 - Ak je viac záujemcov, tak VMČ č. 2 navrhuje, aby bola vyhlásená 
súťaž a ak bude s iťaž, tak VMČ č. 2 navrhuje zadefinovať podmienky pre uchádzačov (napr. môže 
tam byť prevádzk: :, a len ak bude rešpektovaný nočný kľud, zahrnúť do podmienok opravu schodiska 
vedúceho k prevác tlke ... atď.). 

FI Stanovisko odbc ru správy majetku mesta: 
OSMM predkladé na schválenie zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností v alternatívnom znení, 
nakoľko eviduje ·dve žiadosti o prenájom predmetných nebytových priestorov a zároveň výbor 
mestskej časti č. : navrhol riešiť predmetný prenájom vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. 
Pri predmetnom prenájme navrhujeme obmedziť účel nájmu a to bez možnosti umiestnema 
výherných prístr~ ov, čo je zakotvené v podmienkach OVS. 

GI Cena: 
All Navrhovaná ž: adateľom Al: l €1m21rok +poplatky za energie. 

Navrhovaná s: trávcom spoločnost'ou PREŠOV REAL, s. r. o.: 8,30 €1m21rok. 
Navrhovaná 1 rMč. 2: trhová výška nájmu 

A21 Navrhovaná ži ~ďateľom A2: 30 €1m2/rok +poplatky za energie. 

Hl Prílohy: 
Žiadosť zo dňa 28. S. 2015 
Stanovisko PREŠC ly REAL, s.r.o. zo dňa 17. 6. 2015 
Stanovisko OÚPat· zo dňa 21. 10. 2015 a 24. ll. 2015 
Žiadosť s prílohou w dňa 12. 8. 2015 
Stanovisko PREŠC V REAL, s.r.o. zo dňa 12. 10. 2015 a 25. ll. 2015 
Stanovisko OÚPal· zo dňa 22. lO. 2015 a 22. lO. 2015 
Podmienky OVS 

Návrh na uznesenit , 
Aternatíva l l 

Zámer dlhodobé} o prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prlpad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu všeobe. ~ného záujmu podporovať športové aktivity detí mládeže, dospelých 
a hendikepovanýcJ občanov mesta Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 319,60 m2

, 

nachádzajúcich Sl na Il NP v objekte Nákupného strediska Centrál so súp. č. 4693 na 
Československej a1 'rnády č. 29 v Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 20 rokov za účelom 
vytvorenia priestm u pre biliardový šport v meste Prešov pre Biliardový klub HORSES Prešov, 
Tomašikova 30, 08 ~ Ol Prešov, IČO: 42233526. 
- za cenu x €fm· !ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 

Alternatíva 21 
Zámer dlhodobéh t1 prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prlpad hodný osobitného zretel'a 
z dôvodu vloženia 1 'lastných investícií do majetku mesta Prešov, a to nebytových priestorov o výmere 
319,60 m2

, nachád rajúcich sa na Il NP v objekte Nákupného strediska Centrál so súp. č. 4693 na 
Československej ar rzády č. 29 v Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 15 rokov za účelom 
zriadenie reštaura~ íných služieb pre Petra Porochnavého, Podlipníky 4, 094 31 Pavlovce, IČO: 
46766855. 
-za cenu 30 €/m2

1 •očne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, 
F- MsÚISP-0111211 
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- za podmienky investovania do predmetných nebytových priestorov v zmyJle priloženej žiadosti, 
ktorá bude odsúhlasená správcom nebytových priestorov bez možnosti refund ície nákladov, 

- za podmienky bez možnosti umiestnenia výherných prístrojov v prevádzke. 

Alternatíva 31 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností a to nebytových priestorov ) výmere 319,60 m2

, 

nachádzajúcich sa na Il NP v objekte Nákupného strediska Centrál so súp. č. 4t 93 na Československej 
armády č. 29 v Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov 

- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky sú stan fJVené v prílohe tohto 
uznesenia. 

F- MsÚ/SP-01112/1 



l Biliardový klub HORSES Preš~v. Tomášikova 30. 08001 Prešov 
v zastúpení Marek Gereg, t.č.: · 

\-.. ~~=s:~;~i~tJJ~~?J/~?fJ[:.~··.:: :~--:_;;.:~~~·~~~:--:~······•"~ ,. ) '·. 

' ' ~ Onš\l}, ;:_ ~; \ ( ·~ 

\~~~Lť~=~~~ 
Vec 

, email: 

Mestský úra j v Prešove 

Sekcia maje· ková a ekonomická, 

Oddelenie n estského majetku 

Hlavná 73 

080 01 Pre št 'v 

Žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zretel ~ 

Biliardový klub HORSES Prešov {ďalej BK), týmto žiada o dlhodobý prenájom nebytového pi' estoru na ulici 

Čsi.Armády 29, Prešov, ll. NP o rozlohe 319,60 m2 na obdobie 20 rokov s nájmom symbolid é 1EUR/m2/rok + 

poplatky za energie ako prípad hodný osobitného zretel'a. 

Biliardový klub HORSES Prešov sa zameriava na výchovu a podporu športu u detí a 1ládeže, rozvoj duševnej 

a fyzickej kondície občanov aj hendikepovaných spoluobčanov. 

Biliardový šport v meste Prešov si zaslúži osobitý zrete!' vzhl'adom na všestrannosť toht ) športu a širokú ciel'ovú 

skupinu, pre ktorú je tento druh športu vhodný. 

V súčasnosti BK nemá k dispozícií priestory, ktoré by vyhovovali podmienkam pre rozvoj ta 1to športu predovšetkým 

u detí a mládeže na miestnej, a už vôbec nie na medzinárodnej úrovni. Rozvoj tohto športu u detí a mlád~že 

momentálne stagnuje. BK v spolupráci so ZŠ Smeralová v Prešove pod vedením PaedDr. Andrei Horvátovei vedie 

biliardový krúžok, čo je jediná možnosť pre tréning detí. Záujem o tento šport je výrazný ; j so strany rodičov. ktorí 

nás kontaktujú so žiadosťami o profesionálny tréning detí. Vzhl'adom na vyššie uvedené si utočnosti (nevyhovujúce 

a momentálne žiadne priestory) nie je možné týmto žiadostiam rodičov vyhovieť. 

BK má vynikajúcu spoluprácu aj s uznávanými zahraničnými klubmi napr. Debica, Kielce- PI, Pardubice- ČR. 

Vďaka vysokému nasadeniu a nadšeniu hráčov a trénerov BK HORSES Prešov, dosah Jjú reprezentanti klubu 

vynikajúce výsledky v juniorských aj seniorských súťažiach. 

Kristián Mrva 10 rokov r. 2013- Majster SR kadetov do 16.rokov 

r. 2014- 2.miesto Majstrovstvá SR juniorov do 18.rokov 

r. 2014- 9.miesto Majstrovstvá Európy juniorov do 18.roko, -najmladší účastník 

Pavol Šoltis r. 2014- Majster SR seniorov v hre č.8 

Milan Mrva r. 2014- Majster SR seniorov v hre č.9 

l 
Majster SR seniorov v hre č. 10 

~ilan Mrva je tiež členom Slovenského biliardového zväzu, v rámci ktorého vedie slovensk'! reprezentačný jun1orsK' 

t1m. l 

l 

Ciel'om Biliardového klubu HORSES Prešov je vytvorenie bezbariérového priestoru, vhodn ~ho pre podporu rozvoJa 

biliardového športu v meste Prešov u detí a mládeže, dospelých, seniorských a he 1dikepovaných občanov 

s možnosťou organizovania celoslovenských aj medzinárodných súťaží. Clenovia l lubu budú s hrdosťou 

a maximálnym nasadením reprezentovať mesto Prešov na domácich aj zahraničných turnaje ch. 

V Prešove 28. 05. 2015 



Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
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OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

Váš list: Naša značka: 
M/ ,?1)1 /2015 

Véc: 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
17.6.2015 

Biliardov. klub HORSES Prešov, Tomášikova 30,080 Ol Prešov -žiadosť zo dňa 
28.5.2015 o dlhc bý prenájom nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Biliardový klub, zastúpený Marekom Geregom, žiada vo svojom liste prenájom 
nebytových prie , na ul. Čsl. armády 29 - NS Centrál na II. nadzemnom podlaží 
o výmere 319,60 m2 za symbolickú cenu l €/m2/rok na 20 rokov ako prípad hodný 
osobitného zretť 
Účel nájmu : V) tvorenie bezbariérového priestoru na rozvoj biliardu pre deti, dospelých 
seniorov a hendik vaných občanov mesta Prešov. 

Stanovisko sprá" 

Správca od} prenajať nebytové priestory tejto organizácii aj vzhľadom na 
prezentáciu tohto športu uvedenú v žiadosti a dlhodobú neobsadenosť nebytového priestoru. 
Nemáme námietl voči prenájmu nebytových priestorov na dobu 20 rokov, je ale nutné 
zvážiť výšku nájrr l €/ m2

/ rok (319 ,60 € ročne). Správca sa prikláňa k sume 8,30€/m2/rok 
(2652,68 € ročne). 

Rozhodnutie výške nájmu ponechávame na vlastníka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

'-
Ing. Jaroslav tluzďg@ 
konateľ 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
správca 

nebytových priestorov 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 

GJ 

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



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 
Oddelenie mestského 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Váš list čislo l zo dňa Naše čislo Vybavuje /linka Pre! >v 

M/867 4/2015 
10.06.2015 

B/9444/2015 Ing. arch. Vladimír Krištof 
2' 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

21.1 1.2015 

Vec 
Prešov, Nákupné stredisko Centrál, lokalita 
Československej armády č. 29, dlhodobý 
2.nadzemnom podlaží za účelom vytvorenia pri 
biliardového športu, Biliardový klub Horses Prešov 

stanovisko 

Na základe Vašej žiadosti č.: M/8674/2015 a po jej prehodnotení 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko: 

Podľa ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako 
občianskej vybavenosti. Navrhovaná aktivita je v súlade s ÚPN mesta Prešov. 

Nemáme námietky k dlhodobému prenájmu nebytových priestorov 
podlaží v objekte NS Centrál, ulica československej armády č. 29, na Sídlis 

S pozdravom 

3>0í(Mť.-i?IU ~' L 7 .{O. 2-0 l r 

MESTo PII.ESo 
Mestský úrad v Prešove V 

ODBOR OZEIIINÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO ÚRADU 

080 01 Prešov ff§ 

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

isko ll, ulica 
priestorov na 

'ru pre rozvoj 

Oddelenie 

locha neareálovej 

1a 2. nadzemnom 
ll v Prešove. 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: o.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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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 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Váš íist číslo l zo < · Naše číslo V;bavuJe /linka Prešov 

M/8674/2015 
10.06.2015 

Vec 

' 

8/9444/2015 Ing. arch. Vladimír Krištof 
'ii!§' 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

24.11.2015 

ov, Nákupné stredisko Centrál, lokalita Sídlisko ll, ulica 
"""'""'""'lovenskej armády č. 29, dlhodobý prenájom priestorov na 

2 nadzemnom podlaží za účelom vytvorenia priestoru pre rozvoj 
b liardového športu 

doplnené stanovisko 

Na zákla e Vašej žiadosti č.: M/8674/2015 a po doplnení podkladov k predmetu žiadosti 
Oddelenie územ ého plánovania a urbanizmu, Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Mestského úrad v Préšove (ďalej v texte len "orgán územného plánovania" v príslušných 
gramatických tva1 h) dopíňa svoje predchádzajúce stanovisko nasledovne. 

Podl'a Ú2 ného plánu mesta Prešov je predmetná lokalita z hl'adiska funkčného využitia 
navrhovaná ako ~ ocha neareálovej občianskej vybavenosti, pre ktorú platí záväzný regulatív RL C.3. 

Predmetr priestory na 2. nadzemnom podlaží NS Centrál na ulici československej armády 
29 v Prešove sú v súčasnosti nevyužívané. Predchádzajúci účel využitia týchto priestorov bol pre 
poskytovanie reštauračných služieb. 

V zmysle •egulatívu RL C.3 Záväznej časti územného plánu mesta Prešov je navrhovaný účel 
využitia pre vytv1 <renie priestorov pre podporu rozvoja biliardového športu prípustnou funkciou za 
podmienky, že pn dmetná prevádzka nebude zdrojom zhoršenia kvality bývania v danej lokalite. 

Nemáme m1etky k dlhodobému prenájmu nebytových priestorov na 2. nadzemnom podlaží 
v objekte NS Ce trál, ulica československej armády č. 29, na Sídlisku ll v Prešove za účelom 
vytvorenia priesto pre podporu rozvoja biliardového športu. 

Upozorňu . me, že zmena účelu užívania časti stavby NS Centrál na navrhovanú prevádzku 
pre rozvoj biliarde· h · ;;,.;artu podlieha konaniu v zmysle § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o "územnom 
plánovaní a stave oNiad;..J (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Predchád :+<:movisko orgc'lnu územného plánovania k predmetnej veci sa týmto 
stanoviskom dopí 

S pozdra\ 

Mestský· úrad v P:e~ ~ve i Hict\T\:3 73 l 

Ing. arch. Márii Cutkbvá 
vedúca odboru ÚP a SÚ 

hlavný architekt mesta 

i TGL. -t-42:(51/3~\~·0~íi! Fax -t-421(51)7733665! E-;nail mes;o_;cH:inica~pr'='sovsk! www.presov.sk 



~o !j MESTO PREŠOV 
( ___ , Mest:>ký úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73,080 Ol Prešov 

PRIHLÁŠKA 

Mestský úrad v Prešov 3 

odbor správy majetku nesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

do obchodnej verejnej sút'aže na prenájom nebytových priestorov vo vlastnícU e mesta Prešov 

l. Fyzická osoba 
· Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ............................................................................................................. . 
Trvalé bydlisko žiadateľa: ................................................................................................................. . 

' / 

Podnikat~ľskýsubjekt: -.pc·-rr- !' ~~~~.""; ('J \-l\ 1\\ v , 1_ 1 --:;_., ,ŕ _.:._> 1- 1_-

M · k v· d t l' · · · r- • · ,. ·-_; · · " '"'· ·' · I' ~o ,_._ '"· J h c · · ' ) eno a pnezvts o zta a e a: ..... : ... = ... : ............ ::':7 •........ :: ... :: .. ~ ... -;-: ... : .......... J ••• \......... 1 ~ : ... J,.M ..... , ........ :.- · 
Ob h d · . ·.:pc 1.::-c::._ 1->::.:::,\:>.\)Ct'"-""'\)'./ T'tWt c;y_: i:::. t.r +<se Qc14'\ 1 c o ne n1eno ............. _, ....... ~ ........................................ > ••• 1 ..................... v. ......................................... . 

M. d 'k . !' "--·L t\'C_t:--1 i~ f)'j ) C\ ' 1esto po nt anta: ........ ~-:.:: ... : ............ :.:! ... "-. .. .! •••••••••• '77.:: ......•..........•.........•.•.•.....••••.• ..... 7 ................ "'. 

St v ' l kt . t"k· b' k . h v• t"· Dot\c~:,_,\-:::._,)\j(\ ':::o-\v~:z.b,, \---\.~ý~i~\A v\C(' ruc na c 1ara ens t a su ~e tu a Jť< o cmnos 1. .. , ...........•............ );-. ................. : .................... ,~ .. --\····;·; 

~.;:). .... (.-. ),Y. ~ 2 ·} ......... ľ :::~i!::::;::,~.~~- !'l:..:.,.'~.',:-.... ~~-·. '!:.V:.:?.~; f .... -~ ; ....... ~ -7- .1:-:'?..(>i~ -~ ....... Ú;\).~! J ............ : .... ~: ..... . 
2. Právnická osoba '" 

Obchodné tneno: ................................................................................................... ČO: .................... . 
Sídlo: .................................................................................................................................................. . 
Korešpondenčná adresa: .................................................................................................................... . 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: ........................................................................................ .. 
Stručn:í charakte::-istik-::1. <:ubjekru a jeho čim1osti· _... ..... . . .. .... .... ....... .... .. .... . _ ..... .. 

3. Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 

ulica: ............... \~'?!";' .... .1.\lf...tf.~h:i~~-·······2..~} ............................ '1'·-···························· ........................... . 
-požadovaná plocha v m

2
: .. , ......................... .._. •.. 2:?::1.'1f.(,.···~~-········· .. ·················· ........................... . 

- ·v l v ·t· NP· DOt..; t4 '~KC .J .,, ·~L-íJ :;..P-.• f.\ . DE~; fi~J.l</-'-c(/ fl l\l:::.. ľ k j eJ\\( UCe VVUZI ta .......... \ ...• , ......... f ••....••......... r.-« ... -r···~········ ·-' ············ .. , ............ c; .. ·"·'·····'···········:--... 

V ,• h ' 'vka " 2/ k -':!.,/") ?· - am1 navr ovana vys naJmu za m r_o : ..... ,. ............. : •. \ .. <..~ ..................................................... .. 
--navrhovaná doba nájmu: ...................... -1::L .. tO.(O.V.......................... . .......... . 
- kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: .................................................. . 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a d 1plnení niektorých 
zákonov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešl 1v so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenh žiadosti, po dobu 
vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybave11 ia žiadosti. Súhlas 
možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania OS! 1bných údajov, za 
ktorých bol súhlas udelený. 

Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu PI; ~šov, ani k iným 
obchodným spoločnostiam s účast'ou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachád?:l:n a v konkurze. 
príp. v likvidácii. , 

. ~ .R ,, ' 
Datum: ....... j-e: .... ~· •••• , .•• :,.. ·) .............. ľ/"" 

podpis ž: adateľa 
Prílohy: 
- osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie stan ;ia ako tri mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty predkladajú doklad , registrácii svojho 
združenia (klubu, nadácie) 

F- MsÚ/SP--52/9/4 



Pe~er Porochnavý, Pavlovce 4, 094 31, kontakt: 

Prílc 1ha k žiadosti o prenájom nebytových priestorov 

K žiadosti o pre 1ájom nebytových priestorov patriacich Mestu Prešov ul. 
Čsl.armády 29 v Prešove prikladám návrh investičných akcií, ktoré by som po 
nadobudnutí pre,lmetu nájmu na 15 rokov investoval z vlastných prostriedkov, 
väčšinu hneď p :l podpísaní zmluvy, aby nová prevádzka bola čo najskôr 
funkčná a mohla privítať prvých návštevníkov. Zaväzujem sa uskutočniť tieto 
stavebné úpravy: 

l. oprava schodi~ ka, vstupných priestorov a vchodových dverí (oprava 

sklenenej výplne 1; 

2. rekonštrukcia 'tlektroinštalácií, ktoré sú v súčasnosti nepoužiteľné; 

3. výmena okien v skladových priestoroch (do 5 rokov); 

4. priebežná rekonštrukcia vnútorných priestorov, ktoré so súhlasom správcu by 

som prispôsob )Val potrebám návštevníkov a hostí (farba stien, podlaha, 

osvetlenie, šat1 ,ík, toalety a pod.) 

Za kladné vybavt nie vopred ďakujem 

V Prešove, dňa 12 8.2015 

... .... :-.................. , .... . 
Peter Porochnavý 

žiadateľ 



Váš list: 
Ml 13354/2015 

Naša značka: 
/2015 

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

------------------
OR vedeny 11a OS v Prešove,' ddiel Sro, vložka é. 2él47if..J 

Mestský úrad 
Oddelenie mestské 10 majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
12.10.2015 

Vec: Stanovisko k žiadosti o dlhodobý prenájom 

Peter Porochnavý, bytom Pavlovce 4, 094 31 žiadost' o dlh( dobý prenájom 
nebytových priestorov ako prípad hodný osobitného zretel'a, 

Peter Porochnavý žiada vo svojej prihláške do verejnej obchodnej sú :'aže prenájom 
nebytových priestorov na ul. Čsl. armády 29 - NS Centrál, na II. nad~ ~mnom podlaží 
o výmere 319,60 m2

, za cenu 30 €/m2/rok, na 15 rokov ako prípad hoj lný osobitného 
zreteľa. 

Účel nájmu : Donášková služba, reštaurácia, detský kútik. 

O ten istý nebytový priestor prejavil záujem aj Biliardový klub HOR ~ES Prešov so 
sídlom na Tomášikovej č. 30, za symbolické l €1m2/rok, na 20 rokov, za úč4lom vytvorenia 
bezbariérového priestoru na rozvoj biliardu v Prešove. 

Správca sa prikláňa ku alternatíve vyššieho nájomného, t.j. udelit' sú 1las pre Petra 
Porochnavého, rozhodnutie o výbere nájomcu však ponecháva na vlastni ka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČDPH:Sk2020521393 

Mgr. PetctBobko 
konateľ 

PREŠOV REI\ L"' .·;.r.o 
srrávcn 

nebytových prieslor.,,, 
S~JVenská 40, 080 01 Prešov 

- IJJ 
---:·~: ,l 

Ing. Jaroslav Buzogl fl-.-../' 
konateľ 

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



NaJa značka: 
7-'ŕ 12015 

Slov~nské 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051n73 20 84, fax: 0511772 52 64 
e-mail: yJsretariat@DrtiQVreJLik 
www.presovreat.sk 

OR vedeny na OS v Pre&ove, oddiel: Sro. vtotka č .. 2847/P 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O 1 Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prdovedňa 
25.1 1.2015 

Peter Por , bytom Pavlovce 4, 094 31 žiadal vo svojej prihláške do verejnej 
obchodnej súťd prenájom 11ebytových priestorov na ul. Čsl. armády 29 - NS Centrál, na 
ll. nadzemnom o výmere 319,60 m1, za cenu 30 €/mJfrok, na 15 rokov, ako 
prfpad hodný OIIDOiltD~Ulo zretel'a. 
(J~el n'Jmu : Do služba, re~taurácia, detský kútik. 

V prílohe k~ o prenájom doložil žiadateľ návrh rekonštrukčných prác, ktoré by 
uskutočnl.l z prostri.edkov. 
Peter Porochnav: , bol dostatočne oboznámený so stavom nebytového priestoru, sám zistil 
potrebu rozsahu r pre daný účel podnikania, a preto správca nemá námietky voči 
rekonštrukčným ~ tak, ako je to deklarované v prílohe. 

S pozdravom 

tCO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
l('; DPH: 5112020521393 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav Buzbgá.tl_ 
konatel' 

Bankové spojenie: 
UniCredltBank Slovakia a.s .. C.ú.: 1019764005/1111 



·. 

M/13354;201~ 

28 09.2015 

Vec 

iv1ESTC: i:JR::~O\t 
f·"1ESTSK~· "ÚRAD _\/PREŠOVE 

Odbor ~~lzemného plánovania a stavebného úradu 
oddelenie Lizemréh:) p;ánovania a urbanizn;:_; 

Hiav'ré8 ~;3 

B/15727/2015 

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

\ng. arch. v;aJimir Krištof 
_ 051/31 O·J 230 

'/lad i mir. kristof(cl) presov. sk 

Prešov, Nákupné stredisko Centrál, lokalita Sídlisko ll, ulica 
Československej armády č. 29, dlhodobý prenájom priestorov na 
2.nadzemnom podlaží za účelom poskytovania reštaUI ačných služieb, 
Peter Porochnavý l 

stanovisko l. 

! 

Na základe Vašej žiadosti č. M/13354/2015 a po jeJ prehodnotení ; aujíma Oddelenie 
územného plánovania a urbanizmu nasledovné stanovisko 

Pod/'a ÚPN mesta Prešov je predmetná lokalita navrhovaná ako ~ 'ocha neareálovej 
občianskej vybavenosti Navrhovaná aktivita je v súlade s ÚPN mesta Prešov. 

Nemáme námietky k dlhodobému prenájmu nebytových priestorov na 2. n ldzemnom podlaží 
v objekte NS Centrál, ulica československej armády č 29, na Sídlisku tt \i Prešove pre účel 
poskytovania reštauračných služieb. 

K prenájmu predmetných nebytových priestorov za účelom vytvorenia p iestoru pre rozvoj 
biliardového športu, pre žiadatera - Biliardový klub Horses Prešov, Odbor úze nného plánovania 
a stavebného úradu zaujal kladné stanovisko, evidované pod č.: B/9444/2015 zo dť 3 21.10.2015. 

Odbor územného plánovania a stavebného úradu zastáva názor, že vo v; ťahu k zachovaniu 
nerušenej pohody bývania (predovšetkým vekovo staršej populácie) v bytových do11och, s ktorými NS 
Centrál na Sídlisku 11 berrostredne susedi, sa javí vhodnejšou prevádzka )i/iardového klubu 
(zameriavajúca sa na vých~.. ~·. ;_,odporu tohto športu u detí, mládeže a do spa 'ej verejnosti) ako 
prevádzka reštauračného zariadenia (reštaurácia, výroba jedál, donášková st Jžba, pohostinská 
činnosť). 

S pozdravom 

t'v1estský 
OO BOA ÚlEfrlNÉHO" 

ing. arch. Mária Cuťk.čvá 
vedú:a odbQfU '0P a S 1~\ 
lliav~Jy ao c.hiltkll,·~esta 



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 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Váš list číslo 1 zo dr l'' Naše číslo Vybavuje! linka Prešov 

M/13354/20 15 l 

28.09.2015 
B/15727/2015 Ing. arch. Vladimír Krištof 

~ 051/31 oo 230 
vladimir.kristof@presov.sk 

22.H2015 

Vec 
Pr ~šov, Nákupné stredisko Centrál, lokalita Sídlisko ll, ulica 
Č« skoslovenskej armády č. 29, dlhodobý prenájom priestorov na 
2.11adzemnom podlaží za účelom poskytovania reštauračných služieb 

doplnené stanovisko 

Na základ: Vašej žiadosti č.: M/13354/2015 a po doplnení podkladov k predmetu žiadosti 
Oddelenie územn ~ho plánovania a urbanizmu, Odbor územného plánovania a stavebného úradu 
Mestského úradu v Prešove (ďalej v texte len "orgán územného plánovania" v príslušných 
gramatických tvare ch) dopÍňa svoje predchádzajúce stanovisko nasledovne. 

Podl'a územného plánu mesta Prešov je predmetná lokalita z hl'adiska funkčného využitia 
navrhovaná ako pi )Cha neareálovej občianskej vybavenosti, pre ktorú platí záväzný regulatív RL C.3. 

Predmetné priestory na 2. nadzemnom podlaží NS Centrál na ulici československej armády 
29 v Prešove sú · ' súčasnosti nevyužívané. Predchádzajúci účel využitia týchto priestorov bol pre 
poskytovanie rešta ,.Jračných služieb. 

Navrhovar á prevádzka pre poskytovanie reštauračných služieb je v súlade s územným 
plánom mesta Pre ;ov. 

Nemáme 11ámietky k dlhodobému prenájmu nebytových priestorov na 2. nadzemnom podlaží 
v objekte NS Cer trál, ulica československej armády č. 29, na Sídlisku ll v Prešove pre účel 
poskytovania rešta .Jračných služieb. 

K prenájm 1 totožných nebytových priestorov, ale pre odlišný účel ( vytvorenie priestoru pre 
rozvoj biliardovéhc športu) orgán územného plánovania zaujal kladné stanovisko. 

Predchádzajúce stanovisko orgánu územného plánovania k predmetnej veci sa týmto 
stanoviskom dopÍň a. 

S pozdrav< m 

'" '·' ~ 

Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru ÚP a SÚ 

hlavný architekt mesta 

Mestský úrad v Prešc ··el Hlaccá 73' 080 01 Prešov l Tel +421(51)3100111 l Fax +421(51)77336651 E-mail: mestoradn1ca@Nesc.wsi< 1 w·,vw.prcesc.N8;.; 



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

Vyhlasuje 

PBÍLOHAČ. 

na základe uznesenia z X. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešo1 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 319,60 m2
, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte Nákupného 

strediska Centrál so súp. č. 4693 na Československej armády č. 29 v Prešove, • ,V č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 15 rokov 

s týmito podmienkami: 

OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nebytových priestorov o výmere 319,60 m2 nachádzajúcich sa 

v objekte Nákupného strediska Centrál so súp. č. 4693 na UL Československ~ armády č. 29, L V č. 
6492, k. ú. Prešov na obdobie 15 rokov; 

2. súťažiaci prijíma podmienku, že predmet nájmu bude užívaný na reštauračné a: mviarenské účely na 
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí bez možnosti u niestnenia výherných 
a hracích prístrojov; 

3. súťažiaci uvedie ním navrhovanú výšku ročného nájomného za celý prel Lmet nájmu, pričom 
minimálna akceptovateľná výška je xxxxxx EUR, ktoré (vrátane úhrad zad )dávku energií) bude 
riadne a včas platiť za príslušný kalendárny mesiac za podmienok stanovenýci 1 v nájomnej zmluve, 
inak má vyhlasovateľ právo od zmluvy odstúpiť; 

4. súťažiaci berie na vedomie, že prevádzkyschopnosť predmetu nájmu zabezpečí l a vlastné náklady; 
5. súťažiaci berie na vedomie, že uvedenie nebytového priestoru do prevádzky zrealizuje na vlastné 

náklady bez nároku na refundáciu zo strany vyhlasovateľa. Počas uvedenia d~ prevádzky predmetu 
nájmu nájomcom nebude prenajímateľ poskytovať zľavu z nájomného; 
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6. súťažiaci prijíma podmienku, že akékoľvek stavebné úpravy bude realizova:' len v nevyhnutnom 
rozsahu a to po predchádzajúcom odsúhlasení vecnej a finančnej stránky vyhla. ovateľom bez nároku 
na refundáciu; 

7. súťažiaci berie na vedomie, že predmet nájmu nie je možné dať do podn~ ,mu tretej osobe bez 
písomného súhlasu vyhlasovateľa; 

8. sút'ažiaci berie na vedomie, že bude na vlastné náklady zabezpečovať prevádz~ yschopnosť predmetu 
nájmu počas celej doby nájmu, t.j. bude vykonávať bežnú údržbu predmetu tájmu a všetky bežné 
opravy ako aj údržbu a úpravy nad rámec bežných opráv; · 

9. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomná zmluva bude zakotvovať možnosť Mesta Prešov na jej 
predčasné jednostranné ukončenie vyhlasovateľom v prípade porušovania povinností nájomcu 
a spôsob vzájomného vysporiadania zmluvných strán v prípade takéhoto pl ;:dčasného ukončenia 
zmluvy bude riešený samostatnou dohodou; 

l O. vzhľadom na lokalitu umiestnenie predmetných nebytových priestorov, súťažia ;i prijíma podmienku, 
bude rešpektovaný nočný kľud v zmysle VZN č. 6/20 l O o čistote mesta Prešov; 
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OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ poDMIENKY: 
ll. súťažiaci prijíma p•ldmienku, že: 

do konc~ lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vy asovateľa č. SK38 0200 0000 
3500 OO' 12 3572, variabilný symbol "xxxxx", zábezpeku vo výške xxx EUR, inak jeho 
návrh nt bude do súťaže zahrnutý. Ak úspešný súťažia i odmietne uzatvoriť nájomnú 
zmluvu , . termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa schvál nia mestským zastupiteľstvom 
podľa od leku 19, 50% zábezpeky prepadne ako pokuta v ospech vyhlasovateľa a zvyšná 
časť mu bude vrátená do 15 kalendárnych dní odo dňa plynutia lehoty na uzatvorenie 
nájomnej zmluvy; 
predloží ~ámer užívania predmetu nájmu, resp. podnikat ľský plán so zameraním na čo 
najefektí' :nejšie a najhospodárnejšie využitie predmetu n''mu na celú navrhovanú dobu 
nájmu, , 1rátane ekonomického zhodnotenia svojho z' eru a spoločenskej analýzy 
nákladov a výnosov zámeru; 

- preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového účtu úťažiaceho a to minimálne vo 
výške nín ~navrhovaného 3 mesačného nájomného; 
v prípade ak má súťažiaci voči vyhlasovateľovi záväzky o lehote splatnosti, jeho návrh 
bude zo s ~ťaže vylúčený; 
v prípade ak bol súťažiaci v minulosti nájomcom mests ých nehnuteľností a neplnil si 
podmieni y dohodnuté v zmluve, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený; 

12. technické informá• ;ie o nehnuteľnostiach poskytne oddelenie mests ého majetku MsÚ v Prešove, 
Jarková 24, tel.: )5113100249 a 051/3100240, resp. správca P ŠOV REAL, s. r. o., t. č.: 
051/7732084; 

13. návrh súťažiaceho , na uzavretie zmluvy o dlhodobom nájme bud podaný písomne v zalepenej 
obálke poštou, ale· lo do kancelárie prvého kontaktu na adresu: Me tský úrad v Prešove, Odbor 
správy majetku ll ~esta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, s výrazným značením "MsÚ - OSMM -
Obchodná verejll )i sút'až č. XX - Prenájom nebytových priestorov Čsl. Armády 29 -
neotvárat'". Zale ten á obálka bude d'alej obsahovat': identifikačné údaje súťažiaceho (pri 
právnickej osobe: : ~ázov, právna forma, sídlo a IČO; pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, 
rodné číslo), dokla J potvrdzujúci identifikačné údaje, doklad o zložení zábezpeky, návrh nájomnej 
zmluvy podpísanej :navrhovateľom zohľadňujúci odseky 1-1 O týchto súťažných podmienok, zámer 
užívania predmetu 1ájmu v zmysle odseku ll a ostatné doklady uvedené v danom odseku; 

14. lehota na predklac lanie návrhov zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej 
verejnej sút'aže, t• ida do xxxx 2015 do 14.00 hod (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky 
prezenčnej pečiatk~, nie dátum poštovej pečiatky) ; 

15. vyhodnotenie obch• 1dnej verejnej súťaže vyhlasovateľ uskutoční do 15 kalendárnych dní po uplynutí 
lehoty na predkla• (anie návrhov a výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený účastníkom 
písomnou správou • !doslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; zároveň v. ~hlasovateľ vráti zložené zábezpeky súťažiacim, ktorí v súťaži neuspeli; pri 
výbere najvýhodn rišieho návrhu bude vyhlasovatel' klást' dôraz: na ekonomickú výhodnosť 
návrhu,čo najefek lívnejšiu funkčnosť predmetu nájmu vychádzajúc z výšky navrhovaného 
nájomného, na stup tň efektivity navrhovaného spôsobu využitia predmetu nájmu; 

16. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný; 
17. predložené návrhy: nožno menit' a dopÍňat' len v prípade, ak je nový návrh z pohl'adu vyhlasovatel'a 

výhodnejší ako pre< ~hádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
18. vyhlasovatel' si vy tradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; o zrušení 

súťaže budú súťaži~ ci upovedomení písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní 
odo dňa konania z lsadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k zrušeniu 
súťaže; 

19. vyhlasovatel' môže ŕ prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti a tiež 
vykonať doplnenia a špecifikácie v nevyhnutnom rozsahu buď za účelom zosúladenia návrhu 
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zmluvy s platnou legislatívou, alebo za účelom dosiahnutia výhodnejšieho náv ·hu pre vyhlasovateľa 
po dohode s víťazným súťažiacim, ak nebudú v rozpore s týmito súťažnými po !mienkami; 

20. prijatie najvýhodnejšieho návrhu zmluvy podlieha schváleniu Mestským z tstupiteľstvom mesta 
Prešov; oznámenie o prijatí najvýhodnejšieho návrhu zmluvy sa vykon1. písomnou správou 
odoslanou víťazovi najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa konania ~ asadnutia Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov, na ktorom došlo k prijatiu najvýhodnejšieho návrl u. 
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