
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: 

080 O l Prešov 

Vážený pán 
PhDr. RudolfDupkala 
Poslanecká schránka č.8 
predseda VMČ č. 6 

Vybavuje /linka Prešov: 

M/4905/2015 
č.zázn. 73987 

Ing. Benčíková/31 00217 30.3.2015 

Vec: 
Ul. Bernolákova -žiadosť o prenájom 
- žiadost' o stanovisko 

Na základe žiadosti o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na L a Il. NP 
v objekte telocvične nachádzajúcej sa na Ul Bernolákovej č. 21 v Prešove za ročné nájomné vo výške 
l €/ročne so záväzkom investovania do predmetných nebytových priestorov Vás žiadame o poskytnutie 
stanoviska pre žiadateľa Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná l, 081 35 Prešov. Navrhovaná 
doba nájmu do 31.8.2029 (v súlade s prenájmom ostatných pavilónov predmetnej základnej školy). 

Oddelenie mestského majetku eviduje aj žiadosť Slovenského zväzu bedmintonu o predlženie 
doby prenájmu nebytových priestorov na obdobie 20 rokov so záväzkom investovania do predmetnej 
budovy- telocvične, ku ktorej ste zaujali stanovisko na zasadnutí výboru mestskej časti dňa 5.2.2015. 

Vzhľadom na doručenie dvoch žiadostí o prenájom predmetných nebytových priestorov od dvoch 
rôznych subjektov Vás žiadame o zaujatie stanoviska. 

V súčasnosti predmetné nebytové priestory uz1va na základe výpožičky Gréckokatolícke 
arcibiskupstvo Prešov a zároveň má uzatvorenú zmluvu o užívaní priestorov telocvične na Bernolákovej 
21 v Prešove so Slovenským zväzom bedmintonu do doby prijatia uznesenia Mestského zastupiteľstva 
mesta Prešov, ktorým rozhodne o prenechaní výpožičky do nájmu na základe žiadosti podanej v tejto 
veci, najdlhšie však do 16. 3. 2016. 

S pozdravom 

4 x Prílohy 
Kópia žiadosti zo dňa 5.2.2014 
Kópia žiadosti zo dňa 16.3.2015 
Kópia žiadosti o stanovisko 
Dohoda o užívaní 

MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 

ODBOR SP.AÄVY MAJETKU MESTA 
. Oddelente mestského majetku -----------------_A.. ... y 

~, l] 

Ing. Marta Dolha · 
poverená riadením oddelenia 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV 

Váš list číslo/ zo dňa 

Vec: Žiadost' o prenájom 

Vážená pani primátor ka, 

Náš lisť číslo 
889/2015 

Primátorka mesta Prešov 
Ing. Andrea Turčanová 
Mesto Prešov 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje/linka 
Daniel Dzurovčin l 689 

Prešov 
13.03.2015 

v zmysle našej žiadosti č. 194/2014 z 04.02.2014 a následne Vašej odpovede č. 8844/2015 

z 04.02.2015 Vás opätovne žiadame o prenájom telocvične na Bernolákovej ulici 21 v Prešove pri 

budove základnej školy, v ktorej sídli Gymnázium hl. Pavla Petra Gojdiča a Cirkevná základná 

škola s materskou školou hl. Pavla Petra Gojdiča, ako prípad hodný osobitného zreteľa na dobu 

podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5663 a jej dodatkov za cenu l EUR ročne. 

Svoju žiadosť odôvodňujeme tým, že obe školy, ktoré v školskom roku 2014/15 navštevuje 

viac ako 300 detí, nutne potrebujú telocvičňu na zabezpečenie riadneho vyučovacieho procesu. Tieto 

nároky sa zároveň každoročne zvyšujú a do budúcna je stabilné zabezpečenie telocvične pre uvedené 

školy nutné. 

Zároveň zdôrazňujeme, že súhlasíme s tým, aby telocvičňu aj naďalej využíval pre svoje 

potreby Slovenský zväz bedmintonu a sme pripravení na vzájomnú spoluprácu do budúcnosti. To 

potvrdzuje aj. skutočnosť, že už dnes máme podpísanú dohodu, ktorá zabezpečuje, aby bedmintonisti 

po skončení svojej nájomnej zmluvy mohli naďalej využívať telocvičnu až do riadneho rozhodnutia 

Mestského zastupiteľstva v Prešove o dlhodobom nájme. Vo vlastnom záujme chceme 

bedmintonovému zväzu vyjsť maximálne v ústrety. 

Nakoľko sa telocvičňa nachádza v dosť zlom technickom stave, sme pripravení investovať aj 

do tejto budovy a zveľadiť majetok mesta, tak ako sme to uskutočnili v priestoroch školy, ktoré 

využívame v súčasnosti, kde sme z vlastnej iniciatívy na zateplenie a výmenu okien preinvestovali 

551 tis. EUR v rokoch 2011 a 2012. 

S úctou 

IČO: 
00179205 

Tel.: 
051 75 62 601 

Fax: 
051 75 62 625 

E-mail: 
abu@grkatpo.sk 

Web: 
www .grkatpo.sk 



Došla: 

. GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV 

Hlavná l, P. O. Box 135, 081 35 Prešov 

Váš list číslo/zo dňa 

lt:ak a lehota 
uíoženia: 

Náš list-číslo 
481/2014 

Vec: Žiadost' o prenájom priestorov- doplnenie 

Vážený pán primátor, 

Primátor mesta 
JUDr. Pavel Hagyari 
Hlavná 73 
080 Ol Prešov 

Vybavuje/linka 
Daniel Dzurovčin l 689 

Prešov 
04.02.2014 

v úvode Vám chcem poďakovať za osobné prijatie zástupcov Gréckokatolíckeho arcibiskupstva Prešov 

dňa 31. januára 2014 ohľadom našej žiadosti č. 194/2014 zo dňa 17 .O 1.2014. 

Ako sme uviedli v žiadosti, súčasný stav je pre nás značne obmedzujúci a finančne nevýhodný, keďže 

užívame telocvičňu prostredníctvom tretej strany. Aktivity žiakov v telocvični sú z našej strany 

minimalizované a upravované tak, aby poplatok za jej užívanie bol pre školy čo najprijateľnejší. Prakticky je 

telocvičňa žiakmi našich škôl využívaná len dva dni v týždni dopoludnia, ostatné pracovné dni je telocvičňa 

dopoludnia nevyužitá. Aktivity Slovenského zväzu bedmintonu sa konajú denne iba od 15.00 do 17.00 hod. 

Následne je telocvičňa do 22.00 hod. užívaná súkromnými osobami. Tiež sa v telocvični pravidelne konajú 

víkendové jednodňové ako aj dvojdňové bedmintonové turnaje, minimálne raz v mesiaci. 

Z uvedeného vyplýva, že užívame telocvičňu v rozsahu cca 18% celkového času, náš podiel na 

prevádzkových nákladoch však činí 25%. Dôležité je tiež, že sa podieľame na prevádzkových nákladoch za 

celú budovu telocvične, ale pri užívaní žiakmi na hodiny TV obsadzujeme iba malú, resp. veľkú telocvičňu. 

Platíme za celú budovu, aj za kancelárske, ubytovacie a skladové priestory, ktoré využíva Slovenský zväz 

bedmintonu. Za zmienku stojí aj to, že uhrádzame aj alikvotnú Časť nákladov na elektrickú energiu, ale v čase 

školského vyučovania sa v telocvični nikdy nesvieti. Toto nastavenie spolufinancovania réžie je 

nespravodlivé, ale keďže telocvičňu na vyučovanie nutne potrebujeme, sme nútení súhlasiť s danými 

podmienkami. 

Žiaci našich škôl telocvičňu nutne potrebujú vo väčšom rozsahu ako doteraz a tieto nároky sa 

každoročne zvyšujú, ale pri súčasnom nastavení je to pre nás nevýhodné a nemôžeme si to dovoliť. Preto Vás 

žiadame o prenájom týchto priestorov, aby telocvičňa fungovala v našej réžii a bola k dispozícii v prvom rade 

žiakom školy. Samozrejme, sme pripravení na aktívnu spoluprácu so súčasným užívateľom - Slovenským 

zväzom bedmintonu, aby časová a priestorová kapacita telocvične bola maximálne využitá, čo bude aj 

finančne výhodné pre obe zúčastnené strany. 

S úctou 

IČO: 
00179205 

Tel.: 
051 75 62 601 

Fax: 
0517562625 

\ 

l 
l 

l' .. 

Mons. Ján Babjak SJ 
prešovský arcibiskup a metropolita 

E-mail: 
abu@grkatpo.sk 

Web: 
www.qrkatpo.sk 



Vát list člslo l z:o dlla: 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
SEKCIA MAJETKOV A A EKONOMICKÁ 

Oddelenie mestského majetku 

Naie člslo: 

M/14722/2014 
č.zázn. 7896 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vážený pán 
PhDr. Rudolf Dupkala 
Poslanecká schránka č.8 
predseda VMČ č. 6 

Vybavuje /linka Preiov: 

Ing. Ben č fková/3 l 00217 3.2.2015 

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

Na základe žiadosti o predlženie doby prenájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. 
a II. 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 žiadatel'a 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 rozhodnuti 
o petícii za podporu nájmu telocvične pre potreby CVČ s MŠ bi. P. P. Gojdiča a Gymnázia bl. 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 

lxPríloha 
Kópia žiadosti 

.MI~S''f1ft lf~".t IF,~~O'\' 
h.til.l·;dsl\\1 i::6·ad 

SEKCIA ;,t~JF.TKOVÁ ;\ E!I:O~l0M'CKÁ 
Oddelt:nit! n·,·.:'i"!;kóhn inajetk 1J 

080 01 Ptcšcv CiJ 

JUDr. Kataňná Juricová 
vedúca oddelenia 

Mestský úrad v Prelove 1 Hlavné 731080 01 Prelov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)n336651 E-mail: mesto.radnlca@presov.sk l www.presov.sk 



.~· .... + .-. !. ~ ,..,-::- !"" ...... . ·-··' Mesto Prešov 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
Prešov 

-

MEST'O PREŠOV Mestský úrad v Prešove j 6 
l:isln spisu: ,'fj lit 712/ Jo I'J J P.eglstr. znafka: /Iii 

.. "" A" - ,,,,• ~ _,, -- Znak a lehota 

OaSI a: - 8 .. 09-- 20t~ ulolania: 
í 

Prno~y; :• ,-. , . j Vybavuje: 14 )~/~cJ"fo'*'? 
12.2.. ~10. hílj fvldsn~né tisio došiel polty: 

V Prešove 3.9.2014 

Vec: Žiadosť o predfženie doby prenájmu. 

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 predfžená do 1.3.2015. 

Z dôvodu blfžiaceho sa termfnu 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 l € 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 využfva Slovenský zväz bedmintonu ako "Bedmintonové centrum 
SZBe" a realizuje sa tu tréningový proces reprezentačných výberov SR. Okrem toho sa 
priestory využfvajú na tréningový proces prešovského klubu PBA Prešov ako aj športové 
aktivity pre~ovskej verejnosti. Zárover1 sa tu uskutočr1uje aj vyučovacf proces Gymnázia 
bi. P. P. Gojdiča a Základnej školy s materskou školou bi. P. P. Gojdiča. Máme záujem 
priestory aj naďalej poskytovať na vyučovacf proces obidvoch vyššie uvedených škôl. 

Za kladné vybavenie našej žiadosti vopred ďakujeme. 

S pozdravom 

/ Mgr. -r5'eter Ta !cala 
generálny sekretár 

Slovenaký zvOz bedmintonu, Junácka 6, 832 80 B~IISlOV!J . 
IČO: 30811546 DIČ: 2020888606 registrácia MV SRWS/1-9001901~,113'8;5 

="./1!: .. ;·,.:;>:: ·: :-·,·:;.... , ..•... · ...... .;,. ::;,··~ .. :;:::);: 
Kcncel6rlc: Slovenský zvm bedmintonu. Slovenská 19, 080 Ol Ptefov>. .... ··.·.··· .·. , .. _ ,. ,., , ,., _ 

tel./ tex: 051/773 46 62, mobil: 0905 257 791.0911 257 737, e-mail: sekretar@bedrliii~tM;sk;,, ;:;:,: -::··::-J 
. : \;,;; .: ;h~:~;~~;!i:'~:;~<~~:~~~it ~:~:;:i!'' 



ZMLUVA 
o užívaní priestorov telocvične 

na Bernolákovej 21 ltPrešove 
uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení 

l ďalej len ako" Zmluva "l 

Čl.l 
Zmluvné strany 

Názov: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov 
Hlavná 1, 080 Ol Prešov, Slovenská republika 
oo 179205 

Sídlo: 
IČO: 
Zastúpený: 
Registrácia: 

Mons. SEODr. Milan LACH SJ, pomocný biskup, protosynkel 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode 
náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len ako "ABU") 

Názov: Slovenský zväz bedmintonu 
Sídlo: Junácka 6, 832 SO. Bratislava, Slovenská republika 

30811546 IČO: 
Zastúpený: Mgr. PeterTARCALA, generálny sekretár 
(ďalej len akô "SZB") 

spolu ďalej len ako" zmluvné strany", alebo" účastnfci zmluvy" 

Čl.II 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o.spoločnom užívaní telocvične stojacej na C-KN 
parcele č.14477 /3, za st. plochy a nádvoria o výmere 4660 m2 1la Bernolákovejolici č. 2h' Prešove 
vedenej na LV č. 6492 pre k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov v prospech Mesto Prešov (d'alej len 
"telocvičňa"). 

l. ABU sa zaväzuje umožniť SZB: 

Čl. 111 
Povrnnosti zmlúvných strán 

a) neobmedzene využívať uvedené priestory budovy telocvične: 
- 2 kancelárie so sociálnym zariadením na ll. NP 
-spoločenská miestnosť s pril'ahlou izbou na ll. NP 
-sklad na l. NP 

b) využívať veľkú telocvičňu+ 2 šatne, 2 wc, 2 sprchy v pracovných dňoch počas školského roka: 
pondelo.k: 15.00- 2~.po hod. 
utorok: 15.00 • il.OO hod. 
streda: 15.00- 18.00 hod. 
štvrtok: 15.00-.21.00 hod. 
piatok: 18.00- 20.00 hod. 

c) využívať veľkú telocvičňu + 2 šatne, 2 WC, 2 sprchy počas víkendov, sviatkov a prázdnin v rozsahu 
30 dní ročne na turnaje, resp. sústredenia podľa vopred odsúhlaseného harmonogramu, 

d) ubytovanie jednej osoby- "správcu" priestorov. 

2. ABU sa zaväzuje zabezpečiť náklady na drobné opravy a upratovanie telocvične. 



;. A s am et u • .. ,. ••• • • l 

3. SZB sa zaväzuje: 
.·a) že počas užívania priestorov telocvične zodpovedá za vzniknuté škody, za udržiavanie poriadku a za 

bezpečnosť všetkých návštevnlkov telocvlčne1 
b) zabezpe.člť zamykanie telocvične večer po skončení svojej činnosti, 

- ' c) prispievať na náklady za energie budovy telocvične (teplo, el. energia, vodné a stočné}vo výške 
55% celkových ročných nákladov. 

Čl. IV 
Trvanie dohody 

l. Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda sa vzťahuje na obdobie, od dl'í<J, kedybude mať telocvičňu v 
dočasnej výpožičke ABU do dňa účinnosti novej nájomnej zmluvy na základe rozhodnutia Mestského 
zastupitel'stva v Prešove o dlhodobom nájme uvedených priestorov telocvične. 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianky zákonník v znení neskorších predpisov 

2. Doplnky, zmeny, ako aj odstúpenie od tejto Zmluvy vyžaduje ku svojejplatnosti písomnú formu. Všetky 
dodatky musia byť očíslované pod ra svojho poradia, ako bolj uzatvorené a musia obsahovať dátum ich 
uzatvorenia včítane podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

3. Pokiaľ budú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné alebo protiprávne, nebude 
tým dotknutá platnosť ostatnych ustanoveni Zmluvy. Tieto neúčinné ustanovenia musia byť nahradené 
takou úpravou, ktorá najlepšie zodpovedá zmyslu neúčinnej úpravy. To isté platí v prípade, že by sa 
objavila medzera v úprave. 

4. Doručovanie sa podľa tejto Zmluvy uskutočňuje vždy na adresu zmluvnej .strany uvedenej v úvodných 
ustanoveniach tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy pre doručovanie sú zmluvné strany povinné sa o 
tejto skutočnosti bez omeškania vzájomne informovaL Pokiaľ nebude možné písomnosť opakovane 
doručiť na poslednú známu adresu pre doručovanie, považuje sa pfsomnosť za doručenú tretím dňom 
potom, kedy .sa ako nedoručiteľná vrátila odosielateľovi. 

S. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jeden (l) dostane ABU, jeden. (1) SZB a 
jeden (l) Mesto Prešov. 

6. Zmluvné strany vyhlasuju, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu 
podpisujú. 

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán. 

V Prešove, dňa 11.03.2015 V Prešove, dňa 11.03,2015 

••· ta a Id 


