
UZNESENIE

z LIV. riadneho zasadnutia

Mestského zastupitel'stva v Prešove

dna: 29.9.2010 císlo: 596/2010

k návrhu na schválenie majetkových prevodov v prípadoch hodných osobitného zretel'a

Mestské zastupitel'stvo v Prešove

mení

1. Uznesenie MsZ v Prešove c. 365/2009 zo dna 29.4.2009 v znení uznesenia MsZ v Prešove

c. 568/2010 zo dna 28.7.2010

v casti schval'uje

bod 4

Dlhodobý nájom pozemkov KNC 9418/107 o výmere cca 3500 m2 vodné plochy a KNC

9310/298 o výmere cca 6500 m2 ost. plocha v k. ú. Prešov (presná výmera bude známa po

vyhotovení GP), zapísané na LV 6492 v lokalite Síd!. HI/B na dobu 30 rokov (celková

prenajímaná výmera je cca 10000 m2) pre 1. FC TATRAN Prešov, a. S., ICO 36503975,

Capajevova 47, Prešov ako prípad hodný osobitného zretel'a za úcelom podpory rozvoja

mládežníckeho športu v meste Prešov

-za cenu 1 €/m2 rocne (30,126 Sk/m2rocne)

na

Dlhodobý nájom pozemkov KNC 9418/107 o výmere cca 3500 m2 vodné plochy a KNC

9310/298 o výmere cca 6500 m2 ost. plocha v k. ú. Prešov (presná výmera bude známa po

vyhotovení GP), zapísané na LV 6492 v lokalite Síd!. HI/B na dobu 30 rokov (celková

prenajímaná výmera je cca 10 000 m2) pre I.FC TATRAN Prešov, a. S., ICO 36503975,

Capajevova 47, Prešov ako prípad hodný osobitného zretel'a za úcelom podpory rozvoja
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mládežníckeho športu v meste Prešov za cenu 500 € rocne za celý predmet nájmu po dobu

5 rokov od uzatvorenia zmluvy s tým, že Mestské zastupitel'stvo v Prešove každých 5 rokov

prehodnotí cenu nájmu ak neprijme uznesenie o zmene ceny nájmu, platí posledne schválená

cena nájmu s podmienkou, že:

nájomca investuje do predmetu nájmu financné prostriedky minimálne vo výške 34 500 €

za úcelom rekonštrukcie hracej plochy a to v lehote 1 roku od uzatvorenia zmluvy;

vyhradí casový priestor pre neorganizovanú mládež vrátane prípraviek 5 hodín týždenne.

schval'uje

2. Dlhodobý nájom nehnutel'ností na obdobie 25 rokov v zmysle § 9a ods. 9 písmo c) zákona

SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný

osobitného zretel'a z dovodu podpory zdravotne znevýhodnených skupín obcanov

nasledovne:

- pozemku parc. c. KN 7799 o výmere 212 m2,záhrada,

-pozemku parc. c. KN 7800 o výmere 191 m2,zastavaná plocha a nádvorie,

-pozemku parc. c. KN 7801 o výmere 140 m2,zastavaná plocha a nádvorie,

-pozemku parc. c. KN 7802 o výmere 87 m2,zastavaná plocha a nádvorie,

-pozemku parc. c. KN 7803 o výmere 17m2,zastavaná plocha a nádvorie,

spolu pozemky o výmere 647m2

a

stavby, súp. c. 4438 umiestnenej na pozemkoch parc. c. KN 7801 a 7802, všetko v k. ú.

Prešov, Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská I, 842 50 Bratislava, ICO:

0068387

-za cenu 251,00 € rocne (7 561,63 Sk rocne) s tým, aby zmluva obsahovala vymedzenie,

že prenajímatel' odovzdáva nebytové priestory v stave, ktorý nespÍna podmienku

podl'a zák. c. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení

neskorších predpisov, co nájomca berie na vedomie a prehlasuje, že nebytové

priestory uvedie do užívania schopného stavu na vlastné náklady.

3. Zámenu casti pozemku parc. c. KNC 2861/22 o výmere cca 250 m2, zastavané plochy

a nádvoria, lokalita Ul. Švábska v k. ú. Solivar
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a

stavby parkoviska na uvedenom pozemku, ktoré sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi,

Farnost NajsvatejšejTrojicePrešov- Solivar

za

cast' pozemku parc. c. KNC 2975/1 o výmere cca 250 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý

je vo vlastníctve mesta Prešov, lokalita Ul. Švábska v k. ú. Solivar (presná výmera bude známa

po vypracovaní GP) ako prípad hodný osobitného zretel'a týkajúci sa zámeny pozemkov

v zmysle § 9a ods. 8 písmoe) zákona SNR C. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znenÍ neskorších

predpisov, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Najsvatejšej Trojice Prešov - Solivar.

neschval'uje

4. a) Predaj nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Nákupného strediska OPÁL na

Ulici Zemplínska 9, súp. c. 8311 na parc. c. KNC 14727/12 a pozemku parc. c. KNC

14727/12 o výmere 1129 m2 ost. plocha, doterajším nájomcom jednotlivých NP

prostredníctvom spolocnej právnickej osoby (napr. obcianske združenie) ako prípad hodný

osobitného zretel'a z dóvodu zachovania služieb obcianskej vybavenosti v súcasnom rozsahu

- za cenu minimálne v zmysle znaleckého posudku

b) Zámer predaja nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Nákupného strediska

OPÁL na Ulici Zemplínska 9, súp. C. 8311 na parc. C. KNC 14727/12 a pozemok parc. C.

KNC 14727/12 o výmere 1129 m2ost. plocha, formou obchodnej verejnej sútaže

-za cenu minimálne v zmysle znaleckého posudku

JUDr. Pavel HA G Y A R I

primátor mesta

Dostanú:

podl'a rozdel'ovníka Overovatelia: r"\Á.fDU J
doc. PhDr. Štefánia Andrašcíková, PhD~

Ing. Stanislav Goban ~Á-.J.

JUDr.AnionBidovsky7t,.~(F - MsÚ/SP-O 1/27/1
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