
UZNESENIE

z LIV. riadneho zasadnutia

Mestského zastupitel'stva v Prešove

dna: 29.9.2010 císlo: 597/2010

k návrhu na odpredaj prebytocného nehnutel'ného majetku

Mestské zastupitel'stvo v Prešove

schval'uje

zámer odpredaja prebytocného nehnutel'ného majetku vo vlastnÍctve mesta Prešov:

1. nehnutel'nosti: stavba nachádzajúca sa na Ul. Švábskej, s. c. 6683, umiestnená na

pozemku parc. c. KNC 2600/90 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. c.

KNC 2600/90 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2 v podiele v 1/2, k. ú.

Solivar,

2a. nehnutel'nosti: nebytový priestor c. 1a, nachádzajúci sa v bytovom dome na Ul. Kúpel'nej

1, s. c. 3912, umiestnený na parc. c. KNC 3648/5, c. vchodu: 1, c. poschodia: Oo výmere

47m2 a spoluvlastnícky podiel na spolocných castiach a zariadeniach bytového domu

v podiele 47/3783 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. c. KNC 3648/5 o výmere

874 m2zastavaná plocha a nádvorie v podiele 47/3783, k. ú. Prešov,

2b. nehnutel'nosti: nebytový priestor c. 1b, nachádzajúci sa v bytovom dome na Ul.

Kúpel'nej 1, s. c. 3912, umiestnený na parc. c. KNC 3648/5, c. vchodu: 1, c. poschodia: O

o výmere 61 m2 a spoluvlastnícky podiel na spolocných castiach a zariadeniach

bytového domu v podiele 61/3783 a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. c. KNC

3648/5 o výmere 874 m2zastavaná plocha a nádvorie v podiele 61/3783, k. ú. Prešov,
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3. nehnutel'nosti: nebytový priestor: zdravotné stredisko, nachádzajúci sa v bytovom dome

na Ul. 17. novembra 98-108, s. c. 8288, umiestnený na parc. c. KNC 5643, c. vchodu:

100, c. poschodia: 1 o výmere 74 m2 a spoluvlastnícky podiel na spolocných castiach

a zariadeniach bytového domu v podiele 74/4878 a spoluvlastnícky podiel na pozemku

parc. c. KNC 5643 o výmere 1630 m2 zastavaná plocha a nádvorie v podiele 74/4878,

k. ú. Prešov,

4. nehnutel'nosti: nebytový priestor c. 1 sklad, nachádzajúci sa v bytovom dome na Ul.

Dumbierskej 21-25, s. c. 6885, umiestnený na parc. c. KNC 14302/180, c. vchodu: 25,

c. poschodia: O o výmere 31 m2 a spoluvlastnícky podiel na spolocných castiach

a zariadeniach bytového domu v podiele 31/4389 a spoluvlastnícky podiel na pozemku

parc. c. KNC 14302/180 o výmere 772 m2, zastavaná plocha a nádvorie v podiele

31/4389, k. ú. Prešov,

5. nehnutel'nosti: stavba nachádzajúca sa v rekreacnej oblasti Sigord, s. c. 304 umiestnená

na pozemku parc. c. KNC 1026 a pozemok parc. c. KNC 1026 o výmere 121 m2,

zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Zlatá Bana,

6. nehnutel'nost: stavba nachádzajúca sa na Ul. K Okruhliaku 3, s. c. 6738, umiestnená na

pozemku parc. c. KNC 1674/381,383, k. ú. Prešov,

a to formou obchodnej verejnej sút'aže, ktorej podmienky sa stanovujú takto:

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVATEC TRVÁ:

1. predmetom návrhu zmluvy budú nehnutel'nosti identifikované vyššie v bodoch 1 až 6;

2. sútažiaci ponúkne kúpnu cenu minimálne vo výške všeobecne stanovenej hodnoty

predmetnej nehnutel'nosti podl'a znaleckého posudku;

3. sútažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy s návrhom na

vklad do Katastra nehnutel'ností v Prešove, a to najneskor do jedného mesiaca od

uzavretia zmluvy, inak má vyhlasovatel' právo odstúpit od zmluvy;

4. sútažiaci berie na vedomie, že úcinky odstúpenia od zmluvy podl'a bodu 3 nastávajú

dorucením písomného oznámenia vyhlasovatel'a o využití tohto práva. Odstúpením od

zmluvy zmluva zaniká;
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5. sútažiaci berie na vedomie, že s prevodom vlastníctva prechádzajú na neho práva

a povinnosti z existujúcej nájomnej zmluvy k prevádzanej nehnutel'nosti;

(Bod c. 5 platí len v prípade, že vítazom nebude nájomca, ale tretia osoba).

OSTATNÉ SÚTAŽNÉ PODMIENKY:

1. sútažiaci prijíma podmienku, že:

a. do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na úcet vyhlasovatel'a zábezpeku vo

výške 10 % z ceny stanovenej znalcom na úcet c. 350000423572/0200, variabilný

symbol ,,17/10", inak návrh nebude do sútaže zahrnutý; zábezpeka sa po

uzatvorení kúpnej zmluvy použije na úhradu casti kúpnej ceny; ak sútažiaci,

ktorého ponuka bola prijatá, odmietne uzatvorit kúpnu zmluvu v termíne do 30 dní

odo dna schválenia v mestskom zastupitel'stve, zábezpeka prepadne ako pokuta

v prospech vyhlasovatel'a,

b. preukáže doklad o solventnosti - výpis z bankového úctu, resp. inú hodnovemú

garanciu financných prostriedkov vo výške ním ponúkanej kúpnej ceny za predmet

kúpy,

2. technické informácie o predmetnej nehnutel'nosti poskytne odbor správy mestského

majetku MsÚ vPrešove, Jarkova 24, tel.: 051/3100217, resp. 051/3100212, resp. správca

nehnutel'nosti, , tel. c. Obhliadka predmetnej nehnutel'nosti bude

záujemcom umoŽllená v dnoch až v case od hod. do

.hod.

3. návrhy na uzavretie zmluvy budú podané písomne v zalepenej obálke poštou, alebo do

kancelárie prvého kontaktu na adresu: Mestský Úfad, odbor správy mestského majetku,

Jarková 24,08001 Prešov s výrazným oznacením "MsÚ - OSMM -Obchodná verejná

sútaž - nehnutel'nost' c. x - neotvárat"'. Zalepená obálka bude d'alei ohs:wo1lJtl';

pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné císlo), doklad potvrdzujúci

identifikacné údaje, doklad o solventnosti, doklad o zložení zábezpeky, návrh kúpnej

zmluvy podpísanej navrhovatel'om apod.

~ .-. ~ . .~.~_.. ~_.~..--

8 Mestskézastupiterstvov Prešove
Strana

3/4
Mesto Prešov



4. lehota na predkladanie návrhov zmlúv je 15-ty den odo dna vyhlásenia obchodnej verejnej

sútaže do konca pracovnej doby;

5. vyhodnotenie obchodnej verejnej sútaže vyhlasovatel' uskutocní do 15 kalendámych dní po

uplynutí tennínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia sútaže bude oznámený

úcastníkom písomnou správou odoslanou najneskor do 15 kalendámych dní od

vyhodnotenia obchodnej verejnej sútaže; zároven vyhlasovatel' vráti zložené zábezpeky

sútažiacim, ktorí v sútaži neuspeli;

6. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolatel'ný;

7. predložené návrhy možno menit a dopÍnat len v prípade, ak je nový návrh z pohl'adu

vyhlasovatel'a výhodnejší ako predchádzajúci a len v lehote stanovenej na predkladanie

návrhov;

8. doterajší nájomca má právo odkúpit príslušnú nehnutel'nost za najvyššiu cenu ponúknutú

v rámci verejnej obchodnej sútaže;

9. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo odmietnut všetky predložené návrhy a zrušit sútaž;

10. najvýhodnejší návrh zmluvy, ktorého predmetom bude prevod majetku podlieha schváleniu

v mestskom zastupitel'stve.

JUDr. Pavel H A G Y A R I

primátor mesta

Dostanú:

podl'a rozdel'ovníka

Overovatelia:

doc.PhDr.ŠtefániaAndrašcíková,PhDt!B~

Ing. Stanislav Goban 9'~
JUDr.AnionBidovsky-i,av

F - MsÚ/SP-01l2711

8 Mestské zastupiterstvo v Prešove
Strana
4/4

Mesto Prešov


