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

Na základe žiadosti o predlženie doby prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na l. 
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. 

Dňa 26.1.2015 Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov na svojom zasadnutí neprijalo uznesenie 
k návrhu na zmenu zámerového uznesenia ZO zámeru prenájmu pre Slovenský zväz bedmintonu NA 
zámer prenájmu pre Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove. Táto zmena bola navrhovaná z dôvodu, 
že v prospech nájmu pre Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove sa MsZ vyjadrilo pri rozhodnutí 
o petícii za podporu nájmu telocvične pre potreby CVČ s MŠ bi. P. P. Gojdiča a Gymnázia bi. P. P. 
Gojdiča na Bernolákovej č. 21. Zámerové uznesenie na prenájom telocvične v prospech Slovenského 
zväzu bedmintonu teda ostalo v platnosti, avšak na dobu l roka. 

Medzitým bola na OMM doručená žiadosť Slovenského zväzu bedmintonu o predlženie doby 
nájmu nebytových priestorov na obdobie 20 rokov so záväzkom investovania do predmetnej budovy -
telocvične, vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je teda potrebné v procese vybavovania tejto 
žiadosti pokračovať, Vás preto ako je uvedené v prvom odseku žiadame o zaujatie stanoviska. 

S pozdravom 
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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 zretera 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 
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Kancelária: SlovenskY zväz bedmintonu, Slovenská 19, 080 Ol Pre!Ov-, 
tel./ fax: 051/773 46 62, mobil: 0905 257 791.0911 257 737, e-mail: sekretar@bedrrili\t9n:sk 


