
c;;r Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
Výtlačok: 

pre disponovanie s majetkom mesta 
Mesto Prešov 

ZÁPISNICA 

z 3. mimoriadneho zasadnutia 
Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

pre disponovanie s majetkom mesta, ktoré sa konalo dňa 18. 2. 2016 

Prítomní: podl'a prezenčnej listiny 
Program: 
l. Návrh na schválenie majetkových prevodov 
2. Nehnutel'nosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja 
3. Rôzne 

Zasadnutie komisie MsZ pre disponovanie s majetkom mesta otvoril a viedol predseda komisie Mgr. 
Stanislav Ferenc. 
Komisia bola uznášaniaschopná, bolo prítomných 5 členov. Traja členovia sa ospravedlnili - Mgr. 
Vaško, Ing. Basala a MUDr. Ahlers, MPH. 
Komisia schválila program dnešného zasadnutia tak, ako bol navrhnutý. Za overovatel'ov zápisnice 
a uznesení z dnešného rokovania navrhuje Štefana Hermanovského a Alexandra Nazareja. 
Hlasovanie 
Prítomných: S 
Za:S 
Proti: -
Zdržali sa: -

2. NÁVRH NA SCHVÁLENIE MAJETKOVÝCH PREVODOV 
O účasť na komisii požiadal Ing. arch. Marián Ferjo, ktorý vysvetlil svoju žiadosť o dlhodobý 
prenájom pozemku, ktorý bude súčasťou zriadeného parku umenia na Tkáčskej ulici. 
Komisia svoje stanovisko zaujme pri uvedenom majetkovom prevode, ktorý je predložený pod por. 
č. 3. 

Komisia prerokovala jednotlivé majetkové prevody a hlasovaním rozhodla takto: 

Bod č. l -dať do výjazdovej komisie (berie na vedomie na základe uvedenej poznámky) 
Informácia o neúspešnom výsledku zámeru priameho predaja, ktorý bol vyhlásený na základe 
uznesenia MsZ v Prešove č. 16312015 zo dňa 26. JO. 2015, bod 7, ktorým bol schválený zámer 
predaja pozemku parc. č. KNC 435311, zastavané plochy a nádvoria o výmere 688m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, lokalita Moyzesova. 
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Poznámka: Na základe stanoviska odboru hlavného architekta mesta zo dňa 3.2.2016 ide o priľahlý 
pozemok patriaci k bytovému domu na Moyzesovej ulici č. 10, ktorý v zmysle Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Prešove č. 6712011 zo dňa 25.5.2011 sa odpredá vlastníkom bytového domu za cenu 
0,12 EUR!m2 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 2 - neodporúča 

Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 241, zastavaná plocha anádvorie o výmere 49 mz, LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Baštová, spôsobom priameho predaja 
- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 
Dôvod: Komisia navrhuje ponúknuť žiadatel'ovi prenájom pozemku na dobu lO rokov za 

komerčnú cenu. 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti:
Zdržali sa: -

Komisia z dvoch alternatív - 3 /lA a 3 /2A yybrala alternatívu č. 3 /2A 
Bod č. 3 /lA 
Zámer predaja pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere 389 m2

, k ú. Prešov, lokalita Ulica 
Tkáčska spôsobom priameho predaja 

- minimálne za cenu v zmysle znaleckého posudku. 

Bod č. 3 l 2A - odporúča 
Zámer dlhodobého prenájmu pozemku parc. č. KNC 242, záhrada o výmere 389 mz, k. ú. Prešov, 
lokalita Ulica Tkáčska spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu, že žiadateľ 
zrekultivuje a zrevitalizuje pozemok, zabezpečí jeho údržbu, čistotu a kosenie, pričom tento pozemok 
bude súčasťou zriadeného parku umenia, na dobu 10 rokov, pre Ing. arch. Mariána Ferja, bytom 
Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov 
- za komerčnú cenu s podmienkou, že uvedený pozemok bude využívaný ako súčast' zriadenej 
záhrady umenia. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 4 -dať do výjazdovej komisie 
Zámer predaja časti nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu 
zosúladenia užívateľského stavu so stavom právnym a odstránenia chyby v katastrálnom operáte u 
časti pozemku parc. č. KNC 1573413, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 94m2

, (presná výmera 
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bude známa po vyhotovení GP) v k ú. Prešov, lokalita Vydumanec pre p. Miroslava Jarkovského 
a manž. Helenu Jarkovskú, Prostejovská 41, 080 OJ Prešov 

za cenu 1,- €, plus náklady prevodu. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 5 - neodporúča 
Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z 
dôvodu obmedzených možností využitia, a to pozemku parc. č. KNC 4070/17, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 453m2

, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Hurbanistov, na dobu IO rokov pre 
spoločnost' RV PARKING, s.r.o., Pod Šalgovíkom 8, 080 Ol Prešov, IČO: 47387939 

za cenu 906 €/ročne za celý predmet nájmu, s podmienkou vynaloženia investície do 
predmetu nájmu nájomcom vo výške X € do l roka od uzatvorenia zmluvy, bez možnosti 
odrátania preukázanej investície z ceny nájmu. 
Dôvod: Komisia odporúča riešit' využitie pozemku ako samostatné parkovisko Mesta Prešov s 

napojením na miestnu komunikáciu Ul. Hurbanistov v zmysle stanoviska OÚP a SÚ 
zo dňa 5. ll. 2015. 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 6- dať do výjazdovej komisie 
Zámer zámeny pozemkov spôsobom ako prlpad hodný osobitného zreteľa z dôvodu scelenia 
nehnuteľností, zabezpečenia pristupu a ich lepšieho využitia, a to pozemku parc. č. KNC 972414 o výmere 
l 454m2 ostatná plocha, k ú. Prešov, LV č. 6492 vo vlastníctve mesta Prešov, Ul. 17. novembra, za 

novovytvorený pozemok parc. č. KNC 6616/104 o výmere l 360m2 zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 
Prešov, LV č. 1413 vo vlastníctve Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol vytvorený GP č. 31688560-
34/2014 zo dňa 21. 5. 2014, vyhotoveným Progres GEO, s.r.o., Masarykova 16, 080 Ol Prešov, lokalita Ul. 
Športová 
- bez následnej finančnej kompenzácie s podmienkou zriadenia práva prechodu a prejazdu pre mesto 
Prešov. 
Poznámka: Rokovať s Prešovskou univerzitou v Prešove o možnom prenájme pozemku. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti: -
Zdržali sa: -

Bod č. 7 - odporúča 

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu vytvorenia oddychovej zóny, letnej terasy a detského ihriska pre obyvatel'ov mesta 
Prešov, a to: 
-časť pozemku parc. č. KNC 9204/12, o výmere cca 250 m2(presná výmera bude známa po vypracovaní 
GP) nachádzajúceho sa v Átriu v objekte NS Družba so súp. č. 4791, LV č. 6492, k. ú. Prešov, 
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lokalita Námestie Kráľovnej pokoja č. 3, na dobu lO rokov pre spoločnosť KANTORKAPO, s .r. o., 
Jarková 41,080 Ol Prešov, IČO: 47195363 
- za cenu 12 €/m2/rok za celý predmet nájmu bez nároku na refundáciu nákladov, 
s podmienkami: 
- vytvorenia a udržiavania predmetnej oddychovej zóny, letnej terasy a detského ihriska na vlastné 
náklady, 
- zriadenia vecného bremena práva ~rechodu cez časť pozemku parc. č. KNC 9204/12, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 20,79 m pre nájomcu STIGA TRADE, s. r. o. za účelom zachovania 
voľného prechodu z nebytových priestorov a zásobovania prevádzky Café Družba 
Poznámka: Do MsR doplniť do materiálu tieto podmienky: 

- vybudovanie predelovej steny na vlastné náklady v súčinnosti so STIGA TRADE, 
s. r. o. 

-vzájomná dohoda o budúcej prevádzke so STIGA TRADE, s.r.o. a budúcim 
nájomcom po bývalej prevádzke SECOND HAND. 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 8- odporúča 
Zámer prenájmu nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
zachovania vol'ného prechodu z nebytových priestorov a zásobovania prevádzky Café Družba, 
a to: 

časť pozemku parc. č. KNC 9204/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20,79 m2 

nachádzajúceho sa v Átriu v objekte NS Družba so súp. č. 4791, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita 
Námestie Kráľovnej pokoja č. 3, na dobu neurčitú pre spoločnosť STIGA TRADE, s.r.o., J. Béreša 
31,080 Ol Prešov, IČO: 44090617 
-za cenu 12 €/m2/rok. 
Poznámka: Do MsR doplnit' do materiálu tieto podmienky: 

- vybudovanie predelovej steny na vlastné náklady v súčinnosti s KANTORKAPO, 
s. r. o. 

-vzájomná dohoda o budúcej prevádzke s KANTORKAPO, s. r. o. a budúcim 
nájomcom po bývalej prevádzke SECOND HAND. 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti:
Zdržali sa: -

Bod č. 9- odporúča odstúpiť žiadosť na OHAM 
Ponuka firmy RoTTeL Energy, s. r. o., Jarková 42, 080 Ol Prešov na spoluprácu pri výstavbe 
nájomných bytov na UL Solivarskej 1/A v Prešove, IČO: 38815615. 
Poznámka: Komisia odporúča žiadosť odstúpiť odboru hlavného architekta mesta na prerokovanie. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 5 
Proti: l 
Zdržali sa: -
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Bod č. 10- odporúča 
Nadobudnutie do vlastníctva nehnuteľnosti - nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe s. č. 
7072 stojacej na parcele č. KNC 2600115, L V č. 2469, k. ú. Solivar, a to: 

-zdravotnícka prevádzka -ambulancia miestnosť č. 18 v podiele 2154/66334, 
- zdravotnícka prevádzka - ambulancia miestnosť č. 19 v podiele 2003/66334, 
- zdravotnícka prevádzka - ambulancia miestnosť č. 20 v podiele 2521/66334, 
- zdravotnícka prevádzka - ambulancia miestnosť č. 21 v podiele 1788/66334, 

bezodplatným prevodom od Denisy Pavlovičovej, r. Lamačovej, Chmeľov 128, 082 15 Chmeľov. 
Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti:-
Zdržali sa: -

Bod č. ll - odporúča 
Zámer predaja vodohospodárskych stavieb na časti územia mesta Prešov (verejné vodovody, kanalizácie 
a príslušenstvo) podl'a prílohy č. l, spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zabezpečenia 
ich prevádzkovania a údržby držitel'om licencie a vlastníkom väčšej časti týchto rozvodov na území mesta 
pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnost', a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 

- za cenu minimálne vo výške 2.800 tis. Eur, ktorá bude započítaná s výdavkami na úhradu platieb za 
zrážkovú vodu, s podmienkou zriadenia vecného bremena na pozemky, na ktorých sú uložené vodovodné a 
kanalizačné potrubia a ich príslušenstva podl'a prílohy č. l, za účelom údržby, prevádzky, investícii, 
s právom prechodu a vstupu na dotknuté pozemky v prospech Východoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 (in personám)- bezodplatne. 
Poznámka: Na MsR doplnit' materiál o podmienku, že VVS, a. s., dobuduje verejné vodovody 

a kanalizácie na území mesta Prešov (napr. kanál Pri Mlyne), doložiť zoznam 
všetkých plánovaných stavieb vodovodov a kanalizácií na území mesta a predložit' 
návrh zmluvy (ak sa z časového dôvodu nestihne na MsR, tak doložiť na MsZ). 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 6 
Proti:
Zdržali sa: -

2. NEHNUTEĽNOSTI VYŇATÉ MESTOM PREŠOV Z PROCESU PREDAJA 
Komisia prerokovala koncepciu" Nehnuteľnosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja" a odporúča 
schváliť s týmito pripomienkami: 

doplniť o zoznam všetkých objektov (ktoré neboli vyňaté zo zoznamu) 
doplniť bod b (v zmysle záporného stanoviska kamisie MsZ pre disponovanie s majetkom 
mesta) 
v prílohe skrátiť bod l. takto: Budovy základných škôl, umeleckých škôl, materských 
škôl, prislúchajúce objekty a pozemky. 

Hlasovanie 
Prítomných: 6 
Za: 4 
Proti: -
Zdržali sa: 2 
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Mesto Prešov 
pre disponovanie s majetkom mesta 

3. RÔZNE 
Najbližšie mimoriadne zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 9. 3. 2016. 

Zapisovateľ: 
JUDr. Miroslav Makara 
sekretár komisie 
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Mgr. Stanislav Ferenc 
predseda komisie 

Overovatelia zápisnice: 

štefan Hermanovský 

Alexander Nazarej 

Výtlačok: 


