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Vec: 
Ul. Bernolákova- žiadost' o prenájom nebytových priestorov 
-žiadosť o opätovne zaujatie stanoviska 

Na základe stiahnutia žiadosti o prenájom nebytových priestorov o výmere 255,15 m2 

nachádzajúcich sa na l. NP v objekte bývalej materskej školy nachádzajúcej sa na ul. 
Bernolákovej č. 17 v Prešove subjektom ŠK Universal, Vás žiadame o opätovne zaujatie 
stanoviska k žiadosti o prenájom pre Občianske združenie Svetlomodrý svet, Školská 13737/3, 
080 06 Prešov. Obe predmetné žiadosť boli predložené na zasadnutie Výboru mestskej časti 

dňa 6.11.2014. 
Združenie Svetlomodrý svet, Školská 13737/3, 080 06 Prešov, žiada o prenájom a to 

nebytových priestorov o výmere 255,15 m2 nachádzajúcich sa na l. NP v objekte bývalej 
materskej školy nachádzajúcej sa na ul. Bernolákovej č. 17 v Prešove a taktiež okolitého 
pozemku parc. č. KNC 14446/4, ktorý je bezprostredne susediaci s nebytový priestormi (viď 
príloha). za nájomné vo výške l € l rok za účelom vytvorenia interiérového ihriska a pre 
aktivity s hendikepovanými deťmi, poludňajšiu záujmovú činnosť pre deti s autizmom. 
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Mestský úrad v Prešove 

Sekcia majetková a ekonomická, 

Oddelenie mestského majetku Hlavná 73 

080 O 1 Prešov 

Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov na 1.NP na ul. Bernolákova 17, ovýmere 255,15 metrov 

štvorcových a okolitej zelenej plochy. Tieto priestory by sme chceli na zriadenie interiérového ihriska 

a ďalších priestorov pre aktivity handicapovaných detí, popoludňajšiu záujmovú činnosť pre detí s autizmom 

a ako sídlo OZ Svetlomodrý svet. 

Chceli by sme sa spolupodiel'af na zveľaďovani a spoločensky prospešnom používani týchto priestorov, 

vytvoriť prostredie pre vol'nočasové aktivity postihnutých detí, pre stretávanie rodinných príslušníkov týchto 

detí, na prednášky a workshopy o tematike postihnutých detí a možnostiach ako sa s týmito postihmi 

vysporiadať, na realizovanie rôznych terapií a ďalšie aktivity prospešné pre postihnuté deti a ich rodiny. 

Keďže tieto priestory nie sú užívania schopné, je potrebné do značnej miery ich upravovať a nakol'ko naše OZ 

nemá žiadne príjmy, chceli by sme nájom na 10 rokov s ročným nájomným za symbolické jedno euro .. 

Dovol'te, aby sme Vám predstavili OZ Svetlomo_drý svet. 

Sme začfnajúce OZ, ktoré združuje rodiny detí s diagnózou F84 - detský autizmus. K našim prvým aktivitám 

patrí snaha vymaniť tieto rodiny z izolácie domova, lebo prejavy vyplývajúce z tejto diagnózy nám často 

nedovol'ujú žiť "plnohodnotný život". V meste sa nachádza niekoľko interiérových a exteriérových ihrísk, ale 

sú určené pre zdravú populáciu. Pri ich zriaďovaní sa nemyslela na postihnuté deti. Žiadne z ihrísk nespfňa 

potreby bezbariérovosti a ani iných špecifických úprav. 

Špecifikom autizmu je ťažká porucha komunikácie, socializácie. Detí požívajú iné spôsoby komunikácie aké 

im dovolí ich funkčnosť. Mnohé hučia, kričia, pištia, niektoré sú agresívne a majetnícke. Nemôžu sa teda 

integrovať s týmito prejavmi medzi zdravé deti. Neschopnosť komunikácie vedie k potrebe zriadenia 

komunikačných panelov s piktogramami. 

V týchto priestoroch by sa ďalej zriadila časť určená pre rodičov, kde by mohli vzájomne komunikovať 

nadväzovať nové priateľstvá, vymieňať si vzájomné skúsenosti z oblasti výchovy, zdravia a prežitia s ťa~ko 

postihnutým dieťaťom. 



Vo večerných hodinách by sa priestor využíval na rôzne prednášky a kurzy z odboru zdravia, tematiky 

autízmu a sociálnej oblastí. V pláne máme pozývať odborníkov z oblastí medicíny, učitel'ov, výchovných 

poradcov a odborníkov v oblastí alternatívnych prístupov. Ďalšia možnosť využitia priestoru sú tvorivé dielne 

pre maminky a ich deti. 

Ďalším ciel'om je opačná integrácia zdravých medzi choré detí. Vytvoriť v časovom harmonograme priestor 

na možnosť návštevy ihriska zdravým deťom, aby sa od malička mali možnosť sociálne rozvíjať. 

Priestor bude riešený štruktúrovane na čast ihriska, časť pre rodičov, prednášky, aktivity ačasť na 

popoludňajšiu záujmovú činnosť pre autistické detí s osobným asistentom. 

Úlohou OZ je získavať prostriedky na vybavenie interiéru pre popoludňajšiu činnosť, na chod prevádzky 

a ďalšie náklady s tým spojené. 

Na realizáciu tohto projektu vzájomnej pomoci však potrebujeme podporu a pomoc mesta keďže sme 

nezisková organizácia. 

Budeme vďační, keď nám mesto Prešov pomôže zabezpečiť tento priestor pre sídlo prvého interiérového 

ihriska pre handicapované deti a sídlo OZ Svetlomodrý svet. 

Naša prosba je naliehavá. 

Vopred ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu. 

V Prešove dňa Predseda združenia Radoslav Drdák 



ŠK Universal Prešov ,sídlo Matice slovenskej 4762/5 ,prevádzka Bernoláková 17 ,v zastúpení 
štatutárom Petrom Doležalom ,t.č. 0915870755 

Mesto Prešov 

Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mestského majetku 

08001 Prešov 

Vec: Odstúpenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v areály materskej 

školy ,pod centrom vol'ného času Ebony ,ktoré sú momentálne voľné na prízemí 

o rozlohe 290 m2 po dohode s občianskym združením Modrý svet v ich 

prospech. 

V Prešove dňa 05.01.2015 za ŠK Universa) !;>eter Doležal 
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PREŠOV REAL •. r.o. 
SPRÁVCA NEBYTO'vÝ'CH PRIESTOROV 

Váš list: 
M/1472512014 

Naša značka: 
':rf 12014 

Vec: Stanovisko -Bernolákova 17 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40; 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 0511772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

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

Vybavuje: 
Kašprišinová 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove dňa: 
18.11.2014 

Na základe Vašej žiadosti M/16890/2014 zo dňa 6.11.2014 Vám podávame toto 
stanovisko: 

Nebytový priestor na Bernolákovej 17 o výmere 225,15 m' - telocvičňu 

s príslušenstvom na l. NP a okolitej zelenej plochy žiada do nájmu OZ Svetlomodrý svet, so 
sídlom na ul. Školská 13737/3, 080 06 Prešov, zastúpené Radoslavom Drdákom, za 
symbolické nájomné l € na dobu l O rokov z dôvodov uvedených v žiadosti zo dňa 
5.11.2014 pre vytvorenie interiérového ihriska pre hendikepované a autistické deti. 

O dlhodobý prenájom toho istého nebytového priestoru požiadal aj športový klub ŠK 
Universal, so sídlom na Matici Slovenskej 4762/5, za úhradu 1€ ročne, resp. za 8,30€/m'/rok 
pre účely fitnescentra - ide o rozšírenie doteraz užívaných NP o výmere 561,36 m' za 
8,10€/m'/rok. 

Je na zvážení vlastníka, ktorému z týchto záujemcov poskytne tieto priestory formou 
dlhodobého preniijmu za cenu l € ročne, resp. 8,30 €/m'/rok, s prihliadnutím nato, že za 
energie a služby spojené s prenájmom za tieto priestory budú nájomcovi účtované zálohové 
platby vo výške do 300 € mesačne (vykurovanie, voda, elektrická energia). 

Správca sa prikláňa k možnosti prenájmu pre OZ Svetlomodrý svet, nakoľko v meste 
Prešov chýba zariadenie takéhoto typu pre deti postihnuté autizmom a inak hendikepované 
deti, za predpokladu úhradzálohových platieb za energie a služby. : ,;;:,;E?;(iv.i'<EAL:,:~=-\ 

S pozdravom ~-:~2~~ľJ:."~t~~J 

reo: 31722814 
OIC: 2020521393 

gr. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Juraj H~ 
konateľ / cf:.::-....c~.--e-

Bankové spojenie: 
UniCredltBank Slovakia a.s •. t.ú: 101976400511111 



07.01.2'01510:01:44 Ing. Martina Benčiková 
.Informačný systém katastra nehnuteľností (c) OGKK SR: údaje z 30.11.2014 (nie je na právne účely) 
jCG GISAM.CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
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