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U Z N E S E N I E 
 

zo 17. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupite ľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 
 
dňa: 18. 11. 2015                                              číslo: 28/2015 
_______________________________________________________________________ 
 

Komisia Mestského zastupite ľstva mesta   Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

 
po prerokovaní  návrhu  na schválenie majetkových p revodov 

 
prijíma uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma t oto 

 
 

STANOVISKO 
 

dňa: 18. 11. 2015                                                                         číslo: 23/2015 
                 

Komisia Mestského zastupite ľstva mesta Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

 
 
 

o d p o r ú č a 
 
 
Mestskému zastupiteľstvu  mesta Prešov 
 
s c h v á l i ť  
 
Bod č. 1 
Zrušenie obchodnej verejnej sú ťaže, ktorá bola vyhlásená na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 135/2015 zo dňa 21. 9. 2015 bod č. 5B) 
v súlade s bodom 23 podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
 
Bod č. 7  
Dlhodobý nájom areálu tenisových kurtov nachádzajúc ich sa na Ul. Čsl. armády 
20/A, ktorý tvoria nasledovné   nehnute ľnosti: 

- stavba s. č. 7532, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369, 
- pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2, 
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- pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2 785 m2, 
 zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov 
na dobu 15 rokov  pre T&J Tenis club, s. r. o., Nábrežná 5, 080 01  Prešo v, IČO: 
44611587 
- za cenu 3 078 EUR  ro čného nájomného  
 a výšku investícií 46 170 EUR. 

 
    Bod č. 8  

 Zámer  predaja  pozemkov:  
  - parc. č. KNE 1143/21, orná pôda o výmere  16 m2, 
    LV č. 6492, k. ú.  Prešov,  lokalita  Cemjata, spôsobom priameho predaja 
  - minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku s  doplatkom náhrady za 

užívanie dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne.  
 

Bod č. 9  
   Zámer  predaja  pozemkov:  
  -  parc. č. KNE 2067/105, orná pôda o výmere cca  30 m2, 
  - parc. č. KNE 2067/306, orná pôda o výmere cca  16  m2, 
  - parc. č. KNE 3227/007, orná pôda o výmere cca   4 m2 

 (presná výmera bude  známa po vypracovaní GP),  LV č. 6492, k. ú.  Prešov,  lokalita  
Ul. Jánošíkova, spôsobom priameho predaja 

   - minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku s doplatkom náhrady za užívanie      
 dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne. 
 

      Bod č. 12  
Zámer    predaja  pozemku  parc. č. KNC 9204/153,  zastavaná  plocha o výmere  4 m2,  
vytvoreného  GP  č. 24/2010   zo   dňa   8. 10. 2010,    vyhotoveného     Halászom    
Mariánom,   Godetické    práce,   Alerova  8, 040 22  Košice, odčlenením z pozemkov 
parc. č. KNC 9204/6, zastavaná  plocha a parc. č. KNC 9210/16, záhrada, LV č. 6492, k. 
ú. Prešov, lokalita Ul. Matice slovenskej, spôsobom   priameho  predaja 
-  minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku zada ného mestom Prešov. 

 
  Bod č. 13  

Zámer predaja stavby  – bytový dom , s. č. 2486 na pozemku parc.č. KNC 1127 
o výmere 187 m2, zastavané plochy a nádvoria, LV č.  1192, k. ú. Nižná Šebastová, 
lokalita Ul. Slanská č. 6  
     - spôsobom obchodnej verejnej sú ťaže, ktorej podmienky sú stanovené 
v prílohe tohto uznesenia. 

 
   Bod č. 14  

 Zámer  predaja   nehnute ľností   spôsobom   ako   prípad   hodný    osobitné ho   
zreteľa  z dôvodu   majetkovoprávneho usporiadania  pozem kov pre líniovú 
stavbu:„Rýchlostná cesta R 4 Prešov – Severný obchv at“, a to:  
 -  parc. č. KNC 16188/22, lesný pozemok o výmere 1 360 m2, 
 -  parc. č. KNC 16188/23, lesný pozemok o výmere 6 169 m2, 
 -  parc. č. KNC 16188/24, lesný pozemok o výmere 1 579 m2, 
 -  parc.  č. KNC 16235/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2, 
 -  parc.  č. KNC 16235/39, ostatné plochy  o výmere 500 m2,  
 -  parc.  č. KNC 16235/40, ostatné plochy o výmere 200 m2, 
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 -  parc.  č. KNC 16235/42, ostatné plochy o výmere 1 m2, 
 -  parc.  č. KNC 16235/43, ostatné plochy o výmere 448 m2,  
 -  parc.  č. KNC 16268/4, ostatné plochy o výmere 172 m2, 
 -  parc.  č. KNC 16281/70, ostatné plochy o výmere 68 m2, 
 -  parc.  č. KNC 16281/72, ostatné plochy o výmere 3 m2, 
 -  parc.  č. KNC 16281/73, ostatné plochy o výmere 116 m2, 
 -  parc.  č. KNC 16281/74, ostatné plochy o výmere 16 m2, 
(celkom o výmere 10 824 m2), všetko na LV č. 6492,  k. ú. Prešov, lokalita Ul.     
Levočská a Ul. M. Nešpora pre Národnú dia ľničnú spolo čnos ť, a. s., Mlynské Nivy 
45, 821 09 Bratislava, I ČO:  35919001 
    - za cenu celkom  354 795,41 €. 

 
  Bod č. 16  
  Zámer dlhodobého prenájmu  nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnych služieb, a to nebytových priestorov 
o výmere 200 m2, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte kultúrneho strediska súp. č. 7071 
na Ul. Švábskej č. 27,  LV č. 3015, k. ú. Solivar, na dobu 5 rokov za ú čelom  
prevádzkovania denného stacionára  pre organizáciu Podpora aktivít seniorov, n. o., 
Holländerova 11, 080 01 Prešov, I ČO: 45747628 

- za cenu 59  €/m 2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových  
priestorov.   
   

Bod č. 17  
Zámer dlhodobého prenájmu  nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, poskytovania sociálnych služieb  a to nebytových priestorov 
o výmere 299 m2, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte súp. č. 7543na Ul. Exnárovej č 1/A 
a 5/A,  LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 5 rokov za ú čelom  prevádzkovania denného 
stacionára  pre neziskovú organizáciu Podpora aktivít seniorov, n. o., Holländerova 
11, 080 01 Prešov, I ČO: 45747628. 
- za cenu 59 €/m 2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových  
priestorov.  

  
Bod č. 18  

     Zámer prenájmu  nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný  osobitného zrete ľa 
z dôvodu  poskytovania eduka čných  a sociálnych služieb obyvate ľom mesta 
Prešov, a to nebytových  priestorov o výmere 203,48 m2, nachádzajúcich sa na I. NP   
v pavilóne C v objekte  so súp. č. 7331  na Ul. Ďumbierskej č. 40, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
za účelom prevádzkovania Centra pre deti od 6 mesiacov do 15 rokov so zameraním na 
športové aktivity, doučovanie a opatrovanie detí, na dobu 10 rokov pre  ob čianske 
združenie Detské centrum AKTIVITY PRE VŠETKÝCH,  Ma gurská 12,   

     080 01 Prešov,  I ČO: 42091489  
   - za cenu 1 €/m 2/rok + úhrada za služby spojené s užívaním nebytový ch priestorov  
    s podmienkou úhrady dlhov do konca roka 2015. 

    
Bod č. 19  - A2 
Zámer prenájmu  nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný  osobitného  zrete ľa 
z dôvodu z dôvodu zabezpe čenia telesnej výchovy v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu žiakov gymnázia a základnej š koly,  a to nebytových 
priestorov o výmere 1360,07 m2,  nachádzajúcich sa na   I. NP a II. NP v objekte na Ul. 
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Bernolákovej č. 21,  súpisné  č. 6795, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu  určitú do  
31. 8. 2029  pre Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 08 0 01 Prešov, 
IČO: 00179205 
- za cenu 1 €/m 2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových  
priestorov s týmito podmienkami: 
a) investova ť do predmetných nebytových priestorov za ú čelom zníženia 
energetickej  náro čnosti vo výške 100 000 € v prvých dvoch rokoch  náj mu bez 
nároku na refundáciu zo strany prenajímate ľa,  
b) uzatvori ť  dohodu medzi nájomcom a  Slovenským zväzom bedmin tonu, 
Junácka 6, 832 80  Bratislava, I ČO: 30811546 o využívaní predmetných nebytových 
priestorov pre zabezpe čenie   tréningového procesu a sú ťaží  v bedmintone.  
 
Bod č. 22   
Zámer dlhodobého prenájmu: 
- areálu Materskej školy na Ul. Solivarskej 60, ktorý tvoria nasledovné  nehnuteľnosti: 

- stavba s. č. 1452, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 358, zapísaná na LV  
      č. 2065, k. ú. Solivar, 
- stavba garáže bez s. č., umiestnená na pozemku parc. č. KNC 357, k. ú.  
      Solivar,  
- pozemok parc. č. KNC 356, záhrada o výmere 1 538 m2, zapísaný na LV č.   
      2065, k. ú. Solivar, 
- pozemok parc. č. KNC 357, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2,  
     zapísaný na LV č. 2065,   k. ú. Solivar, 
- pozemok parc. č. KNC 358, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 898 m2,  
     zapísaný na LV č. 2065, k. ú. Solivar, 

 spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete ľa z nasledovných dôvodov: 
- poskytovanie vzdelávacích, sociálnych, kultúrnych a  iných 

verejnoprospešných služieb, 
- komplexná rekonštrukcia budovy materskej školy 

na dobu do 1. 10. 2030 pre Občianske združenie Tobiáš, Solivarská 60, 080 05  Pre šov,  
IČO: 37878069 
- za cenu 1 €/m 2/ ročne za celý predmet nájmu s podmienkou, že si nájomc a nebude 
nárokova ť na úhradu technického zhodnotenia ním zrealizované ho po čas doby 
nájmu.  

 
Bod č. 29   
Zámer predaja nehnute ľností ako prípad hodný osobitného zrete ľa z dôvodu záujmu 
mesta Prešov na  majetkovoprávnom usporiadaní územia pre stavbu: “Po lyfunk čný 
objekt CRESCO Prešov“ (rekonštrukcia stomatologické ho pavilónu na byty), a to 
pozemkov:  
-  parc.  č.  KNC 9310/908,  zastavané  plochy a nádvoria  o výmere  1 665 m2 ,  LV č. 
6492, 
- parc.  č.  KNC 9310/909,  zastavané  plochy a nádvoria  o výmere  27 m2 ,  LV č. 6492, 
- parc.  č.  KNC 9310/998, ostatné plochy  o výmere  1 734 m2 , 
  ktorá bola vytvorená  GP č. 74/2015, zo dňa 11. 6. 2015, vyhotoveného firmou MontanA 
Košice s .r. o., Pri hati l, Košice, odčlenením od parc. č. KNC 9310/529, LV č. 6492 celkom  
o  výmere  3 426  m2,  všetko v  k.  ú.  Prešov, lokalita Ul. Antona Prídavka pre   Cresco 
Hotels, s. r. o., Poštová 3, 811 06 Bratislava, I ČO: 43837964 
   -  za cenu 247 597 €.                   
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n e s c h v á l i ť  
 
Bod č. 3   
Predaj: 

- stavby   súpisné číslo 304, stojacej na pozemku parc. č. KNC 1026, 
- pozemku parc. č. KNC 1026 o výmere 121 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 
- pozemku  parc. č. KNC 1025/2 o výmere 575 m2, ostatná plocha,  
LV č. 534, k. ú. Zlatá Baňa, lokalita rekreačná oblasť Sigord 

    - za cenu 8 600 EUR; 
    a  
    zruši ť Obchodnú verejnú sú ťaž. 
 
 Bod č. 4  
  Predaj:  

- stavby so s. č. 8637 nachádzajúcej  sa  na Ul. Jánošíkovej 36/A, zapísanej na LV č. 
6492, umiestnenej na  pozemku  parc. č. KNC 1596/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 520 m2, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore „E“ zodpovedajú 
pozemky parc. č. KNE 2067/303, trvalé trávnaté porasty o výmere 466 m2 a parc. č. 
KNE 2067/404, trvalé trávnaté porasty o výmere 54 m2, LV č. 13594, k. ú. Prešov, 
lokalita Šidlovec, 

- prístupovej komunikácie vrátane spevnených plôch v okolí budovy nachádzajúcich 
sa:  

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1 337 m2, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore „E“ zodpovedajú 
pozemky parc. č. KNE 2068/202, orná pôda o výmere 57 m2, parc. č. KNE 
2067/103, trvalé trávnaté porasty o výmere 410 m2, časť parc. č. KNE 2067/4, 
trvalé trávnaté porasty o výmere 540 m2,     parc. č. KNE 2067/103, trvalé 
trávnaté porasty o výmere 310 m2, LV č. 13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec, 

• na časti pozemku parc. č. KNC 1596/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
89 m2, bez založeného listu vlastníctva, ktorému v súbore „E“ zodpovedá 
pozemok parc. č. KNE 2067/104, trvalé trávnaté porasty o výmere 89 m2, LV č. 
13594, k. ú. Prešov, lokalita Šidlovec Komunitnému domu OZ, Prostejovská 
14, 080 01 Prešov, I ČO: 42092248 

               -  za cenu 40 000 EUR. 
 

      Bod č. 10  
Zámer  predaja  časti  pozemku  parc. č. KNC 3339, ostatné plochy o výmere cca  
190 m2 (presná výmera bude    známa po vypracovaní GP),  LV č. 1192, k. ú. Nižná 
Šebastová,  lokalita Ul. Slanská,  spôsobom priameho predaja 

   - minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.   
    
      Bod č. 11  

Zámer   predaja  časti  pozemku  parc. č.  KNC 2684/1,  ostatná plocha  o  výmere  cca  
24 m2  (presná  výmera bude známa po vypracovaní GP),  LV č. 6492,  k. ú. Prešov, 
lokalita  Ul. Wolkerova, spôsobom priameho predaja  
 - minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.  
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   Bod č. 15  
Zámer prenájmu  nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zrete ľa 
z dôvodu poskytovania verejnoprospešných služieb pr e obyvate ľov mesta Prešov, 
a to nebytových priestorov o výmere 139,76 m2, nachádzajúcich sa na I. NP v objekte  
na Ul. Košickej č. 18 so súp. č. 11412,  LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom 
prevádzkovania útulku pre zvieratá, na dobu 1 roka  pre Občianske združenie Srdcom 
pre zvieratá, Ďumbierska 5, 081 01 Prešov, I ČO: 42384249 
- za cenu 120 €/rok + úhrada za služby spojené s už ívaním nebytových priestorov. 

 
  Bod č. 21  

Zámer dlhodobého  prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného  
zreteľa z dôvodu spolufinancovania pri rekonštrukcii dvor a a vybudovaní 
parkoviska , a to časti  pozemkov:  
 - parc. č. KNE 1120/9, ostatná plocha o výmere cca 450 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní   GP),  
- parc. č. KNE 1120/11, ostatná plocha o výmere cca 205 m2 (presná výmera bude 
známa po vypracovaní GP), 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Škultétyho, na dobu 30 rokov  pre vlastníkov 
bytového domu na Ul. Škultétyho 7 a 9  
 - za  navrhovanú  cenu  1,00 €/rok za celý predmet  nájmu.  

 
 

 d o p r a c o v a ť   a  o p ä t o v n e   p r e d l o ž i ť   n a   k o m i s i u 
 
Bod č. 2  

    1. Mesto Prešov kupuje: 
  časť  pozemku  parc. č. KNC 2793,  záhrada o  výmere  cca 105 m2   (presná  výmera  
  bude známa   po   vypracovaní GP),  LV č. 1872, k. ú.  Prešov,  lokalita  Ul. Čapajevova     
  od Igora Matľáka, Čapajevova 11, 080 01 Prešov a Ivety Talianovej, rod.     
  Matľákovej, Lúčna 20,  082 21 Kanaš. 

   
  2. Mesto Prešov zriaďuje vecné bremeno práva prechodu: 
      cez pozemok parc. č. KNC 2799/1, zas. plocha a nádvorie   (presná  výmera bude  
      známa  po  vypracovaní   GP),   pre vlastníkov Igora Matľáka, Čapajevova 11, 080 01  
      Prešov a Ivetu Talianovú, rod.  Matľákovú, Lúčna 20,   082 21 Kanaš. 
    - minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku.  
Materiál dopracova ť až po  rozhodnutí pozemkových úprav.  
 
   Bod č. 5    

Predaj  pozemku parc. č. KNC 15458/2, záhrada o výmere 1298 m2, ktorý bol vytvorený 
GP č. 61/2014 zo dňa 5. 6. 2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s. r. o., Konštantínova 
3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemkov parc. č. KNE 1143/25, orná pôda a KNE 
1143/26, orná pôda, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, priamym predajom,  
JUDr. Vladimírovi Bánocimu, Dargovská 3, 080 01 Prešov    
- za cenu 23 100 € (17,80 €/m2).  
Oslovi ť žiadate ľa a  pozemky mu preda ť  za  cenu pod ľa nového znaleckého 
posudku (z dôvodu, že pod ľa Územného plánu mesta Prešov od r. 2012, je to 
funk čná plocha bývania a nie orná pôda) aj s doplatkom n áhrady za užívanie 
dotknutého pozemku za obdobie dvoch rokov spätne.  
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Bod č. 20   

    Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu výstavby  parkoviska pre vlastné účely, ako aj pre účely širokej 
verejnosti, a to časti pozemku parc. č. KNC 14388/1, ostatná plocha o výmere cca 360 m2 
(presná výmera bude známa po vyhotovení GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. 
Karpatská, na dobu 15 rokov pre 

    NAPOLI GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 2/2683,  080 01  Prešov, IČO: 
46 632 573 

    -  za cenu 1€/m2/rok. 
    Materiál dopracova ť o štúdiu  -  režim parkovania (hod.) -  po čet parkovacích miest  
   pre verejnos ť a nájomcu.  
 

Bod č. 23   
 Alternatíva 1 

 Zámer dlhodobého  prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 332,17 m2, nachádzajúcich sa na II. NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 
na Hlavnej ulici č. 67,  LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 5 rokov  pre Prešovské 
národné divadlo, o. z.,  Fučíkova 4565/4, 080 01 Prešov, IČO: 42419395 
- s podmienkou úpravy nebytových priestorov len s odnímateľnými zariadeniami 
a zároveň nevyhnutné zásahy do nebytových priestorov  stavebného charakteru bude 
možné vykonať  len po predchádzajúcom súhlase príslušných organizačných útvarov 
MsÚ v Prešove bez nároku na refundáciu nákladov spojených s úpravou nebytových 
priestorov 
- za cenu 8,30  €/m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 
 

  Alternatíva 2 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu podpory kultúrneho života v meste Prešov, a to nebytových priestorov 
o výmere 332,17 m2,  nachádzajúcich sa na II. NP býv. hotela Senátor so súp. č. 2904 
na Hlavnej ulici č. 67,  LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov  pre Tanečné štúdio 
FRIMart Prešov, Prostějovská 87,   080 01   Prešov, IČO: 42420717 

- za cenu 9,00 €/m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

 
Alternatíva 3 

 Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu využitia dlhodobo neobsadeného nebytového priestoru, a  to 
nebytových priestorov  o výmere 432,24 m2, nachádzajúcich sa na II. NP v objekte 
hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej ulici č. 67,  LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 
x rokov za účelom  poskytovania reštauračných služieb pre Ladislava Gizelu, Vyšná 
Šebastová 375,  080 06 Prešov, IČO: 37535889. 

 
Alternatíva 4 

   Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností a to nebytových priestorov o výmere 432,24 
m2, nachádzajúcich sa na II. NPv objekte  hotela Senátor so súp. č. 2904 na Hlavnej 
ulici č. 67,  LV č. 6492, k. ú. Prešov 
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    - spôsobom   obchodnej  verejnej   súťaže, ktorej   podmienky sú  stanovené v prílohe   
tohto   uznesenia. 

 Komisia odporú ča vyhlási ť na tieto NP Obchodnú verejnú sú ťaž. 
                 
Bod č. 24   
Uzatvorenie Zmluvy o zrušení predkupného práva, ktorej návrh tvorí prílohu tohto 
uznesenia,  s PaedDr. Mgr. Jozefom Ivanom, Višňová 12, 080 01 Prešov.  
Ponúknu ť  žiadate ľovi dve alternatívy. 

       A 1) Zrušenie predkupného práva za odplatu ( za cenu pod ľa nového  
               znaleckého posudku).   

          A 2) Postupova ť  v zmysle  Kúpnej zmluvy č. 45/2004 -  Čl. IV, bod č. 4.1.  
                      
 
Bod č. 25   
Uzatvorenie zmluvy o výpožičke na časť pozemku parc. č. KNC 14388/1 o výmere cca 500 
m2, ostatné plochy, vedeného na LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Karpatská, na dobu 
25 rokov  pre spoločnosť NAPOLI GLASS RECYCLING, s. r. o., Jesenná 2/2683, 080 01 
Prešov, IČO: 46 632 573 
-  bezodplatne. 
Zmeni ť materiál  na zámer dlhodobého prenájmu nehnute ľnosti spôsobom  ako  
 prípad hodný osobitného zrete ľa - na dobu 10  - za cenu 1 €/m 2/ročne. 

 
 
Bod č. 26  

   Nadobudnutie oporného múru, ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KNE 2902, 
zastavaná plocha a nádvorie, v dĺžke cca 10 bm (presný rozsah bude známy po vyhotovení 
GP), LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému v súbore „C“ zodpovedá časť pozemku parc. č. 
KNC 9474, ostatná plocha, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Ul. Dúhová, 

    od Ing. Miloša Ryníka a manželky Mgr. Kamily Ryníkovej, Dúhová 1, 080 01 Prešov  
     - bezodplatne. 

 Dopracova ť materiál o stavebné povolenie z r. 2007. 
 
Bod č. 27  

Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
dlhodobo nevyužívaného nebytového priestoru, a to nebytových priestorov o výmere 
407,22 m2, nachádzajúcich sa na III. NP v objekte bývalého hotela Senátor so súp. č. 2904   
na  Hlavnej ulici  č. 67,  LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu 3 rokov za účelom  sociálneho 
bývania a študentského domova  pre Východoslovenský región, n. o. , Zápotockého 21, 
080 01 Prešov, IČO: 42092248. 
- za cenu 27,50  €/m2/ročne + úhrada za služby spojené s užívaním nebytových 
priestorov. 

 Komisia odporú ča vyhlási ť na tieto NP Obchodnú verejnú sú ťaž (pripoji ť  tento    
 materiál k bodu č. 23). 
 
Bod č. 28  
Odkúpenie časti pozemku parc. č. KNE 802, záhrady o výmere cca 334 m2(presná výmera 
bude známa po vypracovaní geometrického plánu), zapísanom  na LV č. 14487, k. ú. 
Prešov, lokalita Ul. Narcisová v podiele ½ od Ing. Františka Onofreja, Levočská 14, 080 01 
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Prešov a v podiele ½ od Mariána Onofreja, Rázusova 14, 093 01 Vranov nad Topľou resp. 
od ich právnych nástupcov 

   - za cenu 51,02 €/m2. 
Majetkový prevod  rieši ť až po  rokovaní s o SPF a OÚ – Pozemkovým a lesným  
odborom  a následnom vypracovaní harmonogramu postu pného odkupovania 
pozemkov pod komunikáciami mesta Prešov.  
 
 
 
 
 
 
 
   JUDr. Miroslav Makara                                        Mgr. Stanislav Ferenc              
      sekretár komisie                                   predseda komisie 
 
 
 
 
  Dostanú:                       Overovatelia zápisnice:  
  podľa rozdeľovníka       
                                                                         
 
 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                              Štefan H ermanovský 
 
                                                                                               
                                      
                                                                                                Alexan der Nazarej 
         
 


