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Mesto Prešov 	 (ďalej len "Zmluva") 
._

medzi zmluvnými stranami: 

Mesto Prešov 
zast.: Ing. Andreou Turčanovou, primátorkou mesta 
Hlavná 73, Prešov 
IČO: 00327646 
DIČ: 2021225679 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. S., pobočka Prešov 
Číslo účtu: SK05 1111 0000 0066 1991 1008 
(ďalej len "Mesto Prešov" alebo "Komitent") 

a 

PREŠOV REAL, s.r.o., 

zast.: Mgr. Petrom Bobkom, konateľom spoločnosti 


Ing. Jaroslavom Buzogáňom, konateľom spoločnosti 
Slovenská 40, Prešov 
IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ pre DPH: SK2020521393 
Zapísaný: obchodný register Okresného súdu v Prešove 
Oddiel: Sro, vložka číslo: 2847/P 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s., pobočka Prešov 
Číslo účtu: SK98 1111 0000001019764005 

(ďalej len "Prevádzkovatel'" alebo "Komisionár") 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

1. 	 Účelom tejto Zmluvy je vymedzenie práv a povinnosti oboch :lmluvných strán 
súvisiacich s nižšie vymedzen)"Dl predmetom zmluvy. 

2. 	 Komisionár vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami potrebnými na riadne 
a včasné začatie plnenia predmetu tejto Zmluvy ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy a že je schopný ho k tomuto dňu začat' riadne vo vlastnom mene a na účet 
Komitenta plnit', v opačnom prípade zodpovedá za pripadnú škodu spôsobenú 
Komitentovi v príčinnej súvislosti s nepravdivosťou tohto vyhlásenia. 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

I. 	 Predmetom tejto Zmluvy je Komisionárom: 
A: 	zabezpečenie a sprostredkovanie prevádzky, údržby a opráv; 

nebytových priestorov a samostatne stojacich stavieb (ďalej len nebytové 
priestory), 
pozemkov pod nebytovými priestormi a stavbami, vrátane pril'ahlých pozemkov, 
pozemkov v rámci areálov, kde sa nachádzajú nebytové priestory a stavby 
technickej infraštruktúry, stavieb a pozemkov v Priemyselnom parku Záborské 
(ďalej len PPZ) 

vo vlastníctve Mesta Prešov podl'a špecifikácie v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, 
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B: priame prevádzkovanie: 

športovo - rekreačného areálu Delňa, 


Vodárenskej veže 

vo vlastníctve Mesta Prešov podľa špecifikácie v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len 
nebytové priestory) 

ako aj uskutočnenie právnych úkonov a iných činností uvedených v tejto Zmluve. 

2. 	 Komisionár v rámci tejto Zmluvy za dohodnutú odplatu sa zaväzuje: 
uzatvárať nájonmé zmluvy zahŕňajúce dodávku energií o nájme nebytových 
priestorov a pril'ahlých pozemkov v rámci uzavretých areálov (ďalej len 
"vnútroareálových pozemkov") s nájomcami v zmysle príslušných právnych 
predpisov po predchádzajúcom súhlase Komitenta s výnimkou pripadov 
uvedených v príslušnej legislatíve Mesta Prešov, 
uzatvárať zmluvy o poskytovaní služieb, tzv. servisné zmluvy s investormi 
etablovanými v PPZ, ako aj so spoločnosťou CI REGIO, spol. sr. o. bez 
predchádzajúceho súhlasu Komitenta, 
uzatvárať krátkodobé (časové) nájonmé zmluvy v zmysle príslušných vnútorných 
predpisov Mesta Prešov za účelom využitia nebytových priestorov v PPZ na rôzne 
spoločensko-pracovné aktivity firiem bez predchádzajúceho súhlasu Komitenta, 
prevádzkovať športovo - rekreačný areál Delňa a Vodárensku vežu za 
podmienky zachovania ich pôvodného účelu, 
viesť evidenciu nájomcov resp. podnájomcov nebytových priestorov 
a vnútroareálových pozemkov, 
predpisovať. vyberať, upomínať a vymáhať úhrady nájonmého za užívanie 
nebytových priestorov a vnútroareálových pozemkov, 
vykonávať vyúčtovanie úhrad za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním 
nebytových priestorov, a to l x ročne, najneskôr do 31.5. bežného kalendárneho 
roka za predchádzajúci kalendárny rok:, 
viesť analytickú evidenciu predpisov a úhrad nájonmého a platieb za energie podl'a 
jednotlivých nájomcov, 
viesť analytickú evidenciu zrealizovaných opráv podľa jednotlivých nebytových 
priestorov, 
zabezpečovať údržbu a opravy nebytových priestorov, na ktoré má povinnosť 
vlastník v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka len po 
predchádzajúcom súhlase Komitenta a na základe výsledkov verejného 
obstarávania uskutočneného Komisionárom v súlade s platnou právnou 
úpravou; súhlas Komitenta sa nevyžaduje v prípade údržby a opráv 
nebytových priestorov uvedených a schválených v predloženom pláne opráv, 
údržby a investícií na príslušný kalendárny rok, 
zabezpečovať údržbu a opravy nebytových priestorov, v prípade vzniknutých 
haváríí bez predchádzajúceho súhlasu Komitenta; klasifikácia havárií bude 
vychádzať z platnej právnej úpravy, v zmysle ktorej sa za havarijnú situáciu 
považuje udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie osôb alebo udalosť, 
ktorou bola na spravovanom majetku h'Pôsobená škoda ohrozujúca jej prevádzku; 
o takejto udalosti je Komisionár povinný podať informáciu Komitentovi najneskôr 
do 5 dní od vzniku havárie, a to písomne alebo elektronickou formou, 
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zabezpečovať bežnú údržbu a opravy voľných nebytových priestorov za účelom 
ich uvedenia do užívania schopného stavu, a to len v nevyhnutnom rozsahu po 
predchádzajúcom písomnom súhlase Komitenta v lehote 5 pracovných dní, 
Komisionár je povinný zdržať sa vykonávania opráv a údržby prenajatýcb 
nebytových priestorov, ktoré je povinný realizovať nájomca, 
zabezpečovať investičné akcie len na základe rozhodnutia a pokynov Komitenta, 
zabezpečovať prevádzkové revízie nebytových priestorov podľa príslušných 
noriem, predpisov a vlastného harmonogramu a viesť evidenciu týchto revízií, 
zabezpečiť deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie nebytových priestorov, 
zabezpečovať upratovanie a čistenie verejne prístupných častí nebytových 
priestorov a voľných nebytových priestorov v nevyhnutnom rozsahu, 
zabezpečovať ostatné služby, vyššie neuvedené, spojené s prevádzkou nebytových 
priestorov, vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, 
zabezpečovať bež.nú údržbu pozemkov a spevnených plôch špecifikovaných 
v Prílohe Č. 1 a v Prílohe Č. 2 tejto zmluvy, a to: kosením, čistením, zim.nou 
údržbou chodníkov a spevnených plôch v zmysle VZN Č. 612010 o čistote mesta 
a verejnom poriadku, 
zabezpečovať podľa pokynov Mesta Prešov poistenie majetku a dôsledne 
uplatňovať náhrady plnenia poistných udalostí, 
kontrolovať a vyhodnocovať plnenia vyplývajúce nájomcom z uzatvorených 
nájom.ných zmlúv (najmä povinnosť investovania nájomcu do predmetu nájmu), 
zabezpečiť energetickú certifikáciu objektov v zmysle platnej legislatívy, 
zabezpečovať vymáhanie pohl'adávok vrátane ich príslušenstva, vzniknutých 
v priamej súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy 

v súdnych a exekučných konaniach, k čomu mu Komitent udeľuje plnú moc v zmysle 
čl. VI. tejto zmluvy, 

zabezpečiť vypratania nebytových priestorov, vnútroareálových pozemkov, bytov 
a garáží v súdnych a exekučných konaniach, k čomu mu Komitent udeľuje plnú 
moc v čl. VI. tejto Zmluvy, 
vyhľadávať investorov ako zmluvných partnerov za účelom zriadenia ich 
prevádzky v PPZ, 
obstarávať projekčné práce, podklady pre územ.né a stavebné konanie 
a zastupovanie Komitenta v konaniach týkajúcich sa PPZ. 

Článok III. 
Odplata Prevádzkovate"a 

l. 	Komisionár sa zaväzuje odvádzať Komitentovi tržby (skutočne prijaté fInančné 
prostriedky) získané z činností súvisiacieh s realizovanim predmetu tejto zmluvy 
(článok II.) vybraté od tretích osôb bez DPH za podmienok stanovených v tomto 
článku, a to na účet Komitenta vždy k poslednému dňu nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca, inak má Komitent nárok na úrok z omeškania v zákonom stanovenej výške. 

2. 	 Komisionár má nárok na odplatu za plnenie predmetu tejto Zmluvy (ďalej len 
"odplata") a nárok na náhradu nákladov (bez DPH) preukázateľne nevyhnutne 
vynaložených na plnenie povinností Komisionára (ďalej len "oprávnené náklady) v 
zmysle tejto Zmluvy, a to za podmienok a v rozsahu stanovenom v tomto článku. 

3. 	 Výška náhrady oprávnených nákladov vynaložených Komisionárom bude vo výške 
rozdielu medzi tržbami v zmysle bodu l tohto článku, odplatou a minimálnou sumou 
odvodu pre Mesto, maximálne však vo výške 425000 EUR ročne (okrem energií). 

4. 	 Minimálna suma odvodu pre Mesto je 280000 EUR ročne, pričom táto suma nie je 
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fixnou sumou ajej výška sa bude prehodnocovať štvrťročne na základe podkladov 
predložených Komisionárom a následne môže byť upravená podľa výsledkov 
prehodnotenia po dohode zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve. 

5. 	 V prípade ak Komisionár nepreukáže Komitentovi oprávnenosť skutočne 
vynaložených nákladov, Komitent má právo jednostranne znížiť odplatu Komisionára, 
a to až do výšky neoprávnene vynaložených nákladov. 

6. 	 Odplata Komisionára je stanovená vo výške 38 % zo skutočne vybratého nájomného, 
zo skutočne zaplatených úhrad za služby v PPZ a skutočne vybratých tržieb 
z prevádzkovania areálu Delne a Vodárenskej veže, a to v pravidelných mesačných 
splátkach, (v súlade s bodom l). 

7. 	 Odplata Komisionára v zmysle bodu 6 tohto článku nie je fixnou sumou ajej výška sa 
bude prehodnocovať štvrťročne na základe podkladov predložených Komisionárom 
a následne môže byť upravená podľa výsledkov prehodnotenia po dohode zmluvných 
strán dodatkom k tejto zmluve. 

8. 	 Odplata Komisionára, ako aj náhrada skutočne vynaložených nákladov Komisionára 
sú splatné mesačne, vždy k 15. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

9. 	 Zmluvné strany sa dohodli, že Komisionár je oprávnený jednostranne si započítať 
nárok na odplatu a náhradu skutočne vynaložených nákladov (oprávnené náklady) 
voči časti nároku Komitenta na tržby získané z nájomného, z prevádzky a zo skutočne 
zaplatených úhrad za služby v PPZ v zmysle tohto článku vždy k 15. dňu 
nasledujúceho kalendárneho mesiaea. 

tIánokIV. 
Všeobecné práva a povinnosti Komisionára 

l. 	 Komisionár sa zaväzuje predkladať Komitentovi prehľad všetkých výnosov 
vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy mesačne, a to do IS. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
2. 	 Komisionár je povinný oznámiť Komitentovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 

zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Komitenta. Od 
pokynov Komitenta sa môže Komisionár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné 
v záujme Komitenta a nemôže včas dostať jeho súhlas. Pri porušení tejto povinnosti 
nemusí Komitent uznať konanie za uskutočnené na svoj účet, ak účinnosť konania pre 
seba odmietol bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o obsahu konania dozvedeL 

3. 	 Komisionár je povinný vykonávať predmet Zmluvy v súlade s platnými právnymi 
predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Prešov. 

4. 	 Komisionár neručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku havarijného stavu, ktorý nebolo 
možné predvídať a ani nebolo možné mu zabráníť. 

5. 	 Komisionár neručí za škody spôsobené živelnými pohromami a spôsobené tretími 
osobami, okrem tretích osôb, prostredníctvom ktorých plní Komisionár predmet 
zmluvy. 

6. 	 Komisionár je povinný do 30.9. bežného kalendárneho roka predložiť Komitentovi na 
schválenie plán opráv, údržby a investícií s vyčíslením nákladov na opravy, údržbu a 
investície v sumách vrátanc DPH na nasledujúci rok. 

7. 	 Komisionár je povinný do 30. 9. bežného kalendárneho roka predložiť Komitentovi 
plán nákladov a výnosov, návrh plánu na zefektívneníe a zhospodárnenie činností 
súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy na nasledujúci rok, návrh plánu potreby 
zabezpečenia realizácie procesu verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou 
zákazky nad 5 000 EUR. 
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8. 	 Komisionár je povinný predkladať Komitentovi štvrt'ročne aktuálny prehľad stavu 
pohľadávok a spôsobu ich vymáhania. 

9. 	 Komisionár je povinný pri plnení predmetu t~to Zmluvy postupovat' s maximálnou 
odbornou starostlivosťou, vopačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu 
spôsobenú Komitentovi v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti. 

IO. Komisionár nie je oprávnený použiť na plnenie celého predmetu tejto Zmluvy inú 
osobu. 

ll. Komisionár sa zaväzuje zabezpečovať a vykonávať verejné obstarávanie na realizáciu 
dodávky prác, služieb a tovarov za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy v zmysle 
príslušných právnych predpisov. 

12. Komisionár sa zaväzuje: 
a) zabezpečovať údržbu komunikácií v PPZ pozostávajúcu z letnej údržby, zimnej 
údržby, z údržby vodorovného a zvislého dopravného značenia, 
b) zabezpečovať opravy komunikácií v PPZ, 
c) zabezpečovať údržbu a opravy verejného osvetlenia v PPZ, 
d) zabezpečovať prevádzku PPZ a činnosti, ktoré sú potrebné a účelné v súvislosti 
s bežnou údržbou a užívaním PPZ. 

Článok V. 
Práva a povinnosti Komitenta 

I. 	Komitent si vyhradzuje právo rozhodovať o nájomcoch nebytových priestorov a 
vnútroareálových pozemkov a určovať výšku nájomného za nebytové priestory 
a vnútroareálové pozemky vo vlastníctve Mesta Prešov, s výnimkou prípadov 
uvedených v príslušnej legislatíve Mesta Prešov. 

2. 	 Komitent odsúhlasuje Komisionárovi plán opráv, údržby a investícií do 15. 12. 
kalendárneho roka pred obdobím, na ktoré je plán zostavený. 

3. 	 Komitent je povinný oboznámiť Komisionára so všetkými záležitosťami, ktoré by 
mohli mať vplyv na zariadenie obchodnej záležitosti podľa tejto zmluvy. 

4. 	 Komitent sa zaväzuje poskytnút' všetku potrebnú súčinnost' bez zbytočného odkladu 
na požiadanie Komisionára potrebnú pre splnenie povinnosti Komisionára podľa tejto 
Zmluvy a v zmysle príslušných právnych predpisov. 

5. 	 Komitent je oprávnený sám alebo prostredníctvom poverených osôb vykonávať 
kontrolu dodržiavania plnenia predmetu Zmluvy a dodržiavania dohodnutého účelu 
ako aj dodržiavania zmluvných povinností Komisionára a všeobecne záväzných 
právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet tejto Zmluvy. 

Článok VI. 
Udelenie plnej moci 

I. 	 Mesto Prešov ako Komitent splnomocňuje Prevádzkovateľa ako Komisionára, aby ho 
zastupoval pred orgártmi štátnej správy, samosprávy, súdmi, súdnymi exekútormi, 
prokuratúrou a orgánmi činnými v trestnom konaní vo veciach agendy nájomných 
vzťahov v zmysle tejto Zmluvy. 

2. 	 Komitent oprávňuje Komisionára na vykonávanie reklamných a im podobných 
činnosti v súvislosti s podporou záujmu o prenájom nehnuteľností vo vlastructve 
Mesta Prešov, ktoré spravuje Komisionár podľa tejto Zmluvy, ako aj na 
umiestňovanie reklamných zariadeni na týchto nehnuteľnostiach za dodržania 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vnútorných predpisov Mesta Prešov. 
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Článok VII. 
Sankeíe 

I. Komitent má právo uložiť Komisionárovi zmluvnú pokutu až do výšky 10.000,' € 
v prípade, že Komisionár plní predmet zmluvy v rozpore s dohodnutým účelom, 
porušuje povinností stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpisrní 
alebo touto zmluvou. Zmluvná pokuta bude splatná po uplynutí lehoty 30 dni od 
písomného upozornenia Komitentom a neodstránení týchto nedostatkov zo strany 
Komisionára. 

Článok VIII. 
Doba platnosti Zmluvy 

l. 	Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. 	 K ukončeniu zmluvného vzťahu môže dôjsť: 

a) výpoved'ou bez udania dôvodu s 3·mesačnou výpovednou lehotou, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, 

b) 	písomnou dohodou, 
c) jednostranným písomným odstúpením Komisionára od Zmluvy v prípade, ak 

nastanú skutočnosti, ktoré mu bez jeho zavinenia zabránia predmet Zmluvy 
riadne plniť, 

d) jednostranným písomným odstúpením Komitenta od Zmluvy v prípade, že 
Komisionár plní predmet Zmluvy v rozpore s dohodnutým účelom alebo 
porušuje povinnosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi aleho touto Zmluvou, 

pričom odstúpenie od Zmluvy je účinné prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
doručení písomného od~iúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

3. 	 Komisionár odovzdá Komitentovi do 30 dní odo dňa skončenia zmluvného vzťahu 
účtovnú závierku a písomné materiály súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

4. 	 Komisionár je povinný ku dňu skončenia zmluvného vzťahu vyrovnať všetky svoje 
záväzky voči Komitentovi bezodkladne. 

5. 	 Komitent je povinný ku dňu skončenia zmluvného vzťahu, najneskôr do 30 dní po 
uplynutí výpovednej lehoty vyrovnať všetky svoje záväzky voči Komisionárovi. 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 


I. 	 Pokiaľ sa akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným, protiprávnym alebo 
neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany bez zbytočného odkladu toto ustanovenie 
nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo najviac blížiť zmyslu 
a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia. Neplatnost', protiprávnosť aleho 
neúčinnost' takéhoto ustanovenia nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia tejto 
Zmluvy. 

2. 	 Akékoľvek zmeny obsahu tejto Zmluvy je možné realizovat' formou písomných, 
číselne označených dodatkov po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. 

3. 	 Zmeny Prílohy Č. I a Prílohy č. 2 oproti pôvodnému stavu budú riešené formou 
samostatných písomných, číselne označených protokolov. 

4. 	 Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek n~asnosti alebo vzniknuté spory, 
vyplývajúce z plnenia tejto Zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním. 

5. 	 Právne vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

F -	 MsÚ/SP·O 1112/1 
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6. 	 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dve vyhotovenia. 

7. 	 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
8. 	 Táto Zmluvaje povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňa l. l. 2Q16. 
9. 	 Zmluvné strany vyhlasujú,. re túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, na základe 

tomu predchádzajúcich vzájomných rokovani a na znak súhlasu s jej obsahom ju ich 
oprávnení zástupcovia vlastnoručne podpisujú. 

V Prešove dňa ~O 11-. 7-;>4' 	 V Prešove dňa .~..:~7..:.~~..................... 


Za PREŠOV REAL, •. r. o. 
ako Komisionára 

......................... '- " ) 


Ing. Jaroslav B~ 
konateľ spoločnosti 

Mgr. Peter Bobko 
konateľ spoločnos~ .. :--; ...--. _...__._ ....~ 

l
,F f. ~_.'~~: ..... ,:' .:; >-,:_ .d.0 ! 

',',". l.; i •." .... , '.:._---.... _-_. 
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Priloha C. 1 

Supis nebytovjch priestorov, pozemkov pod stavbami a prirahlych pozemkov zverenych 

mandatarovi 
 Poznimka 

Stavba na UI. Capajevovej 27, s. C. 4925 umiestnena na pozemku pare. c. KNC 2815, pozemok zastavany stavbou 

pare. C. KNC 2815 0 yYmere 573 m 2, zastavana ploeha a nadvorie a prirahly pozemok pare. C. KNC 2816 0 vymere 3 

815 m 2, ostatna ploeha, k. U. Presov 

Historicka budova-Zupneho domu na UI. Siovenskej 40, s. C, 3279, umiestnemi na pozemku pare, C, KNC 620/1 e pozemok pare. C. 

IKNC 620/10 vymere 1471 m'. zastavana ploeha a nadvorie. k. U. PreSov 

Stavba v dvomej Casti na UI. Siovenskej 40, s. C. 7937. umiestnena na pozemku pare, C. KNC 620/2 a pozemok pare. C. KNC 

620/2. 0 vymere 433 m2
• zastavana ploeha a nadvorie. k. U. PreSov 

Stavba skladu na UI. Siovenskej 40, s. C. 11422, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 620/4 a pozemok pare. C. 

KNC 620/4 0 vYmere 36 m 2, zastavana ploeha a nadvorie, k. U. Presov 

Stavba dvojgan:iZe na UI. Siovenskej 40, bez s. c., umiestnena na pozemku pare, c. KNC 620/3 a pozemok pare. C. 


KNC 620/3 0 vymere 274 m 2, zastavana plocha a nactvorie, k. U. Presov 


Ueelove zariadenle na UI, Haburskej 9. s. C. 8712 umiestnene na pozemku pare. C, KNC 1031. pozemok zastavany stavbou pare ..~ 


C. KNC 1031 0 vYmere 608 m', zastavana ploeha a midvorie a prlrahly pozemok pare. C, KNC 10320 vYmere 1 516 m' 
ploeha a nadvorle. k, U, Nilna Sebastova 

Stavba na UI. Jarkovej 2. s. C, 3125 umiestnena na pozemku pare. C. KNC 98. pozemok zastavany stavbou pare. C. KNC 98 0 

vymere 501 m'. zastavana ploeha a nadvorie a prlrahly pozemok pare. C. KNC 95 0 vYmere 300 m'. zastavana ploeha a nadvorie. 
k. U. Presov 

Stavba na UI. Hlavnej 72, s. C. 2978, umlestnena na pozemku pare. C. KNC 475/1 a pozemok zastavany stavbou pare. C. KNC 

475/1 0 vYmere 463 m'. zastavana pIocha a nadvorle. k. U. PreSov 

Stavba na UI. Sabinovskej 51. s. C. 5057, umiestnena na pozemku pare. c. KNC 2666, pozemok zastavany stavbou pare. C. KNC 

26660 vYmere 210 m2• zastavana plocha a nidvorie a prirahly pozemok pare. C. KNC 2665 0 vYmere 423 m', zahrady, k. U. 
Preiov 

Stavba na UI. Pofiamiekej 17, a. C. 3967, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 5781/1, pozemokzastavany stavbou pare. C. KNC 


5781/1, zastavana plocha a nadvorie 0 vYmere 416 m', k. U. Preaov 


Stavba NS Central, s. C. 4693, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 8398 pozemok zastavany stavbou pare. C. KNC 8398 0 

vYmere 4769 m2
, zastavane ploehy a nadvoria a prirahle pozemky pare, C. KNC 83970 vymere 2188 m', zastavane ploehy a Spevnene ploehy a

2nadvoria, pare. C. KNC 83990 vymere 1436 m2, ostatne ploehy a Casf pozemku pare. C. KNC 8400 0 celkovej vymere1 801 m , zahony v ramei 
ostatne ploehy k. U. PreSov 

IplOch 

Pozemky v areali NS Central: pare. C, KNC 8396/1 0 vymere 1749 m2. ostatna ploeha; pare. C. KNC 839613 0 vymere 353 m2. 

ostatna ploeha, pare, C. KNC 8396/4 0 vYmere 76 m2, ostatna ploch a, pare. C. KNC 839615 0 vYmere 96 m2. ostatna ploeha, pare. 

C, KNC 839616 0 vYmere 138 m2, ostatna ploeha, k. U. preSov 


Stavba na UI. Svabskej 80, s. C. 8124, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 2861/106 a pozemok zaatavan,; stavbou pare. C. KNC 


2861/1060 vymere 629 m2, zaatavana plocha a nadvorie, k. U. Solivar 


Stavba NS Opal na UI. Zemplinskej 9, S. C. 8311, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 14727/12 a pozemok pare. C, KNC 

14727/120 vymere 1129 m2, zastavane ploehy a prirahle pozemky pare. C. KNC 14727/1 0 vymerEI 8412 m2, ostatna ploeha, pare, 

C. KNC 14727/100 vymere 175 m2
, ostatna ploeha, k.u. preiov 

Stavba NS Opal na UI. Zemplinskej 11, S. C. 8312, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 14727/13 a pozemok pare. C. KNC 

14727/130 wmere 70 m2, zaatavana plocha, k. U. PrElSoV 

Stavba NS Opal na UI. Zempllnskej 15. s. C. 8314, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 14727/15 a pozemok pare. c. KNC 

14727/150 vvmere 152 m2
• zastavana plocha, k. U. PreSov 

Stavba NS Opal na UI. ZemplinskeJ 17, s. C. 8315. umiestnena na pozemku pare. C. KNC 14727/16 a pozemok pare. c. KNC 

14727/160 wmere 74 m2
, zaslavana plocha. k, U. Preiov 

Stavba NS Opai na UI. Zemplinskej 13, s. C. 8313, umiestnena ns pozemku pare. C. KNC 14727/14 a pozemok pare. C. KNC 

14727/140 vYmere 274 m2
, zaslevana llIocha, k. U. Preiov 

Stavba NS Opal na UI. M, Benku 7A, s, C, 11662, umiestnena na pozemku pare, C, KNC 14727/9 a pozemok pare. C. KNC 14727/9 

o vymere 1393 m2
, zastavana plocha, k. O. Presov 

Stavba NS Dubnik na UI, Justicnej 14. s. C. 7174, umiestnena na pozemkoeh pare. C. KNC 14445/5 a 14445/6, 
pozemok pare. C. KNC 14445/50 vymere 29 m 2, zastavana ploeha a nMvorie a pozemok pare. C. KNC 14445/60 
IvYmere 241 m 2 , zastavana plocha a nadvorie, k. U. Presov 
Stavba NS Druzba na Namesti Krarovnej Pokoja, s. C. 4791, umlestnena na pozemku pare. C. KNC 9204/12. pozemok zastavany Spevnene ploehy a 
stavbou pare. C. KNC 9204112 0 vymere 3868 m2, zastavana ploch a a nadvorie a Casf prirahleho pozemku pare. C. KNC 9204111 onyv ramei 

celkovej vymere 2945 m2

, ostatna plocha, k. U. Preiov 




Objekt naehadzajuei sa na UI. Janoiikovej 36/A, s.c. 8637, umiestneny na pozemku pare. C. KNC 1596/35. Pozemok nie je vo umiestnena na 
vlastnietve mesta cudzom pozemku 

Podzemna stavba haloyY predstanicny podchod na UI. Kosickej medzi zeleznicnou a autobusovou stanicou bez s. 
C., umiestneny na pozemkoch parc. c. KNC 5143/17, 9805/3, 9801fl, 5143/1,5143/16,9716/1,9839/135,5097/11 
vratane pozemkov zastavanych a prifahlych podfa grafickej predlohy. 

Sucasf 
podzemneho 

Kosicka - HPP, stanok SAKUS Ipodchodu 
Sucasf 
podzemneho 

Kosicka-HPP, stanok Vysoka Ipodchodu 

Stavbaje 
Stavba administrativnej budovy v Jazdeckom areali, S. c. 3537, umiestnenej na pozemku parc. c. KNC 9417/3, k. u. umiestnena na 
Presov cudzom pozemku 

Stavba haly v Jazdeckom areali, S. c. 13166, umiestnenej na pozemku parc. c. KNC 9417/2, k. u. Presov 
Stavbaje 
ciastocne 
umiestnena na 

Stavba tribuny v Jazdeckom areali, S. c. 13172, umiestnenej na pozemku parc. c. KNC 9417/10, k. u. Presov cudzom pozemku 

Stavbaje 
ciastocne 

Stavba socialneho zariadenia v Jazdeckom areali, S. c. 13171, umiestnena na pozemku pare. c. KNC 9417/9, k. u. umiestnena na 

Presov cudzom pozemku 

Prifahle pozemky v Jazdeckom areali podfa grafickej predlohy 

UI. Zborovska (stare ihrisko Solivar) - Pozemok pare. C. KNC 2029 0 vymere 7 992 m2
, ostatna ploeha, k. u. Solivar, stavba-satne, 

bez sup. c. umiestnena na pozemku parco c. KNC 2030, pozemok zastavany stavbou parco c. KNC 2030 0 vymere 116 m2
, 

zastavana plocha a nadvorie, k. u. Solivar 

Stavba na UI. Kovaeskej 4, S. c. 3354, umiestnena na pozemku parco c. KNC 405/1 a pozemok pare. c. KNC 405/1 0 vymere 142 

m2. zastavana ploeha, k. u. Preiov 

Stavby a pozemky na UI. Kosickej 18 - areal po ZASAPe - podfa grafickej predlohy 

Stavba na UI. Hlavnej 69, S. c. 2905, umiestnena na pozemku pare. c. KNC 53/1, k. u. Presov, pozemok zastavany stavbou parco c. 
KNC 53/1, zastavana plocha a nadvorie 0 vymere 233 m2

, prirahle pozemky pare. c. KNC 53/2, zastavana plocha a nadvorie 0 

vymere 184 m2
, pare. c. KNC 53/3, zastavana ploeha a nadvorie 0 vymere 328 m2

, k. u. Presov 

Stavba na UI. Hlavnej 122, S. c. 3003, umiestnena na pozemku pare. c. KNC 426/1 a pozemok zastavany stavbou pare. c. KNC 

426/1 0 vymere 547 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov 

Stavba predajne nahradnych autodielov - UI. ~vabska, S. c. 6683, umiestnena na pozemku parco c. KNC 2600/90 a pozemok 

zastavany stavbou pare. c. KNC 2600/90 0 vymere 88 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Solivar 

Stavba - zdravotne stredisko Solivar, Namestie osloboditerov, S. c. 455, umiestnena na pozemku parco c. KNC 252, pozemok 

zastavany stavbou pare. c. KNC 252 0 yYmere 964 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Solivar 

Stavba - zdravotne stredisko Prostejovska 33/B, S. c. 7931, umiestnena na pozemku parco c. KNC 9310/531, pozemok zastavany 

stavbou pare. c. KNC 9310/5310 vymere 1 702 m2
, zastavana plocha a nadvorie a prirahly pozemok parco c. KNC 9310/530 0 

vymere 2137 m2
. ostatna plocha, k. u. Presov 

Prlrahl6 pozemky v NS Centrum: 

- pozemok parco c. KNC 9310/522 0 vymere 4126 m2
, zastavana plocha a nadvorie, 

- pozemok parco c. KNC 9310/532 0 vymere 13 m 2, zastavana plocha a nadvorie, 

- pozemok pare. c. KNC 9310/534 0 vymere 4 459 m2
, zastavana ploeha a nadvorie, 

- pozemok pare. c. KNC 9310/538 0 vymere 593 m2
, zastavana plocha a nadvorie, 

- pozemok parco c. KNC 9310/5430 vymere 5570 m2
, ostatna ploeha, 

- pozemok parco c. KNC 9310/545 0 vymere 5 327 m2
, zastavana ploeha a nadvorie; 

Stavba - zdravotne stredisko na UI. Raymanovej, S. c. 2768, umiestnena na pozemku parco c. KNC 5064 a pozemok zastavany 

stavbou pare. c. KNC 5064 0 vymere 554 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov 

Stavba - zdravotne stredisko na UI. ~vabskej 41/A, S. c. 8007 umiestnena na pozemku parco c. KNC 2600/14 a pozemok zastavany 

stavbou parco c. KNC 2600/14 0 vymere 972 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Solivar 

Prlrahly pozemok v NS $vAby: Casf pozemku parco c. KNC 2600/11 0 vymere zasahujucej do buducej upravy ploch NS podra 
nasledne spracovanej projektovej dokumentaeie, zastavana ploeha a nadvorie; 

NebytoyY priestor nachadzajuei sa v bytovom dome na UI. Dumbierskej 18-22, S. c. 6897, umiestneny na pozemku pare. c. KNC 

14302/146, c. vehodu: 20, c. poschodia: 0 0 yYmere 199 m2
. spoluvlastnicky podiel na spolocnyeh Castiaeh a zariadeniach bytoveho 

domu v podiele 199/4140 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parco c. KNC 14302/1460 vymere 689 m2
, zastavana plocha a 

nadvorie v podiele 199/4140, k. u. Preiov 



Stavba na UI. Fraiia Krara 12, s. C. 4634 umiestnena na pozemku parc. c. KNC 8068, pozemok zastavany stavbou parc. c. KNC 

80680 vymere 454 m', zastavana ploch a a nadvorie a prirahly pozemok parco c. KNC 8067 0 vymere 2 212 m', zastavana ploch a a 
nadvorie, k. u. Presov 

Stavba na UI. Kollarovej 11, s.c. 4438 umiestnena na pozemku parc. c. KNC 7801 a 7802 a pozemky zastavane stavbou parc. c. 

KNC 7801 0 vYmere 140 m', zastavana ploch a a nadvorie, parco c. KNC 7802 0 vYmere 87 m', zastavana ploch a a nadvorie a 

prirahly pozemok parc. c. KNC 7800 0 vymere 191 m', zastavana plocha a nadvorie, parc. c. KN 7803 0 vymere 17 m', zastavana 

plocha a nadvorie, parc. c. KNC 7799 0 vYmere 212 m" zahrady, k. u. Presov 

Kollarova 11-plechove sklady - umiestnene v dvore hlavnei stavby 

Neby10vY priestor c.: 1a, nachadzajuci sa v by1ovom dome na UI. Kupernej 1, S. c. 3912, umiestneny na parc. c. KNC 3648/5, c. 

vchodu: 1, c. poschodia: 0 0 vymere 47 m' a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach by1oveho domu v 

podiele 47/3783, LV c. 9962, k. u. Presov, spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 3648/5 0 vymere 871 m', zastavana 
plocha a nadvorie v podiele 47/3783, LV c. 10115, k. u. Presov; 

NebytovY priestor c.: 1, nachadzajuci sa v by1ovom dome na UI. t'>umbierskej 30-32, S. c. 7467, umiestneny na parc. c. KNC 


1430215, c. vchodu: 30, c. poschodia: 1,0 vymere 31 m' a spoluvlastnicky podiel na spoloenych Castiach a zariadeniach by1oveho 


domu v podiele 31/2782 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 14302150 vYmere 481 m', zastavana plocha a nadvorie 

v podiele 31/2782, k. u. Presov; 

Neby10vy priestor c.: 2, nachadzajuci sa v by1ovom dome na UI. t'>umbierskej 30-32, S. c. 7467, umiestneny na parc. c. KNC 


14302/5, c. vchodu: 30, c. poschodia: 1,0 vYmere 17 m' a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach by1oveho 


domu v podiele 17/2782 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 14302150 vYmere 481 m', zastavana ploch a a nadvorie 

v podiele 17/2782, k. u. Presov; 


Neby10vY priestor c.: 3, nachildzajuci sa v by1ovom dome na UI. t'>umbierskej 30-32, S. c. 7467, umiestneny na parc. c. KNC 
1430215, c. vchodu: 30, c. poschodia: 1,0 vYmere 35 m2 a spoluvlastnicky podiel na spoloenych Castiach a zariadeniach by1oveho 
domu v podiele 35/2782 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 14302150 vymere 481 m2, zastavana plocha a nildvorie 
v podiele 35/2782, k. u. Presov 

Neby10vY priestor c.: 1 predajna, nachadzajuci sa v by1ovom dome na UI. Exnilrovej 5-9, S. c. 6621, umiestneny na parc. c. KNC 

14343, c. vchodu: 5, c. poschodia: 0, 0 vymere 68 m' a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach by1oveho 

domu v podiele 68/5865 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 143430 vYmere 925 m', zastavanil plocha a nadvorie v 
podiele 68/5865, k. u. Presov a predstavany objekt, ktorY tvori jeden funkcny celok s NP v by1ovom dome, S. c. 11267, umiestneny 

na parc. c. 14330/29 a pozemok parc. c. KNC 14330/290 vYmere 40 m', zastavanil plocha a nildvorie, k. u. Presov; 

Nebytovy priestor c.: 1 predajiia, nachadzajuci sa v by1ovom dome na UI. Exnilrovej 5-9, S. c. 6621, umiestneny na parc. c. KNC 

14343, c. vchodu: 9, c. poschodia: 0, 0 vymere 73 m' a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach by1oveho 

domu v podiele 73/5865 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 143430 vymere 925 m', zastavana plocha a nadvorie v 
podiele 73/5865, k. u. Presov a predstavany objekt, ktorY tvori jeden funkcny celok s NP v by1ovom dome, S. c. 11272, umiestneny 

na parc. KNC c. 14330/35 a pozemok parc. KNC c. 14330/350 vYmere 65 m', zastavanil plocha a nildvorie, k. u. Presov 

Neby10vY priestor c.: 2 ucnovske stredisko, nachadzajuci sa v by1ovom dome na UI. Exnarovej 5-9, S. c. 6621, umiestneny na parc. 

c. KNC 14343, c. vchodu: 5, c. poschodia: 0, 0 vymere 74 m' a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach 

by1oveho domu v podiele 74/5865 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 143430 vymere 925 m', zastavana ploch a a 
nildvorie v podiele 74/5865, k. u. Presova predstavany objekt, ktorY tvori jeden funkcny celok s NP v by1ovom dome, S. c. 11268, 

umiestneny na parc. KNC c. 14330/30 a pozemok parc. KNC c. 14330/300 vymere 91 m', zastavanil plocha a nadvorie, k. u. 
Presov 

Neby10vY priestor c.: 1 ucnovske stredisko, nachildzajuci sa v by1ovom dome na UI. Exnilrovej 5-9, S. c. 6621, umiestneny na parc. 

c. KNC 14343, c. vchodu: 6, c. poschodia: 0, 0 vYmere 38 m' a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach 

by1oveho domu v podiele 38/5865 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 143430 vYmere 925 m', zastavana plocha a 
nildvorie v podiele 38/5865, k. u. Presov 

Neby10vy priestor c.: 2 posta, nachildzajuci sa v by1ovom dome na UI. Exnilrovej 5-9, S. c. 6621, umiestneny na parc. c. KNC 

14343, c. vchodu: 7, c. poschodia: 0, 0 vYmere 74 m' a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach by1oveho 

domu v podiele 74/5865 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 143430 vymere 925 m', zastavanil plocha a nildvorie v 
podiele 74/5865, k. u. Presova predstavany objekt, kt0rY tvori jeden funkcny celok s NP v by1ovom dome, s. c. 11270, umiestneny 

na parc. KNC c. 14330/32 a pozemok parc. KNC c. 14330/320 vYmere 94 m', zastavanil plocha a nadvorie, k. u. Presov 

Neby10vY priestor c.: 1 posta, nachildzajuci sa v by1ovom dome na UI. Exnarovej 5-9, S. c. 6621, umiestneny na parc. c. KNC 

14343, c. vchodu: 8, c. poschodia: 0, 0 vymere 5 m' a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach by1oveho domu 

v podiele 5/5865 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 143430 vymere 925 m', zastavana plocha a nadvorie v podiele 
5/5865, k. u. Preiov 

Stavba na UI. Prostejovskej 35/B - predajiia kvetov, S. c. 7086 umiestnena na pozemku parc. c. KN 9310/536 a pozemok 

zastavany stavbou parc. c. KN 9310/5360 vymere 83 m', zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov 

Nebytovy priestor v bytovom dome na UI. Pavia Horova 18-20, S. c. 6320, umiestneny na pozemku pare. c. KNC 
14627, zastavana plocha, k. u. Presov (nezapisany na LV) 



NebytovY priester c.: 1, nachadzajuci sa v bytovom dome na UI. tsl. armady 12-16, s.c. 4695, umiestneny na pare. C. KN 8120, C. 
vchodu: 14, C. poschodia: 1 0 vYmere 13 m2 a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach bytoveho domu v 
podiele 13/1045 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KN 81200 vYmere 482 m2 v podiele 13/1045, zastavana ploch a a 
nadvorie, k. u. Presov 

NebytovY priestor c.: 2, nachadzajuci sa v bytovom dome na UI. tsl. armady 12-16, s.C. 4695, umiestneny na parc. c. KN 8120, c. 
vchodu: 14, c. poschodia: 1 0 vymere 13 m2 a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach bytoveho domu v 
podiele 13/1045 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KN 8120 0 vYmere 482 m2 v podiele 13/1045, zastavana plocha a 
nadvorie, k. u. Presov 

NebytovY priestor c.: 2, nachadzajuci sa v bytovom dome na UI. tsl. armady 12-16, s.C. 4695, umiestneny na parc. c. KN 8120, c. 
vchodu: 16, c. poschodia: 1 0 vYmere 13 m2 a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach bytoveho domu v 
podiele 13/1045 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KN 8120 0 vYmere 482 m2 v podiele 13/1045, zastavana plocha a 
nadvorie, k. u. Presov 

NebytovY priestor c.: 3, nachadzajuci sa v bytovom dome na UI. tsl. armady 12-16, s.c. 4695, umiestneny na parc. c. KN 8120, c. 
vchodu: 16, c. poschodia: 1 0 vymere 13 m2 a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach bytoveho domu v 
podiele 13/1045 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KN 8120 0 vymere 482 m2 v podiele 13/1045, zastavana plocha a 
nadvorie, k. u. Presov 

NebytovY priestor c. 3, nachadzajuci sa v bytovom dome na Pavlovieovom namesti 27-33, S. c. 3860, umiestneny na pozemku 
parc. c. KNC 5534, c. vchodu: 31, c. poschodia: -1, 0 vymere 16 m2 a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach 

bytoveho domu v podiele 16/3902 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 5534 0 vymere 1 282 m2
, zastavana plocha a 

nadvorie v podiele 16/3902, k. u. Presov 

Nebytovy priestor: kancelaria, nachadzajuci sa v bytovom dome na UI. ~vabskej 24-26, S. c. 6821, umiestneny na parc. c. KNC 
2861/008, c. vchodu: 24, c. poschodia: 1 0 vymere 73 m2 a spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach a zariadeniach bytoveho 
domu v podiele 73/2381 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 2861/008 0 vymere 398 m2

, zastavana plocha a 
nadvorie v podiele 73/2381, k. u. Solivar 

Garaz na UI. 17. novembra (vnutroblok pri kotolni), S. c. 13793, umiestnena na pozemku parc. c. KNC 5767/5 a pozemok parc. c. 

KNC 5767/5 0 vYmere 19 m 2, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov 

Garaz na UI. 17. novembra (vnulroblok pri kotolni), S. c. 13794, umiestnena na pozemku pare. c. KNC 5767/6 a pozemok parc. c. 

KNC 5767/6 0 vymere 13 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov 

Denne centrum Sabinovska 34, S. c. 5112, umiestnene na pozemku parc. c. KNC 1115/1, pozemok zastavany stavbou 0 vymere 
311 m2, zastavana plocha a nadvorie, garaz nachadzajucej sa vareali DC vedenej ako Kotradova 1, S. c. 11139 umiestnena na 

pozemku parc. c. KNC 1114, pozemok zastavany stavbou parc. c. KNC 11140 vYmere 21 m 2, zastavana ploch a a nadvorie a 
prirahly pozemok parc. c. KNC 1113/1 0 vymere 344 m2

, zahrada, k. u. Presov 

Denne centrum Jiraskova 1, S. c. 1026, umiestnene na pozemku parco c. KNC 554/1, pozemok zastavany stavbou 

parco c. KNC 554/1 0 vymere 243 m 2, zastavana plocha a nadvorie a prifahly pozemok parco c. KNC 554/2 0 vymere 

179 m" zastavana plocha a nadvorie, k. u. Solivar 

Denne centrum nachadzajuce sa v nebytovom priestore c. 1 v bytovom dome na UI. Popradskej 8, S. c. 7596, 

umiestnenom na pozemku parco c. KNC 14660, c. vchodu 8, c. poschodia 0 0 vymere 100 ml, spoluvlastnicky 
podiel na spolocnych castiach a zariadeniach bytoveho domu v podiele 100/1456, spoluvlastnicky podiel na 

pozemku parco c. KNC 146600 vymere 511 ml, zastavana plocha a nadvorie v podiele 100/1456, k. u. Presov a 

cas! prifahleho pozemku parco c. KNC 146590 celkovej vymere 2953 m 2, ostatna plocha, k. u. Presov 

Nizkoprahove denne centrum pre deti a rodinu v lokalite Stara Tehelna, S. c. 14211, umiestnene na pozemku parco 

c. KNC 1396/79 a pozemok parco c. KNC 1396/790 vymere 89 m 2, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov 

Nebytovy priestor c. 8-1skl, nachadzajuci sa v bytovom dome na UI. Prostejovskej, S. c. 7026, suteren, vchod c. 
117, zapisany na LV c. 10751 0 vymere 33 m2, umiestneny na pozemku parco c. KNC 16226/80, spoluvlastnicky 
podiel na spolocnych castiach a zariadeniach bytoveho domu v podiele 33/1881 a spoluvlastnicky podiel na 

pozemku parco c. KNC 16226/800 vymere 400 m 2, zatavane plochy a nadvoria v podiele 33/1881, k. u. Presov 

Spevnena plocha - ihrisko na Bastovej ulici (pri Hotelovej akademii) vratane oplotenia umiestnena na pozemku parco 

c. KNC 303/8 a pozemok parco c. KNC 303/8 0 vymere 2720 m 2, ostatne plochy, k. u. Presov 

Hotel Senator - Hlavna 67, S. c. 2904 umiestneny na pozemku parc. c. KNC 54/1 a pozemok zastavany stavbou parc. c. KNC 54/1 
2o vYmere 601 m , zastavana plocha a nadvorie a prirahly pozemok parc. c. KNC 54/2 0 vYmere 432 m2

, zastavana plocha a 

nadvorie, k. u. Presov 


NebytovY priestor nachadzajuci sa na I. a II. podzemnom podlazi v objekte Hlavna 73, S. c. 2907, umiestnenom na pozemku parc. 
c. KNC 51/1 0 vymere 1339 ml, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov 

Nebytovy priestor c. 1 kancelaria, nachadzajuci sa v bytovom dome na UI. Sibirskej 24, S. c. 12850, umiestneny na 
pozemku parc. c. KNC 143021340, c. vchodu: 24, c. poschodia: 0, 0 vymere 47 m2

, spoluvlastnicky podiel na spolocnych Castiach 
a zariadeniach bytoveho domu v podiele 47/1519 a spoluvlastnicky podiel na pozemku parc. c. KNC 14302/3400 vYmere 261 m2 v 
podiele 47/1519, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov. 

16 garazi nachadzajucich sa v bytovom dome na UI. ~meralovej 13-23, S. c. 4873, umiestnenom na pozemku parc. c. KNC 
9310/425,0 vymere 1 102 m2, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Presov, vratane podielu na spolocnych Castiach a zariadeniach 
bytoveho domu a podielu na pozemku. 



Stavba byvalej materskej a zakladnej ikoly Oumbierska 40, S. C. 7331 umiestnena na pare. C. KN 14302119 a pozemok zastavany 
stavbou pare. c. KN 143021190 vymere 1 859 m', zastavana plocha a nadvorie a prilahle pozemky pare. C. KNC 143021200 

vymere 1439 m', zastavana plocha a pare. C. KNC 143021320 vymere 125 m', zastavana plocha, k. U. Preiov 

Stavba - obchodno-prevadzkova budova, UI. Mukaeevska 18, s. C. 12743 umiestneny na pozemku pare. C. KNC 92041140 a 

pozemok zastavany stavbou pare. C. KNC 920411400 vymere 343 m', zastavana plocha a nadvorie, k. U. Presov 

Areal Janoliikova 70: budova, s. C. 5392, umiestnena na pozemku pare. c. KNC 1632, pozemok zastavany stavbou a tvorlaei Casf 
Bezdvora a zahrady pare. C. KNC 16320 vYmere 3508 m', zastavana plocha a nadvorie a prilahly pozemok pare. C. KNC 16330 
multifunkcneho

vYmere 559 m', zahrada, k. U. Preiov 
ihriska 

Areal SoIivarskii 60: budova, S. c. 1452, umiestnena na pozemku pare. c. KN 358, stavba garBie, baz s. C. umiestnena na pozemku 

pare. C. KN 357, pozemok zastavany stavbou pare. C. KN 3580 vYmere 898 m', zastavana pIocha a nadvorie, pozemok pod 

garazou pare. C. KN 3570 vYmere 14 m' a prilahly pozemok pare. C. KN 356 0 vYmere 1 538 m', k. U. Solivar 

Stavba-SoUvarska 551A (byval6 kino Pramen), s. C. 11064 umiestneny na pozemku pare. C. KNC 16412 a pozemok zastavany 

stavbou pare. C. KNC 164/20 vymere 316 m', zastavanii plocha a nadvorle, k. U. Sollvar 

Stavby su 
ciastocneObjekty - administrativna budova a tenisov6 kurty UI. Nabrezna, s. c. 4420, umiestnen6 na pozemku pare. C. KNC 8463/1,2,3, 4 a 
umiestnene napare. C. KNC 8464/12, k. U. Preiov podIa grafiekej predlohy 
cudzich 
POzemkoch 

Objekty - tenisov8 kurty a prislusna administrativna budova, s. C. 7532, umiastnen6 na pozemku pare. c. KNC 8367 a 8369 a 

pozemok zastavany stavbami pare. C. KNC 8367 0 vYmere 2785 m', zastavana pIocha a nadvorie a pozemok pare. C. KNC 8369 0 

vymere 112 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. U. Preliov 

Stavba-Gymnasticka teloevicna - UI. Jarkova 47, s. c. 3095 umiestnena na pozemku pare. c. KNC 207 a pozemok zastavany 
stavbou, pare. C. KN 2070 vymere 248 m', zastavana plocha a nadvorle, k. U. Preliov 

NebytovY priestor: kryt, nachadzajuei sa v bytovom dome na UI. 17 novembra 70-76, s. C. 3736, umiestneny na pozemku pare. c. 

IKNC 5856, C. vchodu: 70, C. poschodia: -1 0 vymere 83 m 2 a spoluvlastnieky podlel na spolocnyeh castiaeh a zariadeniaeh 
bytoveho domu v podiele 83/1441 a spoluvlastnicky podiel na pozemku pare. C. KNC 5856 0 vymere 674 m2 zastavana plocha a 
nadvorie v podiele 83/1441, k. U. Presov 

Objekty nachadzajuce sa v areali Letn6ho kupaliska na Sill, stavby, bazeny, minlgolf, pozemky pare. C. KNC 9310/496, 9310/900, 
9310/901,93101902,9310/494, k. U. Preiov podia grafickej predlohy 

Objekty nachadzajuce sa v areaU Cyklistiekeho stadi6na: administrativna budova, socialne zariadenie, cyklistieky okruh, hladisko a 
pozemky podIa grafickej predlohy 

Stavba byvalej M~ na UI. Lomniekej 30, s. C. 6922, umiestnena na pozemku pare.c. KNC 26001118 a pozemok zastavany stavbou 

pare. C. KNC 2600/118 0 vymere 878 m', zastavana ploeha a nadvorle a prllahl8 pozemky pare. C. KNC 2600/117 0 vymere 3485 Bez detskeho 
2 m , zastavana plocha a nadvorie a Casf prilahl8ho pozemku pare. C. KNC 2600/11 0 celkovej vYmere 32284 m2

, zastavana pIocha ihriska a 
a nadvorie, k. U. SoUvar parkovacich miest 

Stavba - SoIlvarska 2, baz s. C. , umiestnena na pozemku pare. C. KNC 61213 a Casf pozemku parae. C. KNC 612/3 0 vYmere 25656 

m2, zastavana plochy a nadvoria, k. U. SoUvar 

Mestsky uCeiovY objekt - Kovatska 15, s. c. 8486 umlestneny na pozemku pare. c. KN 701/1 a pozemok zastavany stavbou pare. 

C. KN 70111 0 vYmere 1 715 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. U. Presov 

Stavba - Bemolakova 17, s. C. 6525, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 1444612, k. Ii. Pre§ov, vratane prislusenstva: 
komunikacie pre vozidlB, pelie komuniklicie, vodovodna pripojka, kanaUzsena priPOjka a pozemok zastavany stavbou pare. C. KNC 

14446/20 vYmere 1197 m2
, zastavana plocha a nadvorie a prilahly pozemok pare. C. KNC 14446/40 celkovej vymere 3317 m2, 

zastavana ploeha a nadvorie, k. U. Presov 

Stavba· Semolikova 21, s. C. 6795, umiestnena na pozemku pare. C. KNC 14477/3, k. U. Pre~ov, vratane prislulens 

zastavany stevbou pare. C. KNC 14477/3 0 vYmere 4660 m2
, zastavana plocha a nadvorie a prilahle pozemky podIa graflekej 

pradlohy, k. U. Presov 

Samostatne stojace objekty nachadzajuce sa v areil! na UI. Sudovatelskej 57: byt, garaze, kotolna, audodiehia e pozemky pare. c. 

KNC 6181/3, 6181/4, 618115, 6181/6, 618117, 6181/8, 6181/9, k. U. Presov podIa grafickej predlohy 


Samostatne stojace objekty naeMdzajuce sa v areaU Amfileatra stavba, hladisko, kabina, byt, pozemky podra grafickej predlohy 

Stavbaje 
Stavba - K Okruhliaku 3, s. C. 6738, umiestnena na pozemku pare. C. KN 1674/381,383, k. U. Preiov umiestnena na~ 

cudzom POzem 

Samostatne stojace objekty naehadzajuce sa v areaU M~ Smetanova 2 nasledovne: s. C. 7069 umiestneny na pare. C. KNC 938143, 
s. C. 12568 umiestneny na pare. c. KNC 938/42, s. C. 12567 umiestneny na pare. C. KNC 938/41, vratane stavieb prisllichajueich k 
hlavnym objektom podia evidencie vedenej na OMM, pozemky zastavane stavbami pare. C. KNC 938/43 zastavane ploehy a 

nadvoria 0 vymere 347 m2
, pare. C. KNC 938/42 zastavane plochy a nadvoria 0 vymere 235 m2

, pare. C. KNC 938/41 zastavane 

pIochy nadvoria 0 vymere 62 m2 a prilah18 pozemky pare. C. KNC 938/48 zastavane plochy a nadvoria 0 vymere 2610 m2
, k. Ii. 

Solivar 

3 garBle v SO na UI. MOl 1-3, s. C. 7580, umiestnenom na pozemku pare. C. KNC 5807 a pozemok pare. c. KNC 5807 0 vymere 

199 m2
, zastavana pIocha a nadvorie, k. U. Preiov 



Nebytovy priestor 0 vymere 18,15 m2 nachadzajuci sa na UI. Okruznej pod schodisfom veducim na lavku pre pesich za budovou 
Vychodoslovenskej energetiky, a. s., z UI. Ku Kumstu, umiestneny na pozemku pare. t. KNC 3263, k. U. Presov. NebytoyY priestor 
lie sUCasfou piliara lavky 

Zvonica nachadzajuca sa na UI. Svabskej v Preiove, umiestnena na pozemku parc. t. KNC 2600/149, 2600/1 a 2600/148, k. u. 
Solivar. 

Prevadzkova budova, S. t. 504, nachBdzajuca sa na pozemku parc. c. KNC 1423 0 vymere 326 m2
, zastavana plocha a nadvorie, k. 

u. Zaborskil, zapisana na LV 721; 

Stavba - Tepelnil, odpadovil hospodarstvo a ikoliace stredisko, S. c. 513, nachadzajuca sa na pozemku parc. c. KNC 1414 

o vymere 751 m2, zastavana plocha a nadvorie, k. u. Zaborskil, zapisana na LV 721; 

Pozemky nachadzajuce sa v areali Priemyselnilho parku Zaborskil podra LV t. 721 a 1208 dolozenych v prilohe tohto protokolu; 

Energeticke a vodohospodarske stavby (zapisane na LV 721), komuniklicie vstupne a vnutroarealove nachadzajuce sa 

v Priemyselnom parku Zaborske podra supisu dolozeneho v prilohe tohto protokolu 




Prfloha i!. 2 

Pozemky a stavby v areali Prfrodneho kupaliska Dehia: 

Pozemky: 

parco c. KNC 3161, vodmlplochao vymere 32 409 m2, 

parc. c. KNC 316211, trvaly tnivnaty porast °rymere 104474 m2, 

parc. c. KNC 3162/2, trvaly tnivnary porast °rymere 1 350 m2, 

parc. c. KNC 3162/3, trvaly travnaty porast °rymere 1870 m2, 


2parco c. KNC 3160, zastavana plocha a nadvorie °rymere 353 m

Stavby: 
nebytovy priestor bez S. C. stojaci na pozemku parc. c. KNC 3160, 
bunka pri vstupe bez S. C. stojaca na pozemku parco c. KNC 316211, 
bunka pre plavcika bez S. c. stojaca na pozemku parco C. KNC 316211, 
bunka pri sedimentacnej nadrzi RVSALKA bez S. C. stojaca na pozemku parco C. KNC 
3162/1, 
bunka rybarska basta bez S. C. stojaca na pozemku parc. C. KNC 316211, 

vodna nadrz umiestnena na pozemku parc. C. KNC 3161, 

bazen Danka umiestneny na pozemku parco C. KNC 316211, 

sedimentacna nadrz umiestnena na pozemku parc. c. KNC 3162/1, 

panelova cesta k sedimentacnej nadrzi umiestnena na pozemku par. c. KNC 3162/1, 

vnutroareaIove inZinierske siete, 

pesie komunikacie umiestnene na pozemkoch parco C. KNC 3162/2 a 3162/3, 

oplotenie arealu umiestnene na pozemku parc. c. KNC 3162/1, 


stavby sociaInych zariadeni, vonkajsie sprchy, detske ihrisko, studila (vodojem), tobogan, 

ocefove prezliekarne a d'alSie suvisiace veci nachadzajuce sa v predmetnom areali. 


VodarenskA vela: 

Stavba-Predajna a restauracia VElA, S. c. 3346, nachadzajuca sa na VI. Metodovej 19, 

umiestnena nafozemku parco C. KNC 4603/1 a 460312, pozemok parco c. KNC 460311 ° 


2rymere 395 m ,zastavana plocha a nadvorie, parc. C. 4603/2 °vymere 38 m , parco c. KNC 
24603/3 °v)'mere 55 m , parco c. KNC 4603/4 °rymere 46 m2 a pril'ahle pozemky parc. C. 

2 2KNC 9692/1 °rymere 133 m , ostatna plocha, parco c. KNC 9692/4 °rymere 115 m ,ostatna 
plocha, k. U. Presov. 


