
Váä list čfslo l zo dňa: 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
SEKCIA MAJETKOV A A EKONOMICKÁ 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Vážený pán 
PhDr. Rudolf Dupkala 
Poslanecká schránka č.7 
predseda VMČ č. 6 

Ml 14 72~~M1ii10 ' Ing. BenčíkovXl'~i'tl'it!' 111• 
č.zázn. 126831 

Ul. Bernolákova- žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
- žiadost' o stanovisko 

Na základe žiadosti o prenájom na obdobie 20 rokov a to nebytových priestorov 
o výmere 255,15 m2 nachádzajúcich sa na I. NP v objekte bývalej materskej školy 
nachádzajúcej sa na ul. Bernolákovej č. 17 v Prešove za nájomné vo výške l € počas prvého 
roka nájmu a potom vo výške 8,30 €/m2

, Vás žiadame o poskytnutie stanoviska pre žiadateľa 
ŠK Universal Prešov, Matice slovenskej 4762/5, 080 Ol Prešov. 

S pozdravom 

2xPríloha 
Kópia žiadosti 
Doplnenie žiadosti 

a Juricová 
vedúca oddelenia 
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ŠK Universal Prešov ,Sídlo Matice slovenskej 4762/5 ,prevádzka Bernoláková 17 
,v zastúpení Peter Doležal ,t.č. 0915870755 ,mail.: 0915870755@orangemail.sk 

Mestský úrad v Prešove 

Sekcia majetková a ekonomická MsÚ 

Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24 

08001 Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom priestorov v areály materskej školy na ulici Bernoláková 17. Nakol'ko by sme 

záujem rozšíriť našu prevádzku fitnescentra ,spolupodieľať sa na zveľaďovaní týchto priestorov, 

vybudovať parkovisko ,outdoorové ihrisko ,mali by sme záujem o priestori vo voľnom pavilóne, 

kde sa pred časom nachadzalo Konzervatórium Dezidera Kardoša ,aby sme si tieto priestori 

vedeli prepojiť ,nakoľko sú dané priestori v dosť dezolátnom stave ,chceli by sme ročný nájom 

za jedno euro, aby sme si ich vedeli upravit a ďalej za terajšiu ponúkanú cenu . Momentálne 

nás navštevujú žiaci dvoch stredných škôl ,ale máme aj mierne komerčný charakter ,nakoľko 

cvičiace stroje ,ich údržba sú dosť nákladné. Tak isto treba platiť nájom a energie ,čomu sa 

nevyhýbame, len aby tento naš dobrý úmysel venovať sa športu a mládeži pochopili všetci. 

Ak by nebolo možné získať tieto priestori ,je tu ešte možnosť prvého podlažia pod centrom 

voľného času Ebony, tak tiež za rovnakých podmienok. Za pochopenie a ústretovosť ďakujeme. 

V Prešove dňa 23.09.2014 Štatutárny zástupca ŠK Universal Peter Doležal 
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stránka l z l 

Benčíková Martina Ing. 

Od: Peter Doležal [0915870755@orangemail.sk] 

Odoslané: 29. septembra 2014 14:00 

Komu: Benčfková Martina Ing. 

Predmet: Doplnenie žiadosti o prenájom priestorov SK UNIVERSAL 

Dobrý deň, chcel by som doplniť žiadosť o prenájom priestorov na ulici Bernolákova 17 pod 
združením Ebony, na koľko chceme rozšíriť naše fitnescentrum pre mládež zo stredných škôl, čo sa 
týka výšky nájmu na 20 rokov v subeznosti s našou terajsou najomnou zmluvou, ktorú v týchto 
priestoroch máme a čo sa týka výšky nájmu, prvý rok by sme chceli mať nájom zajedno euro, aby 
sme mali financie na rekonštrukciu priestorov a v ďalšom nájomnom trvaní podl'a výmery 8,30 eur 
na meter štvorcový ako je uvedené v ponuke mesta. Za ústretovosť ďakujem. 
S pozdravom Peter Doležal 

Odoslané z môjho smartphonu Sony Xperia™ 

29.9.2014 


