
c;' 
Mesto Prešov 
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pre disponovanie majetkom mest~ : 

UZNESENIE 

Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Pr ~)V 
z 18. riadne o zasadnutia , , 

pre disponovanie s majetkom mesta • 
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dňa: 2. 12. 2015 l . číslo: 32/2015 

Komisia Mestského zas upiteľstva mesta Pr~~:ov 
pre disponovanie s majetkom mesta · : 

i, 
po prerokovaní návrhu na se válenie majetkových P!~·~evodov 

dňa:2.12.2015 

prijíma uznesenie, ktorým uvedenej veci zaují ~t toto 

Komisia Mestského za tupiteľstva mesta Pr~ši')V 
pre disponovanie s majetkom mesta ! 

odp rúča 

Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 

zobrať na vedomie 

číslo: 27/2015 

Informáciu k majetkovému prevodu Uzatvor nie Zmluvy o budúcej ~···.·.· .. ~ú pnej zmluve s GMT 
development, s. r. o., Kúpeľná 3, 080 O Prešov, IČO: 4798 ,[,33, ktorá tvorí prílohu 
tohto uznesenia komisie a odporúča na rok vanie MsR doložiť sta Msko hlavného 
kontrolóra mesta a aktuálnu dohodu medzi Crecso a GMT develop f'mt, s. r. o. 

F- MsÚ/SP-01129/1 



':;;l Komisia Mestského zastlJpitel'stva mesta P~ešov 
pre disponovanie s majetkom mesta • 

Mesto Prešov 

schváliť 

Bod č.1 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 97/2015 zo dňa 8. 6. 2015 
v časti odporúča 
bod 2 l 

Strana 
2/6 

vyhlásiť súťaž návrhov architektonických a technických úprav ! iyužitia areálu Delne 
s dôrazom na oddychovú a rekreačnú fun k< iu areálu tak, aby tát~ i >úťaž prebehla a bola 
vyhodnotená do konca roka 2015. 

Bod č. 2 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 74/2015 lzo dňa 27. 4. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 5 

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobon~ ako prípad hodn1l;iOSobitného zreteľa 
z dôvodu že ide o pozemok, ktorý tvorí súčasť objektu vo 1~~astníctve žiadatel'a, 
týkajúci sa časti pozemku parc. č. KNC 9~33/1, ostatná plocha ••·· výmere cca 611 m2 

(presná výmera bude známa po vyprace vaní GP), LV č. 64921 : . ú. Prešov, lokalita 
Námestie legionárov (pred budovou veliteľst 1a divízie) ' 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckét o posudku. 

Bod č. 3 
Návrh na zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 135/201! zo dňa 21. 9. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 6 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5758/8, zastavaná plocha a ~~::jvorie o výmere 1 m2

, 

LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novembra, priamy 1:predajom spoločnosti 
Tobistav s. r. o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČO: 35507 ,71'1 
- za cenu 57 € (57 €1m2

). ; 

Bod č. 6 , , 
Odkúpenie stavby vnútroareálovej kom ~nikácie, vetva "B" uM:jestnenej na pozemku 
parc. č. KNC 1425 vedenom na LV č. 721, ~-ú. Záborské v priemy~1~1nom parku Záborské, 
od spoločnosti MH Invest s.r.o., Trnavski cesta 100, Bratislav~, i 1lČO: 36724530 
- za cenu 1 OO € bez DPH. 

Bod č.17 , : 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodli'~ osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory organizácie vykonávajúcej verejno-pr pešnú spoločenskú 
činnosť, ktorá zabezpečuje svoju aktivitl len z príspevkov čl , v, prípadne darov a 
svojou činnosťou prispieva k rozší en iu poskytovania! l:' sociálnych služieb 
obyvatel'om mesta Prešov v nepriaznivej sociálnej situácií, a ~o!inebytových priestorov 
o výmere 42,56 m2

, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte sol ~·úp. č. 3967 na Ul. 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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Požiarnickej č. 17, LV č. 6492, k. ú. Prešo , na obdobie do 30. 6j·:·:2018 pre Občianske 
združenie Podaj ďale!, Lesná 5432/42, 08 01 Prešov, IČO: 4242q\253 
- za cenu 8,35 €/m /ročne + úhrada a služby spojené s 4ťžívaním nebytových 
priestorov. 

Bod č. 18 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobo ako prípad hodn!ý~ osobitného zreteľa 
z dôvodu podpory subjektu pre činnos ' slúžiacu všeobecn~ ~:1 prospešnému účelu 
a podporujúc zdravý, harmonický, spol čenský a aktívny živfpt seniorov v meste 
Prešov, a to nebytových priestorov o vý ere 152,71 m2

, nach~~ilzajúcich sa na ll. NP 
v objekte na Ul. Hlavnej č. 69 so súp. č. 2905, LV č. 6492, ~- :

1
:ú. Prešov, za účelom 

stretávania sa seniorov mesta Prešov, na dobu neurčitú pre Ak~~en - aktívny senior 
o. z., Teplická 58, 921 01 Piešt'any, IČO: 2173230 , 
- za cenu 8,30 €1m2/rok + úhrada z služby spojené sf U1:tívaním nebytových 
priestorov. 

Bod č. 19 , . 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľ ostí, a to nebytovýc~ 1: priestorov o celkovej 
výmere 456,35 m2

, nachádzajúcich sa na ll NP- recepcia o výmer~~~ 49,35 m2 a Ili. NP
hotelová časť o výmere 407 m2 v objekte otela Senátor so sú p.! čli 2904 na Hlavnej ulici 
č. 67 v Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov spôsobom obchodln~iltj verejnej sút'aže, 
ktorej podmienky sú stanovené v príloh tohto uznesenia. 

Bod č. 20 , . 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľno tí a to nebytových pri~sj~Qrov o výmere 398,46 
m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP v objekte otela Senátor so súp.! ~~ 2904 na Hlavnej ulici 
č. 67 v Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov spôsobom obchodln~\j verejnej súťaže, 
ktorej podmienky sú stanovené v príloh tohto uznesenia. ' · 

Bod č. 21 
Alternatíva 2) . • .. 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľno tí spôsobom ako príľ~!jd hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vloženia vlastných i vestícií do majetk~ iť mesta Prešov, a to 
nebytových priestorov o výmere 319,60 2

, nachádzajúcich ~a~: na ll. NP v objekte 
Nákupného strediska Centrál so súp. č. 469 na československej citrjJ)ády č. 29 v Prešove, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 15 rokov za účelom zriadeniei ~~. štauračných služieb 
pre Petra Porochnavého, Podlipníky 4, 09 31 Pavlovce, IČO: 4611'66855. 
- za cenu 30 €1m2/ročne + úhrada a služby spojené s: ~iižívaním nebytových 
priestorov, , 
- za podmienky investovania do predmetných nebytovýc~ ;1priestorov v zmysle 
priloženej žiadosti, ktorá bude odsúhla ená správcom neby(o~!~ých priestorov bez 
možnosti refundácie nákladov, • . 

- za podmienky bez možnosti umiestnenia výherných prístrdj~rv v prevádzke. 

neschváliť 

Bod č. 5 
Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1017/6, astavané plochy a náq~1pria o výmere 558 m2 

a stavby (rodinný dom) so súp. č. 7183, umi stnenej na pozemku patc. č. KNC 1017/6, 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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pre disponovanie s majetkom mesta ! 

všetko zapísané na LV č. 6222, k. ú. Prešov Ul. Údenárska 
- za cenu 230 000 €. 

Bod č. 7 
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Zámer predaja časti pozemku parc. č. K C 3178/2, ostatná ploc,1a o výmere cca 200 
m2 (presná výmera bude známa po vypra ovaní GP), LV č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita 
Ul. Soľnobanská, spôsobom priameho pred ja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckéh posudku. 

Bod č. 8 
Zámer predaja časti pozemku parc. . KNE 371, zastavan~lí plocha a nádvorie o 
výmere cca 100m2 (presná výmera bud známa po vypracovaníf'GP), LV č. 2156, k. ú. 
Solivar, lokalita Ul. Pri hati, spôsobom priam ho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckéh posudku. 

Bod č. 9 . •· 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. NC 3945/1, zastavan~; plocha a nádvorie o 
výmere cca 52 m2

, (presná výmera bude známa po vyhotovení d:;P), LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita, Ul. Plzenská, spôsobom pr ameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckéh posudku. 

Bod č. 10 
Zámer predaja: .. 
- pozemku parc. č. KNE 1143/9, orná pôda o výmere 241 m21 .• ktorému v súbore "C" 
zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15433/ , záhrada o výmere a4·1 m2

, bez založeného 
listu vlastníctva, 
- pozemku parc. č. KNC 15430/4, záhr da o výmere 18m2

, .. 

spolu pozemky o výmere 259 m2
, všetko L č. 6492, k. ú. Prešo~, lokalita Cemjata, Ul. 

Jelenia, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckéh posudku. 

Bod č. 11 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 15 30/1, záhrada o výmer~'~ 403 m2

, LV č. 6492, 
k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia, s ôsobom priameho predl,faja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č.12 
Zámer predaja: 
- pozemku parc. č. KNC 6257/6, ttp o vým re 44m2

, ktorý vznikol1hdčlenením z pozemku 
parc. č. KNE 3123/3, ttp, 

- pozemku parc. č. KNC 6257/8, záhra a o výmere 42 m2
, ktdý vznikol odčlenením 

z pozemku parc. č. KNC 6257/5, záhrad , 
pozemku parc. č. KNC 9502/13, ost tná plocha o výmere 15 m2

, ktorý vznikol 
odčlenením z pozemku parc. č. KNE 31 4/1, ttp, 
spolu pozemky o výmere 101 m2

, všet o na LV č. 6492, k[: ú. Prešov, ktoré boli 
vytvorené GP č. 43/2015 zo dňa 26. 5. 2015, vyhotoveným MMjERA, s. r. o., Padlých 
hrdinov 3A, 080 05 Prešov, lokalita Ul. P d Wilec hôrkou, spôso~bm priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleck ho posudku. 

F- MsÚ/SP-0112911 
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Zámer predaja časti ~ozemku parc. č. KNC 15461/19, zastavaná pla::ha a nádvorie 
o výmere cca 115 m (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 znaleckéhc posudku. 

Bod č.14 
Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 14367/4, ostat11á plocha o výmere 
cca 22 m2 (presná výmera bude známa ~o vyhotovení GP), LV~:. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Jurkovičova, na dobu neurčitú, ~pôsobom priameho prel''lájmu 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckéh p posudku. 

Bod č. 16 
Zámer predaja časti nehnuteľnosti priľahlej k bytovému domu Levoj:;:ská 16 a Janouškova 
2 a 4, spôsobom ako prípad hodný oso pitného zreteľa z dôvo~iJ, že ide o pozemok 
bezprostredne susediaci s týmto bytovým dpmom, konkrétne časť ~!Ozemku parc. č. KNC 
3126/1, zastavaná plocha a nádvorie o výrr ere cca 1000 m2 (presnj:~ výmera bude známa 
po vyhotovení GP), k. ú. Prešov, lokalit~ - rozhranie Ul. Le~iločská a Janouškova 
vlastníkom bytov v bytovom dome Levočské 16 a Janouškova 2 a 4, súp. č. 5005, LV č. 
9570, k. ú. Prešov 
- za cenu 1 ,OO € s podmienkou zriadenia vecného bremet'~a strpenia vedenia 
inžinierskych sietí. 

dať do výjazdovej komisie 

Bod č.15 . 
Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KVC 1444511, ostatná p/o~1:ha o výmere cca 
158,2 m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 649!!t?, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Justičná na dobu neurčitú, spôsobom priameho prenájmu 
-minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

dopracovať a opätovne predlo7iť na komisiu 

Bod č. 4 . 
Odkúpenie pozemkov parc. č. KNE 17711, orná pôda o výmere 48iiP m2

, KNE 17712, orná 
pôda o výmere 895 m, vedených na LV č. 12970 a parc. č. ~~E 18111, orná pôda 
o výmere 509m2

, KNE 1811101, orná pôd~ o výmere 959m2
, ved~~ných na LV č. 10807, 

spolu o výmere 2 843 m2
, k. ú. Prešov, lokallita Ul. Pod Šalgovíkom {,d vlastníkov, resp. ich 

právnych nástupcov vedených na L V č. 129 ~O a 10807 
za cenu v zmysle znaleckého posudkr,J. 

F- MsÚ/SP-01129/1 
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Dopracovať materiál o súčasný stav (čo je mestský majetok 1 pod. a súvislosti 
ďalších parciel. 

JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 

Dostanú: 
podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/29/1 

Mgr. Stani~.tlav Ferenc 
predseda' komisie 

Overovateli~ zápisnice: 

Ing. Ľudoidt Malaga 

Štefan H~~manovský 


