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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 

Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 
Ml 16004/2014 Ing. Benčíková/31 00217 21.10.2014 
č.zázn. 132146 

Ul. Martina Benku- žiadost' o predÍženie doby nájmu 
- žiadosť o stanovisko 

Na základe žiadosti o predÍženie doby nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
na l. NP o výmere 190 45 m2 na ul. Martit>a Benka č. 7 l A v Prešove o l rok a možnosť 
uplatnenia opcie a predfženia nájmu o d'alší l rok, Vás žiadame o poskytnutie stanoviska pre 
žiadateľa Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. 

Nájomná zmluva na prenájom predmetných nebytových priestorov je uzatvorená na 
dobu určitú- 5 rokov do 1.4.2015 s výškou nájmu 50€/m2/rok. 

S pozdravom 
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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 





l 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretarjat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

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

l MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove 12 
n·lslo splw: f{(J . 'J)/~ Reglstr. značia: Mestský úrad 

Oddelenie mestského majetku 
Znak ' lehota 

Dollo: 2 O -10- 2014 uloženia:/ 
J Hlavná 73 

Prnohy: 080 Ol Prešov 

Váš list: Naša značka: 
4292/2014 

Vybavuje: V Prešove dťla 
13.10.2014 Kašprišinová 

Vec: Stanovisko k žiadosti o predÍženie doby nájmu 

Slovenská sporitel'ňa, a.s., so sídlom na Tomášikovej 48, 832 37 Bratislava -
žiadost' predÍženie nájomnej zmluvy. 

Stanovisko; Slovenská sporiteľňa a. s., užíva nebytový priestor na l. NP na ul. 
Martina Benku č. 7/A, o výmere 190,45 m2 za účelom poskytovania bankových služieb 
a výkonu ďalších služieb v súlade so stavebným určením prenajatých priestorov a platnými 
právnymi predpismi. 
Nájomná zmluva 4292 je uzatvorená na dobu určitú - 5 rokov - do 1.4.2015, s výškou 
nájmu 50,00 €1m2/rok, čo je ročný nájom 9522,60 €. · 
Nájomca žiada vo svojom liste zo dňa 25.9.2014 o predÍženie Nájomnej zmluvy č. 4292 
o jeden rok, t.j. do 1.4.2016 s možnost'ou uplatnenia opcie a predÍženia nájmu o ďalší l rok. 
Ide o bezproblémového nájomcu, ktorý si n~čas plní svoje finančné záväzky. 

Správca ponecháva rozhodnutie o predÍžení nájomnej zmluvy na vlastníka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
SlovensK;; .'o. 080 01 PREšov 
IČO. 31.722~·i4, OIC: 2020=21393 
H~ _DPH: SK20205213S3 t7732Q84 č.u.: 1019764005/1111 ·-~ 

Mgr. Peter Bob»//} /'iv-
konateľ / Y ,/-
Ing. Juraj H~ _ 
konateľ/~ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č. u: 1019784005/1111 
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Ing. Martin Susko 
Oddelenie správy majetku 
a riadenia regiónov 
0166/92}'/2014 

' ' ' ' "' ... ' ' ' ./, A-REAL'o/ 

-09- 2014 
-------

Č. Spisu: /,/ j??/.,La/';1' 

Prílohy: \ Skart. znak: 

T +421/2/48 621111 
F +421/2158 26 86 70 
info@slsp.sk 

T +421 2 486 26075 
F+421 
susko.martin@slsp.sk 

Doporueene s dorueenkou 

PREŠOV REAL, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 01 Prešov 

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536 
IČ DPH: SK7020000262 
Obchodný register: Okresný súd 
Bratislava l, oddiel Sa, vložka 801fB 

Oddelenie SMaRR 
Tomáiikova 48 
832 37 Bratislava 

25.9.2014 
vec: Žiadosť o prenájom - predÍženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov 

Vážená spoločnost', · 

Slovenská sporiteľňa, a.s. má s Mestom Prešov, Správcom nebytových priestorov, Hlavná 
73, Prešov v zastúpeni spoločnost'ou PREŠOV REAL, s.r.o. uzatvorenú Zmluvu o nájme 
nebytových priestorov č. 4292 (ev. č. SLSP: 0169/2010/CE) zo dňa 15.03.2010, predmetom ktorej 
je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží nehnutel'ností v k. ú. 
Prešov, ulica Martina Benku č. 7/A, o celkovej výmere 190,45 m2, pre účely prevádzkovania 
obchodného miesta banky. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 5 rokov a nájom uplynie 
01.04.2015. 

Slovenská sporiteľňa, a.s. má za uJem pokračoval' v nájme priestorov aj v d'alšom 
období, preto Vás týmto žiadame o predÍženie doby nájmu o 1 rok, t.j. do 01.04.2016 
s možnosťou uplatnenia opcie a predÍženia nájmu o ďalši 1 rok. 

Vopred ďakujeme za kladnú odpoveď 

S pozdravom 

In . štefan Michálek 
vedúci oddelenia správy majetku 
a riadenia regiónov 

SLOVENSKÁ S 
sporiteľňa 

...... ~: .............................. .. 1;~-Z~;;,rr Kovešdi 
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Sporotel 0850 111 888 


