
Váš list čfsto l zo dňa: 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
SEKCIA MAJETKOV A A EKONOMICKÁ 

Oddelenie mestského majetku 

Naše čfslo: 

Ml 14722/2014 
č.zázn. 126699 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

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

Vybavuje /linka Prešov: 

Ing. Benčíková/31 00217 29.9.2014 

Ul. Bernolákova- žiadost' o predÍženie doby prenájmu 
-žiadost' o stanovisko 

Na základe žiadosti o predÍženie doby prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich 
sa na I. a Il. NP v objekte telocvične nachádzajúcej sa na ul. Bernolákovej č. 21 v Prešove na 
obdobie ďalších 20 rokov za ročné nájomné vo výške l € so záväzkom investovania do 
predmetných nebytových priestorov, Vás žiadame o poskytnutie stanoviska pre žiadateľa 
Slovenský zväz bedmintonu, Junácka 6, 832 80 Bratislava. 

S pozdravom 

l x Príloha 
Kópia žiadosti 

JUD,.Iút..ri~ 
vedúca oddelenia 
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Vec: Žiadosť o predÍženie doby prenájmu. 

Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove 3.9.2014 

Na základe súhlasu nebytovej komisie a zmluvy so spoločnosťou PREŠOV REAL s.r.o., 
máme od 1.3.2009 v nájme telocvičňu bývalej ZŠ Bernolákova na dobu určitú, t.j. do 
1.3.2014. Doba prenájmu bola automaticky predÍžená do 1.3.2015. 

Z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia prenájmu žiadame o prenájom predmetnej 
budovy na obdobie 20 rokov, t.j. do 1.3.2035 a v zmysle osobitného zreteľa s nájmom 
vo výške 1 € na rok, s tým, že ponúkame a zaväzujeme sa do budovy investovať sumu 
100.000,- € (slovom: stotisíc eur) v priebehu prvých troch rokoch nájmu. 

Uvedený priestor využíva Slovenský zväz bedmintonu ako "Bedmintonové centrum 
SZBe" a realizuje sa tu tréningový proces reprezentačných výberov SR. Okrem toho sa 
priestory využívajú na tréningový proces prešovského klubu PBA Prešov ako aj športové 
aktivity prešovskej verejnosti. Zároveň sa tu uskutočňuje aj vyučovací proces Gymnázia 
bi. P. P. Gojdiča a Základnej školy s materskou školou bi. P. P. Gojdiča. Máme záujem 
priestory aj naďalej poskytovať na vyučovací proces obidvoch vyššie uvedených škôl. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

Mgr.· eter Ta cala 
generálny sekretár 

Slovenský zväz bedmintonu, Junácka 6, 832 80 BrátiSJOyo 
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Kancelária: Slovenský z:väz bedmintonu, Slovenská 19, 080 Ol Pre~bv, ', 
tel./ fax: 05l/773 46 62, mobil: 0905 257 791. 0911 257 737, e-mail: sekrefar@bedmlnÍÓn~k 


