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Ul. Bernolákova- žiadost' o výmenu miestnosti s drobnou stavebnou úpravou 
-žiadost' o stanovisko 

Na základe žiadosti o výmenu miestnosti s drobnou stavebnou úpravou Vás žiadame 
o poskytnutie stanoviska pre žiadatel'a EMERKA, rodinné oddychové centrum Bernolákova 
21,080 Ol Prešov. 

Žiadate!' ma prenajaté nebytové priestory o celkovej výmere 184,90 m2 nachádzajúce sa 
na ul. Bernolákovej č. 21 v Prešove na základe uznesenia MsZ v Prešove č. 446/2013. Týmto 
žiada o zámenu miestnosti č. 106 o výmere 69,76 m2 za miestnosť č. 102 o výmere 66,70 m2 

a možnosť následného prepojenia miestnosti l 02 a l 03 a to z dôvodov skvalitnenia služieb 
a organizačných aktivít, sfunkčnenia priestorov a zvýšenia bezpečnosti v priestoroch chodby. 

S pozdravom 

2xPríloha 
Kópia žiadosti 
Stanovisko správcu 
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Vec: Stanovisko k žiadosti 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
TeL: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
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OR vedený na OS v Prešove. oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Odd. mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavu.ie: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 

17.09.2014 

Emerka, ROC, o.z. so sídlom na Bernolákovej 21, 080 Ol Prešov - žiadost' o výmenu 
miestnosti s drobnou stavebnou úpravou. 

EMERKA, rodinné oddychové centrum má uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 5666 
na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa 23.9.2013, kde bol 
uznesením č. 446/2013 schválený dlhodobý prenájom na ul. Bernolákova 21 na I. NP 
o výmere 184,90 m', na dobu 20 rokov, za úhradu l €/rok, za účelom posky1ovania 
vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít pre rodiny a znevýhodnené skupiny 
obyvateľstva. Ide o prenájom miestností l 03 o výmere 67,20 m' a miestnosti č. l 06 o výmere 
69,76 m' +spoločné priestory- 47,94 m'. 

EMERKA, o.z. žiada vymeniť miestnosť č. 106 (69,76 m') za miestnosť č.I02 ( 66,70 m') 
a následne prepojiť miestnosti l 02 a l 03 vy1vorením prechodu. Svoju žiadost' odôvodňujú 
v liste zo dňa.26.8.20!4. 

Správca odporúča výmenu miestnosti č. l 06 za miestnosť č.! 02 z dôvodu lepšieho 
usporiadania prenajatých priestorov ajednak z dôvodu, že uvoľnenú miestnosť č. 106 vie 
správca ďalej prenajať ďalšiemu záujemcovi, ktorý avizoval, že sa bude o tento priestor 
uchádza!' vo verejnej sút'aži. 

S pozdravom 
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Emerka,ROC, o.z., Bernolákova 21, 080 Ol Prešov 
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Doolo 
1 1 -09- 2014 dňa: 080 Ol Prešov 

Č. Spisu: --/f{f'/ /d0/'/ 
PrOohy: l Skart. znak: 

V Prešove 26.8.2014 

VEC: Žiadosť o výmenu miestnosti s drobnou stavebnou úpravou 

Dovoľujeme si vás požiadať o výmenu NPktorý máme vo výpožičke na 

Bernolákovejul. č. 21, l. nadzemné podlažie, miest. č. 106 o rozlohe 69,76 m2 za 

miestnosť č. 102 o rozlohe 66,77 m2 a zároveň žiadame o povolenie drobnej 

stavebnej úpravy (vytvorenie prechodu medzi miestnosťami č. 102 a 103). 

Výmenu NP žiadame z týchto dôvodov: 

- Skvalitnenie služieb a organizačných aktivít Emerkyo.z. 

Sfunkčnenie a zveľadenie priestorov 

- Zachovanie medziľudských vzťahov medzi organizáciami nachádzajúcimi 

sa v týchto priestoroch 

- Zvýšenie bezpečnosti v priestoroch chodby 

Ďakujem za porozumenie. 

~:E~~~~~~ 
l ~ 42J37 433 re ov 

Ing. atarína Mmerová 

štatutár 


