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Ul. Bernolákova- žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
- žiadosť o zaujatie stanoviska 

Na základe žiadosti o prenájom nebytových priestorov na dobu 25 rokov 
nachádzajúcich sa na II. NP v objekte školy nachádzajúcej sa na ul. Bernolákovej č. 21 
v Prešove, Vás žiadame o zaujatie stanoviska k žiadosti o prenájom pre žiadateľa Súkromná 
základná škola pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, za účelom vzdelávania žiakov 
s poruchami aktivity a pozornosti. Požadovaná výška nájomného l €/rok za celý predmet 
nájmu. 

S pozdravom 
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20. januára 2015, Prešov 

. Vec: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov 

Žiadam Vás o prenájom nebytových priestorov - Il. NP pavilónu B (aj s prístupom po 
spoločných priestoroch) školy na Bernolákovej ulici č. 21 v Prešove na účely vzdelávania 
žiakov Súkromnej základnej školy pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti v hore 
uvedených priestoroch na dobu 25 rokov za sumu l euro/rok za celý predmet nájmu od 
1.7.2015. 

Doposiaľ v Prešovskom samosprávnom kraji neexistovala špeciálna základná škola ani trieda 
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti 
(porov. Z.z. 245/2008, § 94 ods. 2 písm. j, zákona o výchove a vzdelávani a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Naša Súkromná základná škola 
pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti, ktorá je neziskovou organizáciou, môže mať 
podľa dikcie zákona v triede iba 4 - 8 takýchto žiakov, pričom financovanie školy zo strany 
štátu sa odvíja od počtu žiakov, preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o zníženie nájonmej 
sumy za uvedené priestory. 

Žiakov s poruchami aktivity a pozornosti štatisticky neustále pribúda. Sme odhodlani 
vynaložiť všetko svoje úsilie, aby sme mohli vykonávať dobrú službu pre deti nášho mesta, 
ktoré trpia hore spomínanou diagnózou ADHD, resp. ADD. 

Za dobrú vôľu pri rozhodovaní a kladné vybavenie mojej žiadosti vám vopred ďakujem. 

S úctou 

6_p~ 
---Ing. Stanislav Harčarík 

zriaďovateľ školy 

Prilohy: l, Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2014-5755/53579:9-100B2 

2, Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO) ' 


