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

Na základe žiadosti o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na II. NP 
v objekte na Hlavnej ul. č. 67 v Prešove za nájomné vo výške 9 €/rok/ m2 za účelom 
poskytovania tanečno - pohybových aktivít, Vás žiadame o zaujatie stanoviska pre žiadateľa 
Tanečné štúdio FRIMart Prešov, Prostejovská 87, 080 07 Prešov. 

Zároveň Vám oznamujeme, že na prenájom predmetných nebytových priestorov už 
evidujeme aj žiadosť Prešovského národného divadla, o. z., ku ktorej ste už zaujali stanovisko 
na svojom zasadnutí dňa 1.6.2015. 

S pozdravom 
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Žiacl!tsť o zmenu v prihláške do obchodnej verejneJ sut'aze na premuom nebytovych 
priestorov vo vlastníctve mesta Prešov. 

Tanečné štúdio FRIMart Prešov žiada o zmenu v prihláške do obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, ktorá bola podaná v máji 
2015. V prihláške došlo k zámene poschodia nebytových priestorov /NP/, v ktorej sme 
žiadali omylom o Ili. poschodie NP na Hlavnej 67. Žiadame preto o zmenu v prihláške na 

_ - -- _ - _ . ll. poschodie NP na Hlavnej 67. Svoju žiadosť odôvodňujeme tým, že pri prehliadke 
nebytových priestorov nám bolo ponúknuté ll. poschodie NP na Hlavnej 67 ako vol'né 
nebytové priestory. 

Právnická osoba 
Obchodné meno: Tanečné štúdio FRIMart Prešov 
IČO: 42420717 
Sídlo: Prostejovská 87, 080 07 Prešov 
Korešpondenčná adresa: Mgr. Lucia Šidelská, Prostejovská 87, 080 07 Prešov 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: Mgr. Dušan Frimer 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: Občianske združenie orientované na 
oblasť rekreačno - pohybovej kultúry, tanečného športu, záujmového vzdelávania a kultúry. 
Najmä v oblasti spoločenských tancov. 

Požadované nebytové priestory: 
adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: Hlavná 67, ll. NP 
požadovaná plocha v m2: 315, 3 
účel využitia NP: tanečno-pohybové aktivity pre širokú verejnosť, od detí až po seniorov 
Vami navrhovaná výška nájmu za m2/rok: 9 EUR 
navrhovaná doba nájmu: 3 roky 
kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail!: Mgr. Dušan Frimer - 0907 392 886, 
frimer.dusan@gmail.com 

V Prešove 
Dňa 08. 06. 2015 


