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Mesto Prešov 

dňa: 18.2.2016 

Nehnutel'nosti vyňaté mestom Prešov 
z procesu predaja 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 3. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta 

k Nehnuteľnostiam vyňatým mestom Prešov z procesu predaja 

dňa: 18.2.2016 

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 

Príloha č 03 k SP- Ol 

Strana 
I/l 

číslo: /2016 

číslo: /2016 

schváliť koncepciu "Nehnuteľnosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja", ktorá tvorí 
prílohu tohto uznesenia. 
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1/1 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

V súvislosti so schválením VZN mesta Prešov č. 4/2016, ktorým sa mení a dopÍňa VZN mesta 
Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 
v znení zmien a doplnkov, predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov koncepciu 
Nehnuteľnosti vyňatých mestom Prešov z procesu predaja. 

Na majetok vyňatý z procesu odpredaja sa neuplatňuje postup uvedený vo Všeobecnom 
záväznom nariadení mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov a to na základe zmocňovacieho 
ustanovenia uvedeného v čl. XX bod 7 a prípadné žiadosti tretích osôb týkajúce sa nakladania s 
majetkom uvedeným v tejto Koncepcii, nebudú postúpené na prerokovanie do MsZ mesta Prešov, 
pokia!' nie je v tejto Koncepcii uvedené inak. 
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Mesto Prešov z procesu predaja 1/1 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov (ďalej len MsZ mesta Prešov) v zmysle čl. XX bod 7 
Všeobecné záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/20 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov, schvaľuje koncepciu 
"Nehnuteľnosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja" (ďalej len Koncepcia). 

Účelom tejto Koncepcie je určenie majetku mesta Prešov, ktorý je potrebný z dôvodu strategickej 
dôležitosti, napÍňania účelu a samosprávnych funkcií mesta Prešov a organizácií zriadených mestom, 
ochrany a ďalšieho rozvoja historických tradícií, športu a kultúry obyvateľov mesta ako aj z dôvodu 
iného záujmu mesta, ktorý sa touto Koncepciou vyníma z procesu nakladania s majetkom mesta 
v zmysle § 9a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a nebude sa 
odpredávať (ďalej len strategický majetok). 

Majetok vyňatý z procesu odpredaja sú nehnutel'nosti: 
a) stavby a areály menovite uvedené v prílohe tejto Koncepcie, ktoré sa považujú za strategický 
majetok a nie sú určené na predaj, pokiaľ MsZ mesta Prešov neurčí inak, 
b) stavby a pozemky, ktoré sa v zmysle odborných stanovísk jednotlivých organizačných útvarov 
MsÚ neodporúčajú odpredať, 
c) miestne komunikácie a pozemky nimi zastavané, ktoré sú vo vlastníctve mesta Prešov (cesty, 
chodníky a verejné priestranstva), 
d) majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky mesta Prešov. 

Na majetok vyňatý z procesu odpredaja sa neuplatňuje postup uvedený vo Všeobecnom 
záväznom nariadení mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov a to na základe zmocňovacieho 
ustanovenia uvedeného v čl. XX bod 7 a prípadné žiadosti tretích osôb týkajúce sa nakladania s 
majetkom uvedeným v tejto Koncepcii, nebudú postúpené na prerokovanie do MsZ mesta Prešov, 
pokiaľ nie je v tejto Koncepcii uvedené inak. 
V prípade zmeny účelového určenia majetku, resp. jeho zániku, ako aj v prípade potreby mesta 
Prešov možno odpredať strategický majetok zadefinovaný v tejto Koncepcii iba na základe 
uznesenia MsZ mesta Prešov prijatého trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ktorým sa vyjme 
konkrétny majetok uvedený v tejto Koncepcii a MsZ mesta Prešov určí, že sa zaraďuje do procesu 
predaja v zmysle§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

Koncepcia nakladania s majetkom mesta Prešov vyňatého z procesu odpredaja sa schvaľuje 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov MsÚ a zverejňuje sa rovnakým spôsobom ako Všeobecné 
záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Prešov v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Na tejto Koncepcii sa uznieslo a schválilo MsZ mesta Prešov dňa ..................... uznesením č .............. .. 
Koncepcia bola vyvesená na úradnej tabuli dňa .............. účinnosť nadobúda dňa ...................... . 

Príloha: 
Nehnuteľnosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja 
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Nehnuteľnosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja 

l. Budovy základných škôl, umeleckých škôl, materských škôl, prislúchajúce objekty a 
pozemky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 

2. Zariadenia pre seniorov, Domovy sociálnych služieb (na Veselej ul. a Cemjate), 
zdravotnícke, sociálne zariadenia, nízkoprahové a denné centrá, prislúchajúce objekty 
a pozemky, 
Denné centrum Sabinovská 34, s. č. 5112, pril'ahlý objekt, k. ú. Prešov, 

Denné centrum Jiráskova l, s. č. l 026, k. ú. Solivar, 
Denné centrum nachádzajúce sa v nebytovom priestore č. l v bytovom dome na Ul. 
Popradskej 8, s. č. 7596, k. ú. Prešov, 
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v lokalite Stará Tehelňa, s. č. 14211, k. ú. 
Prešov a ostatné. 

3. Administratívne budovy, stavby, pozemky slúžiace potrebám mesta, MsÚ, a 
jednotlivých spoločností zriadených a založených mestom Prešov, nehnuteľnosti v 
centrálnej mestskej zóne, 
Radnica - Hlavná 73, stavba na Ul. Jarkovej 24 a Jarkovej 26, k. ú. Prešov a ostatné. 

4. Historické budovy, historické pamiatky, pamätníky a priľahlé pozemky, 
Historická budova- Župného domu na Ul. Slovenskej 40, s. č. 3279, k. ú. Prešov, pril'ahlé 
stavby v rámci areálu, 

Stavba na Ul. Kováčskej 4 (Bašta), s. č. 3354, k. ú. Prešov, 
Historická budova PKO, k. ú. Prešov, 

Caraffová väznica, 
Hotel Senátor- Hlavná 67, s. č. 2904, 
Stavba na Ul. Hlavnej 69, s. č. 2905, stavba na Ul. Hlavnej 122, s. č. 3003, Stavba na UL 
Hlavnej 72, s. č. 2978, k. ú. Prešov. 

5. Nákupné centrá, priľahlé pozemky a stavby, 
Stavba NS Centrál, s. č. 4693, Stavba NS Družba na Námestí Král'ovnej Pokoja, s. č. 4791, 

Stavba NS Opál, s. č. 8311, s. č. 8312, s. č. 8314, s. č. 8315, s. č. 8313, s. č. 11662, k. ú. 

Prešov, 
Podzemná stavba halový predstaničný podchod na Ul. Košickej medzi železničnou a 
autobusovou stanicou bez s. č., umiestnený na pozemkoch parc. č. KNC 5143/17, 9805/3, 
9801/7, 5143/1, 5143/16, 9716/1, 9839/135, 5097/11, k. ú. Prešov, 
Stavba- obchodno-prevádzková budova, Ul. Mukačevská 18, s. č. 12743, k. ú. Prešov, 

Stavba bývalej MŠ na Ul. Lomnickej 30, s. č. 6922, k. ú. Solivar, 
Účelové zaríadenie na Ul. Haburskej 9, s. č. 8712, k. ú. Nižná Šebastová, 

Stavba na Ul. Požiarnickej 17, s. č. 3967, k. ú. Prešov, 
Stavba bývalej materskej a základnej školy Ďumbierska 40, s. č. 7331, k. ú. Prešov, 
Stavba- Bernolákova 21, s. č. 6795, vrátane príslušenstva, k. ú. Prešov, 
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Stavba- Bernolákova 17, s. č. 6525, vrátane príslušenstva: komunikácie pre vozidlá, pešie 
komunikácie, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, k. ú. Prešov, 
Samostatne stojace objekty nachádzajúce sa v areáli na UL Budovateľskej 57: byt, garáže, 
kotolňa, autodielňa, k. ú. Prešov. 

6. Zdravotnícke zariadenia, pozemky pod stavbami a priľahlé pozemky, 
Mestský účelový objekt- Kováčska 15, s. č. 8486, k. ú. Prešov, 
Stavba- zdravotné stredisko Solivar, súp. č. 455, Námestie Osloboditeľov, k. ú. Solivar, 
Stavba- zdravotné stredisko Prostejovská 33/B, s. č. 7931, k. ú. Prešov, 
Stavba- zdravotné stredisko Ul. Raymanova, s. č. 2768, k. ú. Prešov, 
Stavba- zdravotné stredisko Ul. Šváb ska 411 A, s. č. 8007 , k. ú. Solivar. 

7. Detské ihriská, športoviská, parky, kultúrne ustanovizne, pozemky pod stavbami 
a priľahlé pozemky, 
Objekty - administratívna budova a tenisové kurty Ul. Nábrežná, s. č. 4420, k. ú. Prešov, 
Objekty- tenisové kurty a príslušná administratívna budova, UL Čsl. Armády, s. č. 7532, 
k. ú. Prešov, 
Objekty nachádzajúce sa v areáli Cyklistického štadióna: administratívna budova, sociálne 
zariadenie, cyklistický okruh, hľadisko" k. ú. Prešov, 
Objekty nachádzajúce sa v areáli Letného kúpaliska na Sídl. III, stavby, bazény, minigolf, 
k. ú. Prešov, 
Prírodné kúpalisko Delňa- stavby v areáli, k. ú. Solivar, 
Zimný štadión so súp. č. 6537, priľahlé budovy, k. ú. Prešov, 
Viacúčelová športová hala, súp. č. 4145, k. ú. Prešov, 
Samostatne stojace objekty nachádzajúce sa v areáli Amfiteátra stavba, hľadisko, kabína, byt, 
k. ú. Prešov, 
Kino Scala, k. ú. Prešov, 
Areál Ekoparku Holá Hora, k. ú. Prešov, 
Vodárenská veža, 
Stavby v Jazdeckom areáli, k. ú. Prešov, 
Kultúrne strediska PKO (Šváby, Solivarská- Robotnícky dom, Exnárova 1-4, Námestie 
Král'ovnej pokoja- Družba, Centrum- Prostejovska). 

8. Iné, 
Energetické a vodohospodárske stavby (zapísané na L V 721 ), komunikácie vstupné 
a vnútroareálové, pozemky pod komunikáciami a stavbami vo vlastníctve mesta nachádzajúce 
sa v Priemyselnom parku Záborské, prevádzková budova s. č. 504, k. ú. Záborské, 
Domy smútku, cintoríny a nimi dotknuté pozemky, 
Bytové domy so 100% vlastníctvom mesta a priľahlé pozemky. 
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