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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Pnšov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

ZÁPISNICA 

z 1. riadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Preš•,.>v 

Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňh 13. 1. 2016 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1. Návrh plánu práce komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta na l. polrok 
3. Výstavby nájomných bytov 
2. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
4. Rôzne 

Zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta otvoril a '•iedol predseda komisie 
Mgr. Stanislav Ferenc. 
Komisia bola uznášaniaschopná, bolo prítomných 7 členov, 1 člen sa ospravedlnil. 
Komisia schválila program dnešného zasadnutia tak, ako bol navrhnutý, s tým, že na úvod 
svoje požiadavky k majetkovému prevodu pod por. č. 4 (Rezidenci 1 Sírius) príde vysvetliť 
JUDr. LOUMA. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

JUDr. Louma prišiel odprezentovať žiadosť vo veci predaja častí pozem<ov a zriadenia 
vecného bremena z dôvodu vybudovania 25 parkovacích miest a detsi'':ého ihriska na Ul. T. 
ševčenka. Komisia si vypočula prednesený návrh a stanovisko zaujme pri prerokovávaní 
majetkového prevodu na dnešnej komisii. 

1. NÁVRH PLÁNU PRÁCE KOMISIE MSZ PRE DISPONOVANIE S MAJETKOM MESTA 
NA l. POLROK 2016- schválený 
Poznámka: Do plánu práce doplniť ešte dátum 15.6.2016. 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:7 
Proti: -
Zdržali sa: -

2. VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 
Komisia prerokovala predložený materiál a zaujala nasledovné sta11ovisko: 
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Mesto Prešov 

K por. č. 1: 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Pnšov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Výtlačok: 

Odporúča uzatvoriť Dohodu o upustení od zámeru spolupráce pri výstavbe nájomných 
bytov s Ing. Viliamom Čechom, K Surdoku 9, 080 01 Prešov, IČO: 3~ 347470, ktorej návrh 
tvorí prílohu uznesenia. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

K por. č. 2: 
Odporúča prerokovať materiál MsR (Uzatvorenie Zmluvy o btidúcej kúpnej zmluve 
s GMT development, s. r. o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov, IČO: 47981563, ktorá tvorí 
prílohu uznesenia), s týmito pripomienkami: 

- ako bude riešená využiteľnosť polyfunkčnej časti objektu, 
- ako bude riešený právny vzťah k pozemku vo vlastníctve mc sta, na ktorom 

bude stáť polyfunkčná časť objektu. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za: S 
Proti: -
Zdržali sa: -

K por. č. 3: (materiál doložený na stôl) 
Odporúča zámer prenájmu nehnuteľností ako prípad hodný <>sobitného zreteľa 

z dôvodu záujmu mesta na riešení bytovej otázky obyvateľov meiista Prešov, a to: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9310/297, ostatné plochy o výmere cc11 5 000 m2

, 

-pozemku parc. č. KNC 9310/643, ostatné plochy o výmere 1 614m 2
, 

spolu o výmere cca 6 614 m2
, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Bajkalská, na 

dobu 4 rokov pre Ing. Viliama Čecha, K Surdoku 9, 080 01 Prešo•·, IČO: 34347470, 
- za cenu 1 €1m2/rok. 

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

3. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV 
Komisia prerokovala jednotlivé majetkové prevody a hlasovaním ro ~hodia takto: 

Bod č. 1 - neodporúča 
Predaj stavby súpisné číslo 513 -Tepelné, odpadové hospodárs::vo a školiace stredisko, 
nachádzajúcej sa v priemyselnom parku Záborské, zapísanej na L\.: č. 721, k. ú. Záborské, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 1414, zastavané plochy a ná,•lvoria o výmere 751 m2

, 

zapísanom na LV č. 1325, k. ú. Záborské, pre 
Cl REGIO, spol. s r. o., Prievozská 40, 821 09 Bratislava, IČO: 3641!39883 

- za cenu 250 000 EUR. 
Hlasovanie 
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Mesto Prešov 

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

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Pr~šov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Bod č. 2 - odporúča zrušenie uznesenia 
Uznesenie MsZ mesta Prešov č. 19912015 zo dňa 23. 11. 2015 
v časti schvaľuje 

Výtlačok: 

Dlhodobý prenájom nehnuteľnosti ako pripad hodný osobitného zreteľa. z dôvodu vybudovania 
hydrogeologického vrtu v rámci monitoringu podzemných a povrchových vôd, a to časti 
pozemku parc. č. KNC 148351148, ostatná plocha o výmere 2 m2

, L\ č. 6492, k. ú. Prešov, 
lokalita Ul. Ku Škáre, na dobu 15 rokov pre Slovenský hydrometeoroiCi!gický ústav, Jeséniova 
17, 833 15 Bratislava 37, IČO: 00156884, ktorý je zastúpený r•a základe plnej moci 
spoločnosťou URANPRES, spol. sr. o., Čapajevova 29, 080 01 Prešov,, IČO: 31676855 

- za cenu 30,00 €/rok za celý predmet nájmu, t. j. 15,00 €1m2 r•;~čne, s podmienkou 
výstavby vrtu po odsúhlasení jeho umiestnenia s odborom ú;~,emného plánovania 
a stavebného úradu MsÚ v Prešove. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 3 - dať do výjazdovej komisie 
Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobittr~ho zreteľa z dôvodu 
scelenia nehnuteľností, zabezpečenia prístupu a ich lepšieho •wužitia, a to pozemku 
parc. č. KNC 972414 o výmere 1 454 m2 ostatná plocha, k. ú. Prešov, tV č. 6492 vo vlastníctve 
mesta Prešov, Ul. 17. novembra, za novovytvorený pozemok parc. č. KNC 6616/104 o výmere 
1 360m2 zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Prešov, LV č. 1413 ve vlastnfctve Prešovskej 
univerzity v Prešove, ktorý bol vytvorený GP č. 31688560 - 34120~'4 zo dňa 21. 5. 2014, 
vyhotoveným Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, lo,~alita Ul. Športová 
- bez následnej finančnej kompenzácie s podmienkou zriadiimia práva prechodu 
a prejazdu pre mesto Prešov. 
Hlasovanie 
Prítomných: 8 
Za:8 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 4- dať do výjazdovej komisie 
11 Zámer predaja častí pozemkov v k. ú. Prešov, lokalita Ul. Tarasa .ševčenka: 

- z parc. č. KNC 3474, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 20,2)3 m2
, LV č. 6492, 

- z parc. č. KNC 3497 ostatná plocha výmeru 206,40 m2, L V č. 6~192, 
- z parc. č. KNC 3500 ostatná plocha výmeru 303,32 m2

, LV č. 6•!'92, 
spolu pozemky o celkovej výmere cca 530 m2 (presná výmera buC'e známa po vyhotovení 
GP), 
a časť spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. KNC 3498, J .V č. 11871 na ktorom je 
umiestnený bytový dom súp. č. 3937 na Ul. Tarasa Ševčenka č . .22 - 24, k. ú. Prešov, o 
ešte nešpecifikovanej výmere, kde je mesto Prešov jeho spoluvlast:'líkom v podiele 481576 
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Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prei';ov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

Výtlačok: 

21 zriadenie vecného bremena spočlvajúceho v práve stavby podzen: ných garáží v k. ú. 
Prešov na častiach pozemkov nasledovne: 

- parc. č. KNC 3474, zastavaná plocha a nádvorie výmeru 160,23 m:, LV č. 6492, 
parc. č. KNC 349111, ostatná plocha výmeru 20,28 m2

, LV č. 6492, 
- parc. č. KNC 3496, zastavaná plocha a nádvorie 'jmeru 4, 76 m2

, l V č. 6492, 
- parc. č. KNC 3497, ostatná plocha výmeru 2,29 m, LV č. 6492, 
- parc. č. KNC 3500, ostatná plocha výmeru 996,77 m2

, L V č. 6492, 
spolu pozemky o celkovej výmere cca 1 185 m2 (presná výmer'(j bude známa po 
vyhotovení GP) spôsobom ako pripad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytnutia 
protihodnoty kupujúcim vo forme lnvesticli do majetku mesta vo ,ityššej výške, ako je 
všeobecná hodnota predávaného pozemku a zriadeného vec1!Jého bremena, a to 
vybudovanfm nových 25 parkovacfch miest a detského ihriska 1 hodnote minimálne 
90 000,- €, ktoré budú slúžiť na verejno-prospešné účely, na výsta~:ile ktorých má mesto 
Prešov záujem, s podmienkou, že tieto investície prejdú do m~'ietku mesta Prešov 
bezodplatne 

-za cenu 1,- € pre spoločnosť Rezidencia Sírius, s. r. o., Hlavn~l! 129, 080 01 Prešov, 
IČO: 47426209 s podmienkou, že žiadate/' bezodplatne prevedfe na mesto Prešov 
vybudovaných 25 parkovacích miest, ako aj detské Ihrisko , v celkovej hodnote 
minimálne 90 000,- €, pričom časový horizont na ich vybu~i()vanie a ukončenie 
projektu bude v zmysle vydaného právoplatného stavebného phvolenia realizovaný 
najneskôr do 30. 9. 2018. 

Poznámka: Na výjazdovú komisiu pozvať JUDr. Loumu 
Hlasovanie 
Prítomných: 7 
Za:4 
Proti: -
Zdržali sa: 3 

4. RÔZNE 
Najbližšie riadne zasadnutie komisie sa uskutočni dňa 10. 2. 2014'. 

Zapisovateľ: 
JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 
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Mgr. Stanislav :=erenc 
predseda kol'nisie 

Overovatelia 2ápisnice: 

Ing. Ľudovlit Malaga 

štefan Hern'lanovský 
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Polačková Alžbeta 

Od: Alexander Nazarej [alexander.nazarej@gmail.com] 

Odoslané: 11. januára 2016 21:22 

Komu: Polačková Alžbeta; STANISLAV FERENC 

Predmet: Re: 1. zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta - 13.1.: 016 o 13.00 h 

Dobrý deň, 
prosím o ospravedlnenie mojej neúčasti na zasadaní komisie z dôvodu služobnej cesty, 

Ďakujem 

Alexamler NAZAREJ 
Jazdecká 8 
080 Ol Prešov 

mobil : 0948 122 454 
e-mail : alexander.nazarej@gmail.com 

Dňa ll. januára 2016, 10:06, Polačková Alžbeta <alzbeta.polackova@presov.sk> napísal(-a): 

V prílohe Vám zasielam pozvánku na l. riadne zasadnutie komisie Mestske,ho zastupiteľstva 
mesta Prešov pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa uskutoční dňa 13 ... 2016. 

Z dôvodu, že pred zasadnutím komisie sa uskutoční ešte zasadnutie subkon isiie na 
vyhodnotenie OVS, môže sa začiatok l. riadneho zasadnutia komisie MsZ pre:; disponovanie s 
majetkom mesta posunúť o cca l O minút, preto počkajte v zasadačke na III. p••schodí. 

Materiály uvedené v programe pozvánky pod bodom 2 a 3 Vám budú zaslané· emailom po ich 
skompletizovaní (ešte dnes sa uskutočnia k nim rokovania). 

Za pochopenie ďakujeme. 

S pozdravom 

Alžbeta Polačková 
odborná referentka 
odbor správy majetku mesta 
majetkovo-právne oddelenie 

Mestský úrad v Prešove 
Jarková 24 
OBD 01 Prešov 1 

Tel.: 051 3100218 
alzbeta.polackova@presov.sk 
www.oresov.sk 

12. l. 2016 


