
ťJI MESTO PREŠOV 

Váš list č íslo l zo dňa: 

Vec: 
Žiadost' o stanovisko 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
SEKCIA MAJETKOV A A EKONOMICKÁ 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Váž. pán 
Ing. Stanislav Kahanec 
Poslanecká schránka č.l4 
predseda VMČ. 7 

Naše číslo : 

M/11179/2014 
č. zázn. 112086 

Vybavuje / linka 

Ing. Benčíková/31 00217 
Prešov: 

21.7.2014 

Na základe žiadosti o predÍženie nájomnej zmluvy č. 4294 na d'alšie obdobie 20 
rokov Vás žiadame o poskytnutie stanoviska pre žiadatel'a Relevant n.o., Ďumbierska 20, 
080 Ol Prešov. 

Nájomná zmluva č. 4294 uzatvorená medzi spoločnosťou Prešov Real, s.r.o. 
a neziskovou organizáciou Relevant na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
na l. NP, Ďumbierskej ul. č. 20 v Prešove o výmere 75 m2 za výšku nájmu 8,30 €/m2 je 
uzatvorená na dobu určitú a to do 30.4.2015 za účelom poskytovania sociálnych služieb pre 
mládež z detských domovov po ich odchode. 

S pozdravom 

Prílohy: Kópia žiadosti 
Kópia stanoviska správcu 

( 
JUDr. Kata a Juricová 

vedúca odd~lenia 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail : mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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/ liiBLBVBnT n.o. 
Nezisková organizácia RELEVANT n.o. 

Svätoplukova ll, 080 Ol Prešov 

-- . ..""''"' -· -~ - - -· --- ............. -

m~ov~Ľr.o . 
-~~ 

Došlo 1 o -06- 2014 dňa : 

--
Č. Spisu: 9f//~·,/y 

Prflohy: j Skart. znak: 

VEC: 
Žiadosť o predfženie nájomnej zmluvy 

Prešov Real s.r.o. 
Slovenská 40 

08001 Prešov 

V Prešove dňa , 10.06:2014 

Týmto by sme Vás chceli požiadať o predÍženie nájomnej zmluvy č . 4294 o nájme priestorov 
na Ďumbierskej 20, č . bytu 199/4140. V týchto priestoroch poskytujeme sociálnu službu v domove na 
polceste Hniezdo pre dievčatá odchádzajúce z detských domovov. V prevádzke domova na polceste 
Hniezdo by sme aj naďalej radi pokračovali a z tohto dôvodu Vás žiadame o dlhodobý prenájom- na 
20 rokov a v priebehu plynutia tohto času by sme radi do týchto priestorov aj investovali (napr. 
výmena okien). 

Za vybavenie tejto žiadosti Vám ďakujeme . 

S úctou 

~--"~l e·,,a., n=r tJ!~'"-- .. . • n.c 
SvätoplL'kov·a 1 ' : 080 Ol P~ešo 

ll~C;: 3i~8874G:; , DIČ: 20222886f':· 
IT! č:is : o Lldt.;: 0.5039'7044//0·:·< 

Marek llenin 
štatutárny zástupca 

1/.z. . ~) 

EMAIL: relevant@relevantsk,· WEB: www.relevant.sk; IČO: 37887483; DIČ: 2022288664 
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PŔEŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Váš list: Naša značka: 
2~· 6 12014 

Vec: Žiadost' o stanovisko 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail : sekretariat@presovreal.sk 
'N'WW. presovreaL sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel : Sro, vložka č . 2847/P 

Vybavuje: 

Mestský úrad 
Komisia pre nebytové priestory 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Kašprišinová 
V Prešove dňa 
13 .06.2014 

Relevant n.o., so sídlom na Svätoplukovej ll, 080 Ol Prešov - žiadost' zo dňa 
l 0.6.2014 o predÍženie nájomnej zmluvy- dlhodobý prenájom. 

Stanovisko: N.o . Relevant zastúpená štatutárnym zástupcom Marekom Ileninom užíva 
nebytové priestory na Ďumbierskej č. 20, na I. NP o výmere 75,00 ml, za účelom 
poskytovania sociálnych služieb pre mládež z detských domovov po ich odchode. 
Nájomná zmluva č. 4294 bola uzatvorená na dobu určitú 5 rokov, a to do 30.04.2015. 
N.o. Relevant ·vo svojom liste žiada o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy na d'alšie 
obdobie- na 20 rokov, za toto obdobie by investovali do nebytového priestoru. 
Ide o nájomcu, ktorý si plní svoje finančné záväzky načas. 

Správca ponecháva rozhodnutie o dlhodobom prenájme na vlastníka. 

S pozdravom 

ICO: 31722814 
DIČ : 2020521393 
IC DPH: 51<2020521393 

Mgr. Peter B~ 7 -------

konatel' / .. .. ~~ 
Ing. JuraJ Hu~ 
konatel' ~.---.......,-.-e-J 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., t .ú: 1019764005/1111 
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