
Mesto Prešov 

l 

Komisia Mestského zast~pitel'stva mesta Prc~šov 
pre disponovanie ~ majetkom mesta 

l 

l 

ZÁPI~NICA 
z 18. riadneh zasadnutia 

Komisie Mestského zast piteľstva mesta Preš<;v 

Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mes , ktoré sa konalo dňa 2. 12. 2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zml ve o nájme EKOPARK - Holá Hora zo dňa 

12.3.2014 
3 .. Rôzne 

Zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s m jetkom mesta otvoril a vf3dol predseda komisie 
Mgr. Stanislav Ferenc. 
Komisia bola uznášaniaschopná, bolo prítomných 8 členov, MUDr. Ján Ahlers, MHP sa 
ospravedlnil. 
Predseda komisie navrhol pôvodný 2 bod rogramu "Návrh na sc,~válenie Dodatku č. 1 
k Zmluve o nájme EKOPARK- Holá Hora zo dňa 12. 3. 2014" stiahnuťl')z dnešného rokovania 
z dôvodu, že tento materiál nebude predložený v mesiaci december na '·okovanie MsR. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:-
Zdržali sa: -
Komisia schválila program dnešného zasadnuti nasledovne: 

1. Návrh na schválenie majetkových prevo ov 
2. Rôzne 

1. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝC PREVODOV 
Komisia prerokovala jednotlivé majetkové p evody a hlasovaním rozl1odla takto: 

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

vyhlásiť súťaž návrhov architektonických a tec nických úprav využitia ~reálu Delne s dôrazom 
na oddychovú a rekreačnú funkciu areálu tak, by táto súťaž prebehla 1fi bola vyhodnotená do 
konca roka 2015. 
Poznámka: Zmeniť text dôvodu (časová tie eň). 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:-
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c;' 
Mesto Prešov 

i . 

Komisia Mestského zas~upitel'stva mesta P~ešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Zdržali sa: -

Bod č. 2- odporúča zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 74/2015 z dňa 27. 4. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 5 i 

Výtlačok: 

Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako,prípad hodný osobitn~.~'.·. ho zretel'a z dôvodu 
že ide o pozemok, ktorý tvorí súčast' obj ktu vo vlastníctve žl!adatera, týkajúci sa 
časti pozemku parc. č. KNC 9433/1, ostatná plocha o výmere •::ca 611 m2 (presná 
výmera bude známa po vypracovaní GP), V č. 6492, k. ú. Prešctv, lokalita Námestie 
legionárov (pred budovou veliteľstva divízie) ~ 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého osudku. 
Poznámka: Na najbližšiu komisiu doložiť platnú nájomnú zmluvu. 
Hlasovanie l 

Prítomných: 8 
Za:8 1 

Proti:- ! 

Zdržali sa: -

Bod č. 3 - odporúča zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 135/2015 z dňa 21. 9. 2015 
v časti schvaľuje 
bod 6 
Predaj pozemku parc. č. KNC 5758/8, zasta aná plocha a nádvori~~· o výmere 1 m2

, LV č. 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 17. novem ra, priamym predajom \spoločnosti Tobistav 
s. r. o., Fučíkova 438, 087 01 Giraltovce, IČ : 35507971 

za cenu 57 € (57 €1m2
). 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 4 - stiahnutý materiál na dopracovanie 
Odkúpenie pozemkov parc. č. KNE 17711, má pôda o výmere 48d' m2

, KNE 17712, orná 
pôda o výmere 895m2

, vedených na LV č. 12 70 a parc. č. KNE 181Jl,'J, orná pôda o výmere 
509m2, KNE 1811101, orná pôda o výmere 95 m2

, vedených na LV č. 10807, spolu o výmere 
2 843 m2

, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Pod algovíkom od vlastníkc:v, resp. ich právnych 
nástupcov vedených na LV č. 12970 a 10807 

za cenu v zmysle znaleckého posudk . 
Dôvod: Dopracovat' materiál o súčasný sta (čo je mestský majet~~k a pod. a súvislosti 

d'alších parciel. Po dopracovaní zno a predložit' na rokovaf~ie komisie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:
Zdržali sa: -
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta P1;ešov 
pre disponovanie :s majetkom mesta 

Bod č. 5 - neodporúča 

Výtlačok: 

Odkúpenie pozemku parc. č. KNC 1017/6, za~tavané plochy a nádvori~:J o výmere 558m2 

a stavby (rodinný dom) so súp. č. 7183, umiesthenej na pozemku parc. ~. KNC 1017/6, všetko 
zapísané na LV č. 6222, k. ú. Prešov, Ul. Úden~rska 
- za cenu 230 000 €. 
Dôvod: Nezáujem mesta o danú nehnuteľno~t' z dôvodu nedostat~lu finančných 

prostriedkov mesta. · 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: 1 

Bod č. 6 - odporúča i 

Odkúpenie stavby vnútroareálovej komuni~ácie, vetva "B" umiest~jenej na pozemku parc. 
č. KNC 1425 vedenom na LV č. 721, k. ú. táborské v priemy~elnq\in parku Záborské, od 
spoločnosti MH Invest s .r. o., Trnavská ces~ 1 OO, Bratislava, ICO: ~~6724530 
- za cenu 1 OO € bez DPH. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 7 - neodporúča 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC ~178/2, ostatná plocha :::> výmere cca 200m2 

(presná výmera bude známa po vypracovaní! GP), LV č. 2065, k. ú.. Solivar, lokalita Ul. 
Soľnobanská, spôsobom priameho predaja 1 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého p~sudku. 
Dôvod: Nesúhlasné stanoviská VMČ č. 5, O PaSÚ a ODŽPaKS. 

Komisia navrhuje rokovať so žiadat rom o prenájme časti ·~ozemku, ak bude 
žiadateľ súhlasiť, materiál opätovne predložiť na komisiu. A~k nebude súhlasiť 
s prenájmom, predložiť na MsR so ~tanoviskom komisie, k!Y.orá neodporúča 
predaj. ' 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 8 -neodporúča , .· 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNE 371, zastavaná ploch~l a nádvorie o výmere 
cca 100 m2 (presná výmera bude známa plo vypracovaní GP), LVč. 2156, k. ú. Solivar, 
lokalita Ul. Pri hati, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znal~ckého P~::Sudk~. 
Dôvod: Nesúhlasné stanoviská VMC č. 5 a quPaSU. 

' 
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Mesto Prešov 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:
Zdržali sa: -

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Pi·ešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Bod č. 9 - neodporúča 

Výtlačok: 

Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 3945/1, zastavaná plocn:a a nádvorie o výmere 
cca 52 m2

, (presná výmera bude známa pp vyhotovení GP), LV c!. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita, Ul. Plzenská, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého pc)sudku. 
Dôvod: Nesúhlasné stanoviská VMČ č. 4 a dúPaSÚ. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 1 O - neodporúča 
Zámer predaja: 
- pozemku parc. č. KNE 1143/9, orná poda o výmere 241 m2

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

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

, 

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

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

Dôvod: Pozemky nechať ako rezervu mesta na prípadnú zámenu. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 11 - neodporúča 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 15430/1, záhrada o výmere 403 n 2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Cemjata, Ul. Jelenia, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého pos~;~dku. 
Dôvod: Pozemok nechať ako rezervu mesta na prípadnú zámenu. . .. 
Poznámka: Doplniť do materiálu na MsR, či platia a koľko za nájom !Oozemku. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za: S 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 12 - neodporúča 
Zámer predaja: 
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Pt'ešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Výtlačok: 

- pozemku parc. č. KNC 6257/6, ttp o výmere 44 m2
, ktorý vznikol :>dčlenením z pozemku 

parc. č. KNE 3123/3, ttp, 
pozemku parc. č. KNC 6257/8, záhrada o výmere 42 m2

, ktorý vznikol odčlenením 
z pozemku parc. č. KNC 6257/5, záhrada, 

- pozemku parc. č. KNC 9502/13, ostatná plocha o výmere 15m2
, k:orý vznikol odčlenením 

z pozemku parc. č. KNE 3124/1, ttp, 
spolu pozemky o výmere 101 m2

, všetko na LV č. 6492, k. ú. Pre~110V, ktoré boli vytvorené 
GP č. 43/2015 zo dňa 26. 5. 2015, vyhotoveným MMERA, s. r. <'., Padlých hrdinov 3A, 
080 05 Prešov, lokalita Ul. Pod Wilec hôrkou, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Dôvod: Nesúhlasné stanovisko OÚPaSÚ k odpredaju parc. č. KNt: 6257/6 a KNC 
6257/8. 
OÚ PaSÚ navrhuje spracovat' GP pre vytvorenie jednotn~~~ uličnej čiary (parc.č. 
KNC 9502/13) 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: 1 

Bod č. 13 - neodporúča 
Zámer predaja časti pozemku parc. č. KNC 15461/19, zastavaná plodila a nádvorie o výmere 
cca 115m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 64~1~2. k. ú. Prešov, lokalita 
Ul. Jelenia, Cemjata, spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko OÚPaSÚ. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 14 -neodporúča 
Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 14367/4, ostatná l:'locha o výmere cca 
22m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP}, LV č. 6492, ~~. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Jurkovičova, na dobu neurčitú, spôsobom priameho prenájmu 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Nesúhlasné stanovisko VMČ č. 7 a ODŽPaKS. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 15 - dať do výjazdovej komisie 
Zámer prenájmu časti pozemku parc. č. KNC 1444511, ostatná plocj'Ja o výmere cca 158,2 
m2 (presná výmera bude známa po vyhotovení GP), L V č. 6492, k.:: ú. Prešov, lokalita Ul. 
Justičná na dobu neurčitú, spôsobom priameho prenájmu 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta P11i·ešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Výtlačok: 

Poznámka: Dopracovať materiál - správne zakresliť na mapke poi!temok parc. č. KNC 
14445/1. 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 16 - neodporúča 
Zámer predaja časti nehnuteľnosti priľahlej k bytovému domu Levočs~;á 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. IKNC 3126/1, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere cca 1000 m2 (presná výmera bude znám•·! po vyhotovení GP), k. 
ú. Prešov, lokalita -rozhranie Ul. Levočská a Janouškova vlastníkom! bytov v bytovom dome 
Levočská 16 a Janouškova 2 a 4, súp. č. 5005, LV č. 9570, k. ú. Prešq)lf 
- za cenu 1 ,OO € s podmienkou zriadenia vecného breme!rla strpenia vedenia 
inžinierskych sietí. .. 
Dôvod: Komisia nesúhlasí ani s predajom (nesúhlasné stanoviskoAOÚPaSÚ) ani 

s nájmom. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 17 -odporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobit,ého zreteľa z dôvodu 
podpory organizácie vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločpnskú činnosť, ktorá 
zabezpečuje svoju aktivitu len z príspevkov členov, prípadne dar4~v a svojou činnosťou 
prispieva k rozšíreniu poskytovania sociálnych služieb obyv-~eľom mesta Prešov 
v nepriaznivej sociálnej situácií, a to nebytových priestorov \o výmere 42,56 m2

, 

nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 3967 na Ul. Požiarnic,j:ej č. 17, LV č. 6492, k. 
ú. Prešov, na obdobie do 30. 6. 2018 pre Občianske združenite Podaj ďalej, Lesná 
5432/42, 080 01 Prešov, IČO: 42420253 
-za cenu 8,35 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním ll~bytových priestorov. 
Poznámka: Na základe stanoviska správcu, komisia odporúča za cem1 uvedenú v nájomnej 
zmluve č.2267, t.j. za cenu 8,35 €1m2! rok. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. 18 - odporúča . 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitjhého zreteľa z dôvodu 
podpory subjektu pre činnost' slúžiacu všeobecne prospešnén11u účelu a podporujúc 
zdravý, harmonický, spoločenský a aktívny život seniorov 'Y meste Prešov, a to 
nebytových priestorov o výmere 152,71 m2

, nachádzajúcich sa na 1!1. NP v objekte na Ul. 
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Komisia Mestského zastupiteľstva mesta P'rešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Výtlačok: 

Hlavnej č. 69 so súp. č. 2905, LV č. 6492, k. ú. Prešov, za účelom :stretávania sa seniorov 
mesta Prešov, na dobu neurčitú pre AkSen - aktívny senior o. 2 ., Teplická 58, 921 01 
Piešťany, IČO: 42173230 

-za cenu 8,30 €1m2/rok +úhrada za služby spojené s užívaním nebytových priestorov. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za: S 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 19 - odporúča . 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností, a to nebytových pries1i:>rov o celkovej výmere 
456,35 m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP- recepcia o výmere 49,35 m2 •~ Ili. NP- hotelová časť 
o výmere 407 m2 v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnli~j ulici č. 67 v Prešove, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov spôsobom obchodnej verejnej súťaže~i ktorej podmienky sú 
stanovené v prílohe príslušného uznesenia komisie. .. 
Poznámka: Komisia odporúča vyhlásit' OVS na NP do 20 dní od sqpválenia zámeru 
v MsZ, na dobu do 10 rokov s podmienkou sfunkčnenia priestoro~;. do 3-och mesiacov. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: 1 

Bod č. 20 - odporúča 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností a to nebytových priestor4:N o výmere 398,46 m2

, 

nachádzajúcich sa na ll. NP v objekte hotela Senátor so súp. č. 2904!na Hlavnej ulici č. 67 v 
Prešove, LV č. 6492, k. ú. Prešov spôsobom obchodnej verl~jnej súťaže, ktorej 
podmienky sú stanovené v prílohe príslušného uznesenia komisi•i· 
Poznámka: Komisia odporúča vyhlásiť OVS na NP do 20 dní ~~d schválenia zámeru 
v MsZ, na dobu do 10 rokov s podmienkou sfunkčnenia priestoro~:i· do 3-och mesiacov. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:7 
Proti:-
Zdržali sa: 1 

Bod č. 21 
Alternatíva 1) 
Zámer dlhodobého prenaJmu nehnuteľností spôsobom ako príp~fd hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu všeobecného záujmu podporovat' športové ~iktivity detí mládeže, 
dospelých a hendikepovaných občanov mesta Prešov, a to :lnebytových priestorov 
o výmere 319,60 m 2

, nachádzajúcich sa na ll. NP v objekte Nákupnépo strediska Centrál so 
sú p. č. 4693 na Ceskos/ovenskej armády č. 29 v Prešove, L V č. 6494!, k. ú. Prešov, na dobu 
20 rokov za účelom vytvorenia priestoru pre biliardový špo~f v meste Prešov pre 
Biliardový klub HORSES Prešov, Tomašikova 30, 080 01 Prešov, /flO: 42233526. 

za cenu x €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s :l1žívaním nebytových 
priestorov. 
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Mesto Prešov 

Alternatíva 2) 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Výtlačok: 

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prífJ,fld hodný osobitného 
zretel'a z dôvodu vloženia vlastných investícií do majetku mesta ,:Prešov, a to nebytových 
priestorov o výmere 319,60 m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP v objekife Nákupného strediska 
Centrál so sú p. č. 4693 na Ceskoslovenskej armády č. 29 v Pre~pve, L V č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 15 rokov za účelom zriadenie reštauračnj~ch služieb pre Petra 
Porochnavého, Podlipníky 4, 094 31 Pavlovce, IČO: 46766855. 
-za cenu 30 €1m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním I!Jebytových priestorov, 
- za podmienky investovania do predmetných nebytovýcf'iir priestorov v zmysle 
priloženej žiadosti, ktorá bude odsúhlasená správcom nebyt~!vých priestorov bez 
možnosti refundácie nákladov, 
- za podmienky bez možnosti umiestnenia výherných prístrojov v prevádzke. 

Alternatíva 3) 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností a to nebytových priestoM,pv o výmere 319,60 m2

, 

nachádzajúcich sa na ll. NP v objekte Nákupného strediska Centie! so sú p. č. 4693 na 
československej armády č. 29 v Prešove, L V č. 6492, k. ú. Prešov 

- spôsobom obchodnej verejnej súťaže, ktorej podmienky s1.fí stanovené v prílohe 
príslušného uznesenia komisie .. 

Bod č. 21 - odporúča 
Alternatíva 2) . 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípfild hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu vloženia vlastných investícií do majetku mesta l~rešov, a to nebytových 
priestorov o výmere 319,60 m2

, nachádzajúcich sa na ll. NP v objekl!!e Nákupného strediska 
Centrál so súp. č. 4693 na československej armády č. 29 v Preš~pve, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, na dobu 15 rokov za účelom zriadenie reštauračnj:lch služieb pre Petra 
Porochnavého, Podlipníky 4, 094 31 Pavlovce, IČO: 46766855. 
-za cenu 30 €1m2/ročne +úhrada za služby spojené s užívaním n~ytových priestorov, 
- za podmienky investovania do predmetných nebytových~! priestorov v zmysle 
priloženej žiadosti, ktorá bude odsúhlasená správcom nebytdvých priestorov bez 
možnosti refundácie nákladov, 

-za podmienky bez možnosti umiestnenia výherných prístrojov;v prevádzke. 
Poznámka: 
V prílohe k žiadosti (Peter Porochnavý - bod 1- oprava schodisk,~lt, vstupných priestorov 
a vchodových dverí (oprava sklenenej výplne)- doplniť do 2-och rokX'>v 
a sfunkčniť priestory do 3-och mesiacov. 

Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:5 
Proti:
Zdržali sa: 3 
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GJ 
Mesto Prešov 

:'i 
,: 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta PJešov 
pre disponovanie s majetkom mesta l Výtlačok: 

J 
~----'--------1 

3. RÔZNE 
Návrh na schválenie majetkového prevodu • Uzatvorenie mluvy o budúcej 
kúpnej zmluve s GMT development, s. r. o., Kúpel'ná 3, 08 . :01 Prešov, IČO: 
47981563, ktorá tvorí prílohu príslušného uznesenia komisi :t. 

Komisia berie na vedomie informáciu k majetkovému prev r:lu Uzatvorenie 
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s GMT development, s. r. io., Kúpel'ná 3, 
080 01 Prešov, /CO: 47981563, ktorá tvorí prílohu príslušn ~o uznesenia 
komisie a odporúča na rokovanie MsR doložit' stanovisko 'avného 
kontrolóra mesta a aktuálnu dohodu medzi Crecso a GMT ~velopment, s. r. o .. 

l 
ll 

Hlasovanie jl 

Prítomných: 8 11 

Za: 7 1
1 

Proti:- li 

Zdržali sa: 1 ll 

Komisia žiada sekretára komisie, aby sa majetkových prevodoj~ uvádzalo namiesto 
"Mesto Prešov kupuje, má zámer predaja, má zámer prenájmu 1:pod .. 
- Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na odkúpenie i 
- Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na predaj l 
- Mesto Prešov obdŕžalo ponuku na prenájom a pod. 1. 

Z dôvodu, že nie sú ešte plány práce MsR a MsZ na l. polrok 20 ! 6, termín zasadnutia 
komisie v roku 2016 Vám bude oznámený v januári 2016 elekt .imickou poštou. 

Zapisovateľ: 
JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 
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Mgr. Stanisla 1 Ferenc 
predseda k imisie 

' 
l' 

Overovatelia IU\pisnice: 
,l 
li 

Ing. Ľudo ll't Malaga 

111 
' 

štefan Hen 11anovský 
:~ 
Ir, 

il 


