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Váš list číslo l zo dňa : 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Váž. pán 
PhDr. RudolfDupkala 
predseda VMČ č. 6 
poslanecká schránka č. 8 

Naše číslo: 

M/6914/20 15 
č.zázn. 93704 

Vybavuje /linka 

Ing. Benčíková/31 00217 

Prešov: 

5. 5.2015 

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

Na základe žiadosti o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na II. NP 
v objekte na Bernolákovej ul. č. 17 v Prešove za nájomné vo výške l €/ mesiac na dobu 
neurčitú, za účelom zriadenia Detskej opatrovateľskej Nonstop služby- DONOS, Vás žiadame 
o zaujatie stanoviska pre žiadateľa Neváhaj o. z., Baštová 14, 060 Ol Kežmarok (občianske 
združenie je vo fáze registrácie) . 

S pozdravom 

2xPríloha 
Kópia žiadosti 
Doplnenie žiadosti 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel. : +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radn ica@presov.sk l www.presov.sk 
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l. Fyzická osoba 
Nepodnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezv isko žiadateľa 
T rvalé bydlisko ž iadateľa : 

Podnikateľský subjekt: 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

riestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

Meno a priezv isko ž iadateľa .Lucia Diškantová, Jana Pribylincová IČO : ešte nepridelené, podaná 
žiadosť na Ministerstvo vnútra SR, ž iadosť v prílohe, IČO dodatočne 

Obchodné meno : Neváhaj o. z . 
Miesto podnikania Baštová 14,0600 l Kežmarok 
Stručná charakte ri stika subjektu a j eho č innosti · Opatrovanie detí pre zamestnaných rodičov mesta 

Prešov na 24 hodinovej báze , nezisková o rganizácia 

2. Právnická osoba 
Obchodné meno : 
Sídlo 
Korešpondenčná adresa: . _ .... _ .. 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: ..... ___ ..... 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti 

3. Požadované nebytové priestory: 
- adresa predmetného NP, o ktorý ž iadame 

ul i ca: Bernoláková 17,0800 l Prešov 
-požadovaná plocha v m2: 226 
-účel využitia NP Detská Opatrovateľská Nonstop Služba- DONOS 

IČO 

-Vami navrhovaná výška nájmu za m2/rok: za všetky m2 spolu 1.-euro/mesiac/12.-eur/rok 
- navrhovaná doba nájmu neurčitá 

- kontakt /telefón, fax, mobil , e-mai l/ 0907 442 737, 0944 455 064, donospresov:f.() gmail. com 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po 
dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. 
Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných 
údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným 
obchodným spoločnostiam s účasťou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nf 
príp. v likvidácii. 

Dátum _l 0 .4 .2015 
podpis žiadate ľa \J 

Prílohy: 
osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia ako tri 

mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty predkladajú doklad o registrácii 
svojho združenia (klubu, nadácie) 



Benčíková Martina Ing. 
---·----------

Od: DONOS Detská opatrovatel'ská nonstop služba [donospresov@gmail.com] 

Odoslané: 4. mája 2015 20:12 

Komu: Benčíková Martina Ing. 

Predmet: Re: Odpoveď prenájom NP -ul. Bernoláková 17 

Prílohy: Stanovy o.z .. docx 

Dobrý deň pani Benčíková, 

stránka l z 2 

na základe telefonického dohovoru a emailovej žiadosti Vám zasielame v prílohe stanovy nášho OZ. 
Zároveň Vám chceme upresniť zámer žiadosti na nebytové priestory. 
V priestoroch na Bernolákovej 17, 08001 Prešov, chceme zriadiť Detskú Opatrovateľskú Nonstop 
Službu- DONOS, ktorá má slúžiť pracujúcim rodičom na hodinové až celodenné opatrovanie detí. V 
priestoroch plánujeme pre deti zriadiť dve herne, s aktívnou i oddychovou časťou, zároveň pre 
rodičov plánujeme zriadiť edukačné a tvorivé aktivity.Pre deti máme pripravené aktivity na rozvoj 
sluchu a pohyblivosti-koordinácie celého tela,s vyškolenými a diplomovanými opatrovateľkami( aj 
pedagogickými pracovníčkami), kde v popoludňajších hodinách a voľnočasových hodinách vieme 
poskytnúť rodičom aj s deťmi aktivity ako: vzdelávanie pre finančnú gramotnosť rodičov i detí v 
spolupráci s inými občianskymi združeniami,či nadáciami. Workshopy aktívnych rodičov,ktorí vedia 
poskytnúť svoj talent iným a vzdelávať sa tak navzájom. Aktivity výmeny skúseností matiek/otcov s 
výchovou detí navzájom. 
Ďalej plánujeme poskytovať rodičom opatrovanie detí aj v rodinách, kde zabezpečíme odbornú 
opatrovateľskú službu napr.chorému dieťaťu, či mamám na MD,ktoré pracujú. 
Našim zámerom je,aby sa rozvíjali nielen deti,ale aj rodičia a nemali potrebu sedieť v reštauračných, 

či kaviarenských zariadeniach s očami na sociálnych sieťach, aby sa stretávali,rozprávali a 
spoznávali svoje obzory,posúvali sa vpred. 
Spolupracujeme navzájom s inými občianskymi združeniami,kde vieme sa aktívne spolupodieľať na 
spoločných cieľoch a mladé rodiny spájať. 

Prajeme príjemný a úspešný delí :-) 

Lucia a Janka 
Diškantová a Pribylincová 

DONOS 
Detská Opatrovateľská Nonstop Služba 
Bernoláková 17 
08 OO l Prešov 
www.wauw2 .webnode .sk 

Dňa 4. mája 2015, 15:17, Benčíková Martina Ing. <martina.bencikova@presov.sk> napísal(-a): 
Dobrý deň, 

Obdržali sme Vašu žiadosť o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte na Ul. 
Bernolákovej č. 17 v Prešove a oznamujeme Vám, že je potrebné upraviť Vašu žiadosť, čo sa týka 
požadovanej výmery nebytových priestorov (nakoľko v žiadosti je uvedená nepresná výmera). 
Taktiež si Vás dovoľujeme vyzvať na doplnenie žiadosti o zámer využita predmetných 
nebytových priestorov s podrobnejším popisom (podnikateľský plán). 
Následne na základe doplnenia Vašej žiadosti si vyžiadame stanovisko príslušného výboru 
mestskej časti a správcu predmetných nebytových priestorov. 

Zároveň Vám oznamujeme, že prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta je možný v 
súlade s podmienkami stanovenými vo VZN č. 9/2011 , ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 
112012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 a to : 
- na základe obchodnej verejnej súťaže, ktorú mesto Prešov vyhlasuje za týmto účelom a 


