
Váš list čl sla l zo dňa 

VeC/ec 

Mesto Prešov, Hlavná 73,080 Ol Prešov 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA 

- oddelenie mestského majetku -

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
Poslanecká schránka MsÚ č. 7 

Naše číslo 
M/2015/ 3421 
č. z.: 106753/2015 

Vybavuje /linka 
Ing. Dolhá 
05113100249 

Prešov 

30.06.2015 

Žiadosť o stanovisko k dlhodobému prenájmu tenisových kurtov 

Vážený pán predseda, 

na základe žiadostí a zámerov o dlhodobý prenájom tenisových kurtov 
nachádzajúcich sa na Ul. Nábrežnej a Čsl. armády Vás žiadame o ich prerokovanie 
na najbližšom zasadnutí VMČ č. 2. 
Žiadostí a zámery predložili traja záujemcovia. Vzhľadom na nepriaznivý technický 
stav hlavne areálu na Nábrežnej ulici, ako aj na skutočnosť, že predchádzajúce 
obchodné verejné súťaže nepriniesli vhodného nájomcu a objekty za posledné roky 
chátrali, navrhujeme z týchto troch záujemcov vybrať jedného a dlhodobý prenájom 
tenisových kurtov schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

S pozdravom 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 

Prílohy: Žiadosti a zámery záujemcov: Tenisová akadémia Prešov, T&J Tenis Club, s. r. o. 
Prešov, TK TATRAN 2007 PREŠOV 

Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Ing. Peter Palovič 
podpredseda občianskeho združenia TA Prešov 
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Mesto Prešov 
Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 01 Prešov 

Vec: 'žiadosť o dlhodobý prenájom 

Občianske združenie Tenisová akadémia Prešov, týmto žiada Mesto Prešov-
Odbor správy majetku mesta o dlhodobý prenájom: 

pozemku a stavby v tenisovom areäli Näbrežnä 5 (pozemok parc. č. KNC 
8464/12, ostatná plocha o výmere 2135 m2 a stavba s. č. 4420, umiestnená 
na pozemku parc. č. KNC 8463, všetko na L V č. 6492, kat. úz. Prešov) 
a pozemkov a stavby v tenisovom areáli na ulici československej 
armády 20A (pozemok parc. č. KNC 8367, ostatná plocha o výmere 2785 m2

; 

pozemok parc. č. KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 
m2

; stavba s. č. 7532 umiestnená na pozemku parc. č. KNC 8369 všetko na 
LV č. 6492, kat. úz. Prešov). 

Výšku ročného nájmu za uvedené nehnuteľnosti navrhujeme uhrádzať vo výške 
ročného odpisu vvššie uvedených nehnuteľností. 

Z dôvodu vysokých investícií na výstavbu pevnej tenisovej haly a použitia 
ďalšieh finančných prostriedkov na zvel'adenie majetku Mesta Prešov, žiadame 
o dlhodobý prenájom. a to na 20 rokov. 

Za podporu a ústretovosť ďakujeme. 

S pozdravom 

Prílohy: 

TENISOVÁ AKADÉMIA 
PRE$ OV 

Justičná 5, Prelov 
!CO: 42027977 OIC: 2022066266 

Ing. Peter Palovič 
podpredseda občianskeho združenia TA Prešov 

1. Stanovy Občianskeho združenia TA Prešov + štatutár + generálne splnomocnenie 
2. Potvrdenie o pridelen fiCO 
3. Co je Tenisová akadémia Prešov 
4. Potvrdenie - doporučenie predsedu Slovenského tenisového zväzu 
5. Zámer užlvania predmetu dlhodobého prenájmu 
6. Vecný a časový rozpis investicil 

V Prešove, dňa 22.5.2015 



STANOVY 



Čl. l 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

.ŕ_/ .. --::; :-:·~ t~:::~-~-,._ 

1. Názov občianskeho združenia: TENISOV Á AKAÓÉMiA PRE~OV 
2. Sídlo občianskeho združenia: , Justič!lá 5, 08~;6,~1 rPf..éi~v\ ~.:~::\ 
3. Občianske združenie TENISOVA AKADEMIA PR~š<DV (ď~l$j l~~ "klub") je 

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v platnom z~'ó! ~pbrovqfny[h/ združením 
občanov. Je samostatným, otvoreným, apolitickýh:f~:B, ne~~v~~.lý.ľry' občianskym 
združením združujúcim občanov, ktorí prostredníctvorrij zon.Jž§ŕtia uskutočňujú 
činnosť v oblasti telovýchovy a športu alebo zabezpecujrr .. potreby občanov 
v oblasti telovýchovy a športu, a to vo výkonnostnom (vrcholovom) tenise. 
V zmysle ustanovenia §2, ods.3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je 
právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou. 

4. Klub uskutočňuje svoju činnosť na demokratických princípoch v súlade s týmito 
stanovami a príslušnými právnymi predpismi SR. 

5. Klub má vlastnú symboliku, ktorú schvaľuje členská schôdza klubu. 

Čl. ll 
POSLANIE A CIELE ZDRUŽENIA 

1. Poslaním klubu je poskytovanie všestrannej starostlivosti o rozvoj tenisového 
športu, vytváranie podmienok na jeho rozvoj a ochranu záujmov členov klubu. 
Poslaním klubu je aj uspokojovanie záujmov svojich členov v oblasti telesnej 
kultúry, vytváranie podmienok pre uskutočňovanie tréningového a súťažného 
procesu najmä vo výkonnostnom (vrcholovom) tenise. 

2. Cieľom klubu je vytváranie priaznivých podmienok pre vykonávanie činnosti 

tenisového športu a podpora tenisového športu vo všetkých vekových 
kategóriách. 

3. Klub sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov svojich členov a majetku, 
ktorý má vo svojom vlastníctve alebo prenájme. 

4. Klub poskytuje svojim členom odborné, poradenské a servisné služby súvisiace 
s poslaním klubu uvedeným v bode 1 tohto článku . 

5. Klub vytvára vhodné ekonomické, materiálne, technické, personálne a odborné 
podmienky pre svoju činnosť. 

6. Pri plnení stanoveného poslania a cieľov klubu: 
a) spolupracuje s rôznymi inštitúciami na ~rajskej i celoslovenskej zväzovej 

úrovni, s inými telovýchovnými, kultúrnymi a profesijnými spolkami, s 
občianskymi združeniami a nadáciami v SR i v zahraničí, 

b) podľa potreby uzatvára písomné zmluvy o súčinnosti podľa zákona č. 
83/1990 Zb., 

c) podporuje rozvoj tenisu vo všetkých vekových kategóriách, 
d) vedie podrobnú evidenciu členov, zaplatených členských príspevkov, 

výdavkov klubu na podporu jednotlivých členov klubu, účasti členov klubu na 
tenisových turnajoch a ich výsledky, 

e) vyvíja aktívnu činnosť v ekonomickej sfére, v snahe dosahovať hospodársku 
rovnováhu medzi zdrojmi a potrebnými výdavkami. 
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Čl. 111 
ČLENSTVO V KLUBE 

1. Členstvo v klube je dobrovoľné a otvorené. /t;::;;T·;:~~~";,~ 
2. Členom klubu sa môžu stať: / -~::::- ·· ,.-·-·;:.:T~c<ľ~:"..\ 

a) fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ak súhl~_~ia ~cr stan,qvami, klubu. Osoba 
mladšia ako 15 rokov potrebuje pre prif~~!e ;za · _, člen~ p;ísomný súhlas 
zákonného zástupcu, ktorý ju bude zastupov~t:pri· ~šetKýéh_,pr:ávnych a iných 
úkonoch voči klubu. \ ._:~:;· ,,1, ·---.__,_/·r,.:5:::-{_;, 

b) právnické osoby, ak súhlasia so stanovami klubu!~~----~i l 

3. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo klubu 
so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov predsedníctva. Podmienkou 
členstva je zaplatený členský príspevok, výšku ktorého stanoví každoročne 
predsedníctvo. Členský príspevok je žiadateľ povinný zaplatiť najneskôr do 15 dní 
odo dňa oznámenia o prijatí za člena klubu, inak jeho členstvo v klube nevznikne. 

4. Dokladom členstva je vydaný členský preukaz a doklad o úhrade členského 
poplatku. 

5. Každý člen klubu je povinný členský príspevok zaplatiť každoročne do 31 . marca 
príslušného kalendárneho roka. 

6. Členstvo v klube zaniká: 
a) vystúpením člena po predložení písomného oznámenia predsedníctvu klubu, 
b) vylúčením člena z klubu pre neplnenie členských povinností alebo 

opakované porušovanie stanov klubu na základe rozhodnutia predsedníctva 
klubu, 

c) automaticky nezaplatením členského príspevku na príslušný kalendárny rok 
ku dňu 1. aprila príslušného roka, 

d) vylúčením člena z klubu pre závažné previnenia nezlučiteľné s členstvom 
v klube, pre poškodzovanie a hanobenie dobrého mena klubu na základe 
rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny členov klubu hlasovaním na členskej 
schôdzi, 

e) úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, 
f) zánikom klubu. 

Čl. IV 
PRÁ VA A POVINNOSTI ČLENOV ZDRUŽENIA 

1. Každý člen klubu má právo: 
a) zúčastňovať sa na členských schôdzach, podujatiach a na celkovej činnosti 

klubu, 
b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných klubom, 
c) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešených v klube a byť informovaný 

o jeho činnosti a o výsledkoch rokovaní orgánov v klube, 
d) podávať písomné návrhy, podnety a sťažnosti a byť informovaný o ich 

riešení v lehote do 30 dní od ich doručenia na predsedníctvo klubu, ak o to 
výslovne člen klubu požiada, 

e) zúčastňovať sa volieb do orgánov klubu. Podmienkou zvolenia do funkcie je 
plnoletosť, bezúhonnosť a odbornosť. Volebné právo má len člen klubu 
a vzniká dovŕšením plnoletosti. 
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2. Povinnosti člena sú: , .. ...-.----... ... ... 

a) dodržiavať stanovy klubu, vnútorné precj.pisy ·:;. klu9-t;J;. uznesenia a iné 
rozhodnutia orgánov klubu, / -~"'-r--""\::::;- "t;\,

0
\ 

b) riadne a včas platiť členské príspevky, (/! / / -' 1·J l ·~{\ 
c) plniť klubom uložené úlohy a pokyny, l ť~ ! ·· _ , - ~.7 f :} 
d) dodržiavať zásady morálky, etiky a pravidla,f~1r ~}>läy~-y~ _<;· 
e) aktívne sa podieľať na činnosti klubt/ i.:;. •. pQm~-~-~(/ orgánom klubu 

a reprezentovať klub navonok v súlade so zásad~[i!_(gghrého mena klubu, 
f) riadne vykonávať prijaté funkcie v klube 
g) chrániť a zveľaďovať majetok klubu 

Čl. v 
ORGÁNY KLUBU 

1. Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza. Riadne zasadnutie členskej 
schôdze zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. 
Mimoriadne zasadnutie členskej schôdze zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada 
tretina členov klubu. 

2. K právoplatnému uzneseniu členskej schôdze sa vyžaduje prítomnosť 
nadpolovičnej väčšiny členov klubu a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 
členov klubu. 

3. Členská schôdza: 
a) uznáša o vzniku, názve, sídle, symboloch a zániku klubu, 
b) schvaľuje stanovy klubu, ich zmeny a doplnky, 
c) volí členov predsedníctva na obdobie 5 (päť) rokov a odvoláva ich, a to aj 

počas volebného obdobia členov predsedníctva a namiesto nich volí nových 
členov, 

d) volí a odvoláva revízora klubu, 
e) schvaľuje plán činnosti klubu, výročnú správu o hospodárení klubu, správu 

o činnosti klubu a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie, plán činnosti klubu 
a rozpočet na nasledujúce obdobie, 

f) schvaľuje správu revízora klubu, 
g) rozhoduje ako odvolací orgán v disciplinárnom konaní, 
h) rozhoduje o zrušení klubu 

4. Na zmenu stanov, voľbu a odvolanie členov predsedníctva je potrebná 
dvojtretinová väčšina hlasov všetkých členov klubu. 

5. Výkonným orgánom združenia je predsedníctvo. Predsedníctvo má 5 (päť) 
členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 5 (päť) rokov!. Predsedníctvo sa 
schádza najmenej 2x (dvakrát) ročne a zvoláva ho predseda klubu. 
Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi a zabezpečuje 
nasledovné úlohy: 
a) riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami členských schôdzí, 
b) volí spomedzi svojich členov predsedu predsedníctva, ktorý je zároveň 

predsedom klubu a podpredsedu predsedníctva, ktorý je zároveň 
podpredsedom klubu, a odvoláva ich, 

c) v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu, 
d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze, zabezpečuje 

plnenie uznesení členskej schôdze, schvaľuje štruktúru aparátu klubu, 
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prijatie, menovanie a odvolanie pracovníkov klpl?.u .- arozhpquje o ich 
pracovnoprávnych vzťahoch , fo l h • '..:· \ ~:-.. . \ 

e) vypraCÚVa plán a spráVU O činnosti klubu a čerp~rilj rozpočtu :za ::Uplynulé 
obdobie, plán činnosti klubu a rozpočet na nasleduj u,~" obpobie,./ z{') 

f) zriaďuje podľa potreby nové oddiely, komisie a dohliáqa:na ·ich činnosť, 
g) vydáva a zabezpečuje plnenie rozhodnutí operatívnehO' cti'~réi~t-~ru, 
h) rozhoduje a schvaľuje opatrenia v oblasti hospodárenia klubu v rozsahu 

právomocí zverených členských schôdzí, schvaľuje opatrenia a zmluvy 
v oblasti majetkovoprávnych a obchodno-právnych vzťahov, 

i) kooptuje do uvoľnených funkcií v predsedníctve a komisiách vybraných 
členov klubu, 

j) rozhoduje o schválení a zrušení členstva v klube, 
k) podáva návrh na zrušenie klubu, 
l) v prípade likvidácie klubu ustanovuje likvidátora 

6. K právoplatnému uzneseniu predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov 
predsedníctva. K právoplatnému uzneseniu o voľbe a odvolaní predsedu klubu sa 
vyžaduje prítomnosť dvojtretinovej väčšiny jeho členov a dvojtretinová väčšina 
hlasov prítomných členov predsedníctva. Zasadnutia predsedníctva riadi 
predseda klubu podľa plánu a programu zasadnutia. 

7. Predsedníctvo klubu zabezpečuje vedenie riadneho účtovníctva v súlade 
s aktuálnymi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. K tomu je 
oprávnené prizvať si odborníka z oblasti účtovníctva, daní a ekonómie. 

8. Predsedníctvo klubu môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát, 
ktorý podľa osobitného rozhodnutia predsedníctva zabezpečuje vedenie 
administratívy a účtovníctva klubu. 

9. Členstvo v predsedníctve klubu zaniká: 
·a) uplynutím volebného obdobia, 
b) odvolaním z funkcie, 
c) odstúpením z funkcie, 
d) zánikom členstva v klube. 

Čl. Vl 
ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

1. Štatutárnym orgánom klubu je predseda. 
2. Činnosť klubu medzi zasadnutiami predsedníctva a členských schôdzí riadi a za 

jeho činnosť zodpovedá predseda klubu. Predseda klubu zvoláva a riadi 
zasadnutia predsedníctva klubu. 

3. Predseda klubu koná v mene klubu samostatne. Reprezentuje klub navonok 
s právom rozhodovať a vykonávať všetky právne úkony v mene klubu. 

4. V mene klubu sú ad hoc oprávnení konať aj iní členovia klubu písomne na to 
poverení predsedníctvom klubu. O rozhodovaní predsedníctva klubu o poverení 
člena klubu konať v mene klubu v určitých záležitostiach platí čl. V, ods. 6 stanov. 

5. Funkcia predsedu klubu končí z dôvodov uvedených v čl. V, ods. 9 stanov. 
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Čl. VIl 
REVÍZOR . .-r:::-.~::0 

/
., r,~\::_.,.. "-···:{)f' 

' /......_"'..;·... /ť·:';-

1. Revízor je kontrolným orgánom klubu volený členskou ·:· s9hôdzeu-.·/·z.:~ svoju 
činnosť zodpovedá členskej schôdzi klubu. Jeho hlaý9,~u :úlohou je .. ~' l<ontrola 
dodržiavania stanov klubu, všeobecne záväzných t pravnych 1 prec;lpisov, 
vnútorných predpisov a kontrola hospodárenia klubu. \._~~-) '(-_ · ''·)/ r// 

2. Členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom Votgánoth ·klubu. 
3. Funkčné obdobie kontrolóra je stanovené na 5 (päť) rokov.:. <-< . .J~~ . /'·· · 
4. Revízor pripravuje a predkladá výročnú správu o hospodárení klubu 

predsedníctvu klubu a členskej schôdzi klubu jedenkrát ročne.:. K vypracovaniu 
výročnej správy o hospodárení klubu je revízor oprávnený prizvať si odborníka 
z oblasti účtovníctva, daní a ekonómie. 

5. Revízor upozorňuje na nedostatky v hospodárení klubu a navrhuje opatrenia na 
ich odstránenie predsedníctvu klubu. 

Čl. VIli 
MAJETOK A HOSPODÁRENIE 

1. Klub má vo svojom vlastníctve majetok potrebný na zabezpečenie svojej činnosti. 
Nakladá s ním podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a vlastných 
rozhodnutí klubu. 

2. Finančné prostriedky pre svoju činnosť získava klub z týchto zdrojov: 
a) z členských príspevkov, 
b) príjmov zo športovej a inej činnosti klubu, 
c) z grantov a dotácií od právnických osôb, 
d) z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb, 
e) z edičnej, publikačnej a reklamnej činnosti klubu, 
f) z prenájmu majetku klubu, z prenájmu reklamnej plochy a z iných 

jednorazových alebo príležitostných zdrojov klubu. 
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu klubu, ktorý na príslušný rok 

schvaľuje členská schôdza, pokiaľ túto právomoc neprevedie na predsedníctvo 
klubu. Klub vedie riadne účtovníctvo podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

4. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov 
klubu. 

5. Klub má svoj vlastný peňažný účet alebo v prípade potreby viac peňažných účtov. 

Čl. IX 
ZÁNIK KLUBU 

1. Klub zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s mym občianskym 
združením na základe rozhodnutia najvyššieho orgánu klubu. 

2. Ak klub zaniká rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora. V prípade 
likvidácie klubu likvidátor najskôr vyrovná všetky finančné dlhy a iné záväzky 
a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze klubu. 

6 
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3. Zánik združenia je potrebné oznámiť do 15 dní/:po~~ ukončérií, likvidácie 
Ministerstvu vnútra SR. Klub zaniká dňom jeho vým~iz.;u z registra občianskych 
združení Ministerstva vnútra SR. l t~ l :. .-·'; i - ~~--l 

\ 1~j;. \ ... . ·. ~./ J~::;/ 
\.._., ~.- · - · ~ 

Čl. x ?:~.,-~~·:..!3~:.-·· 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Výklad stanov v prípade nejasností alebo sporov vykonáva predsedníctvo klubu, 
do jeho prvého zasadnutia prípravný výbor klubu. 

2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky stanov môžu byť urobené len v písomnej forme 
po predchádzajúcom schválení f a členskej schôdzi klubu. Po každej zmene 
alebo dodatku stanov je predsed . klubu povinný vyhotoviť úplné znenie stanov. 

3. Toto úplné znenie stanov nado úda platnosť dňom jeho schválenia členskou 
schôdzou. 

4. Tieto stanovy boli schválené na členskej schôdzi klubu dňa 14.10.2011. 

V Prešove, dňa 14.10.2011 

l 
l

l 
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TENISOVÁAKADÉMIA PREŠOV 
TENISOVÁ AKAD~MIA 

PREäOV 
.J1.16'tičná 5, Pre!ov 

It~'~"' .-../.. . -- -· A ~022066266 

--J-o-~-ý1V1ara~ st., 'štatutár, 
pred~Ma občianskeho združenia 

,/ 

_ / 

JUDr. Oľga PLIŠŇÁKOVA 
riaditeľka odboru všeobecnej 

vnútornej správy 
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Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva občianskeho 
združenia Tenisová akadémia Prešov 
konaného dňa 14.10.2011 v Prešove 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba predsedu a podpredsedu 
3. Delegovanie funkcií ekonóm a pokladník 
4. Výška členského príspevku na rok 2012 
5. Rôzne 
6. Záver 

K bodu č.1: Ing. Peter Palovič, splnomocnenec výboru, bol poverený ako 
predsedajúci na tomto zasadnutí. V úvode predsedajúci privítal 
účastníkov zasadnutia predsedníctva občianskeho združenia (OZ) 
Tenisová akadémia Prešov (ďalej len "klub") a konštatoval, že sú 
prítomní všetci novozvolení členovia predsedníctva OZ, to znamená, že 
členská schôdza je uznášania schopná. Oboznámil prítomných 
s programom zasadnutia. K programu neboli vznesené žiadne 
pripomienky. 

K bodu č. 2: Podľa čl. V ods. 5 platných Stanov je potrebné zvoliť na zasadnutí 
predsedníctva predsedu a podpredsedu. Ako kandidát na predsedu bol 
navrhnutý p. Jozef Maras st. a kandidát na podpredsedu bol navrhnutý 
Ing. Peter Palovič. Proti týmto . návrhom neboli vznesené žiadne 
pripomienky a tak predsedajúci vyzval prítomných, aby o tomto návrhu 
hlasovali. Zasadnutie predsedníctva následne prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 1: Zasadnutie 
navrhnutých kandidátov do 
predsedníctva OZ klubu. 
Výsledok hlasovania: Za: 

predsedníctva OZ klubu schvaľuje 

funkcie predsedu a podpredsedu 

5 
Proti: O 
Zdržali sa: O 

K bodu č.3: Z dôvodu správneho chodu OZ je potrebné delegovať a vykonávať 

u členov predsedníctva funkcie ekonóm a pokladník. Do funkcie 
ekonóm bol delegovaný Ing. Milan Pavlovčík a do funkcie pokladník 
Juliána Marasová. 



K bodu č. 4: Úlohou predsedníctva je podľa čl. Ili ods. 3 platných Stanov stanoviť 
výšku členského príspevku na nasledujúci kalendárny rok. Návrh výšky 
členského príspevku na rok 2012 je 10 €. Predsedajúci vyzval 
prítomných aby o tomto návrhu hlasovali. Zasadnutie predsedníctva 
následne prijalo toto uznesenie: 

Uznesenie č. 2: Zasadnutie predsedníctva OZ klubu schvaľuje 

navrhnutú výšku členského príspevku na kalendárny rok 2012. 

Výsledok hlasovania: Za: 5 
Proti: O 
Zdržali sa: O 

K bodu č. 5: V termíne do 21.10.2011 podpredseda a pokladník zrealizujú založenie 
účtu pre OZ. Disponovať s financiami na účte a v pokladni OZ môžu iba 
podpredseda a pokladník OZ. Predseda navrhol aby na základe 
písomného poverenia mal podpredseda OZ oprávnenie konať v mene 
klubu v kompetenciách predsedu v prípade jeho neprítomnosti. 

K bodu č. 6: Predsedajúci zasadnutia predsedníctva sa poďakoval všetkým 
prítomným členom za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. 

V Prešove dňa 14.10.2011 

Zapísal: Juliána Marasová, člen predsedníctva 

TENISOVÁ AKADÉMIA 
PREäOV 

Justičná 5, Prešov :-::-l 
/..-.:7...,_~A"n.,--ouj:--l!n220li62S6 / 

podpis a pečiatka OZ klubu 



Prezenčná listina zo zasadnutia predsedníctva občiansk. 

združenia Tenisová akadémia Prešov zo dňa 14.10.2011 

Por. číslo Meno a priezvisko Podpis 
. -

1. Jozef Maras st. ,. . - .....__.. 
2. lnQ. Peter Palovič 

"" ·--
~J 3. lnQ. Milan Pavlovčík ~ 

4. Juliána Marasová 
? ~ _l - ........ , ~ 

··· -··-
5. Jozef Maras ml. r: -



GENERÁLNE SPLNOMOCNENIE 

Dolupodpísaný štatutár, predseda občianskeho združenia Jozef Maras st., 

3 ako splnomocníte l' 

týmto splnomocňujem 

, . ako splnomocnenca, pri registrácii 
do zoznamu prijímateľov 2% z dane, pri všetkých úkonoch vykonávaných 
s bankovým ústavom Slovenská sporiteľňa, ako aj so Slovenským tenisovým zväzom 
a tiež aby ma zastupoval v plnej miere vo všetkých úkonoch týkajúcich sa 
spolupráce s rôznymi organizáciami a inštitúciami, a robil všetky ďalšie úkony 
týkajúce sa splnenia poslania a cieľov občianskeho združenia "Tenisová akadémia 
Prešov". 

Splnomocnenie udeľujem na dobu neurčitú. 

Splnomocnenec je oprávnený konať samostatne. 

Splnomocnenec nie je oprávnený udeliť splnomocnenie inej osobe. 

V Kapušanoch dňa 3.11.2014 

Obec Kap•!any osl'ld6uíe. že oodoi& na lisune urooilta), 
YaAal(a) za svej ...... , 
rodné člslo: .... 
trvale bytom ••• . ..... , 
ktor{"' ••. 4-_1 

t.: . . ...... ;,01(~ ...... """' 

~~~-'-~?.{?.~:;.}~~:.~~~--~ osvedčovacej kmhe pod por. 

V Kapubnnch d~a ..... f...J.( .. :!..~!f.. ... 

......... ,.,../-···"············· ................. . 

;.· 
v 

odpis splnomocnitefa 

- . 



ŠTATISTICKÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ZMENA 

POTVRDENIE 

o p r i d e l e n í identifikačného čísla (IČO) 

Údaje o podniku, podnikatel'ovi, organizácii 

Názov: TENISOV Á AKADÉMIA PREŠOV 

Adresa sídla: Justičná 5 

080 O l Prešov 

Právna forma: 

70 l Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 

Odvetvie ekonomickej činnosti- hlavná činnost' (SK NACE): 

93120 Činnosti športových klubov 

Osobné údaje podnikatel'a (fyzickej osoby) 

Meno a priezvisko: 

Rodné číslo: 

Adresa bydliska: 

IČO: 42027977 

UPOZORNENIE: Podl'a zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte povinnosť oznamovať stálym pracoviskám ŠÚ SR 
všetky zmeny v hore zapísaných údajoch. 
V styku so štatistickými orgánmi uvádzajte svoje IČO. 

Kontaktná adresa s príslušným štatistickým orgánom: / ---;:--. 
Štatistický úrad Slovenskej republiky- pracovisko ŠÚ SR v Prešove /"::~ ,evub;;ky 'A~"..., 
Plzenská 2 /,..f. ,___ 0

o.,_;.. 

/ ,:~ ~-rS~ ~ 080 16 Prešov 

tel.: 051/7735220, 7735221 

e-mail: icopv@statistics.sk 

Dátum vydania: 

08.11.2011 

fax: 051/7711224 

Za správnosť: 

Milada Svatová 

l "' l.::;u:_:J (]). , 

\; ~-'~· 
\·0 ~ 
' ·'io -2- > 
~\,Í"& -a·,.> (ti/a .. 

-z._::!:./ Pečia~ a a pbdpis: 



Príloha č.3 

Čo je Tenisová akadémia Prešov 

Tenisová akadémia Prešov pracuje od r. 2005 ako občianske združenie. 
V súčasnosti sa tréningového procesu zúčastňuje 94 hráčov a hráčok . Títo hráči sú 
rozdelení do jednotlivých tréningových skupín podl'a výkonnosti a podl'a vekovej 
kategórie. Podl'a tohto rozdelenia sa zúčastňujú tréningového procesu 
v individuálnych alebo skupinových tréningoch. 

Na profesionálnej úrovni sa tenisovej trénerskej činnosti v našej akadémii 
venujú štyria tréneri, pričom hlavne s prípravkou a deťmi nám externe vypomáhajú 
ďalší štyria tenisoví tréneri. Do pravidelnej kondičnej prípravy našich hráčov sú 
v akadémii zaradení dvaja externí kondiční tréneri . 

Naša tenisová akadémia spolupracuje so základnými školami, kde sa 
venujeme deťom z 1. a 2. ročníka, a taktiež so súkromnou materskou školou, kde 
pravidelne 2 x v týždni trénujú základné tenisové návyky 5 a 6-ročné deti. 

Všetkým talentovaným jednotlivcom pomáha Tenisová akadémia aj 
poskytnutím určitého množstva finančných prostriedkov na tréningový proces, 
a taktiež pri účasti na turnajoch nielen doma, ale aj v zahraničí. Z tohto dôvodu na 
všetky významné domáce aj zahraničné turnaje zasielame s hráčmi aj trénerov, 
ktorých v týchto prípadoch finančne zabezpečuje Tenisová akadémia. 

Pre rok 2015 má v súťaži družstiev naša akadémia prihlásených 15 družstiev, 
s ktorými sme obsadili všetky vekové kategórie od prípravky cez žiakov, dorastencov 
a tiež mužov a ženy, pričom ženy už druhý rok hrajú najvyššiu Slovenskú súťaž -
Extraligu. 

Pre všetky vekové kategórie sa snažíme vytvoriť počas celého roka primerané 
tréningové podmienky. V zimnom období tréningový proces prebieha v dvoch 
prenajatých halách s pevným povrchom a v jednej prenajatej nafukovacej hale 
s antukovým povrchom. V letnom období si prenajímame 4 antukové kurty na 2 
rôznych miestach. 

V minulom roku boli z naseJ akadémie zaradení do mládežníckej 
reprezentácie 3 športovci a v tomto roku sú to 4 športovci. Dlhodobé výborné 
výsledky Tenisovej akadémie Prešov umožnili Slovenskému tenisovému zväzu (STZ) 
zriadiť pri TA Prešov Stredisko vrcholového tenisu (SVT) i Tréningové stredisko 
mládeže (TSM). Obidve tieto strediská sú finančne dotované Slovenským tenisovým 
zväzom. Na základe výbornej práce Tenisovej akadémie a dosiahnutých výsledkov 
v minulom období, prezident Slovenského ~enisového zväzu RNDr. Tibor Macko 
svojím listom kladne hodnotí činnosť akadémie a doporučuje schváliť 

prenájom tenisových areálov Tenisovej akadémii Prešov (pozri Prílohu č. 4). 
Celá koncepcia našej Tenisovej akadémie Prešov spočíva vo vybudovaní 

širokej hráčskej základne, vo všetkých vekových kategóriách, z ktorej budeme 
postupne vychovávať hráčov a hráčky pre SVT, TSM a Slovenskú reprezentáciu. 
Avšak k tomu je potrebné mať v meste Prešov vytvorené primerané podmienky na 
zrealizovanie tejto našej vízie. 

V Prešove, dňa 22.5.2015 

1 t:NISOVA AKADÉMIA 
PREŠOV 

Justičná 5, Prešov 
-~~- 42027977 OIC: 2022066266 

Ing. Peter Palovič 
podpredseda občianskeho združenia TA Prešov 



SlOVENSKÝ TENISOVÝ ZVÄZ l SlOVAK TENNIS ASSOCIATION 
PRÍKOPOVA 6, 831 03 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC 

e-mail : stz@stz.sk , http: www.stz.sk 

sekretariát tel.: +421 l 2 l 492 09 801, 802, fax: +421 l 2 l 492 09 878 

športovo-technický úsek tel. : +421 l 2 l 492 09 886, 887, fax: +421 l 2 l 492 09 879 

Tenisová akadémia Prešov 

Vec: Potvrdenie 

Slovenský tenisový zväz potvrdzuje, že TA Prešov dlhodobo a systematicky pracuje 
s mládežou. 

V oblasti výkonnostného tenisu dosahuje výborné výsledky. V roku 2014 boli do 
mládežníckej reprezentácie zaradení 3 športovci tohto subjektu. V roku 2015 sú v aktuálnej 
mládežníckej reprezentácii zaradení 4 športovci TA Prešov. 

Výborné výsledky dosahujú aj na vrcholných domácich podujatiach. V roku 20 14 získal i 
hráči 10 medailí na MSR jednotlivcov a 3 medaily na MSR družstiev . 

Na základe týchto výs ledkov sa TA Prešov zaradi la na 4.miesto v rebríčku klubov Slovenska 
v kategórii mládež. Výborné výs ledky TA Prešov umožni li STZ zriadiť pri TA Prešov 
Stredisko vrcho lového tenisu (SVT) i Tréningové stredisko mládeže (TSM). 
V TA Prešov sa zabezpečuje taktiež športová príprava detí a mládeže i pre masový šport. 
V súčasnosti je v TA Prešov registrovaných 94 športovcov. 

TA Prešov má všetky predpoklady dlhodobo dosahovať výborné výs ledky, vychovávať 

reprezentantov a tiež zabezpečovať prípravu detí a mládeže v masovom meradle. 
Z uvedených dôvodov STZ doporučuje kladné vybavenie žiadosti TA Prešov o prenájom 
tenisových dvorcov. 

S pozdravom, 

v Bratislave, 19.5. 20 15 

Slovenský tenliový mz 
Prlkopová 6, 831 03 Bratislava 

IČO: 308 113 84 (9) 

RNDr. Tibor Macko 

Prezident STZ 

IČO: 30 811 384, IČ DPH: SK 2020888584 , Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. , číslo účtu : 262 973 0229 l 11 OO 

Register občianskych združení na Min .vnútra SR , č. VVS/1-900190-36-4 



Príloha č . 5 

Tenisová akadémia Prešov, Justičná 5, 080 01 Prešov 

Zámer užívania predmetu dlhodobého prenájmu 

Tenisová akadémia Prešov, na základe svojej žiadosti a vzhl'adom na 
aktuálnu potrebu komplexne zabezpečiť a vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj 
tenisového športu v Prešove , plánuje využívať predmet prenájmu výlučne na 
športovú a kultúrnospoločenskú činnosť . 

Základným a prvoradým predpokladom naplnenia nášho zámeru je 
rekonštrukcia jestvujúceho areálu a výstavba novej pevnej tenisovej haly s tvrdým 
povrchom . Plánujeme zrekonštruovať tenisové kurty, vybaviť ich novými zariadeniami 
a pomôckami , pre divákov dobudovať potrebné oddychové priestory so sedením. 
Opraviť zatekajúcu strechu na existujúcej budove, zrekonštruovať celý interiér 
budovy ako sú okná, dvere, podlahy, omietky, maľby a pod . Zrekonštruovať sociálne 
priestory, t.j. šatne, sprchy a toalety. Vybaviť zariadením priestory určené pre 
rehabilitáciu a regeneráciu športovcov, ako aj priestory pre silovú, rýchlostnú 
a kondičnú prípravu. 

Úspešná účasť a dosahovanie ešte lepších výsledkov hráčov Tenisovej 
akadémie Prešov si nevyhnutne vyžaduje tréning nielen na antukovom, ale aj na 
tvrdom povrchu, ktorý v Prešovskom kraji absentuje. Preto podstatnou plánovanou 
investíciou je vybudovanie už spomínanej pevnej haly na ul. Čs armády s tvrdým 
povrchom . 

Jednou z podmienok pre organizáciu kvalitných domácich či medzinárodných 
turnajov je minimálne 8 kvalitných antukových kurtov a dôstojné sociálne zázemie. 
Tenisová akadémia Prešov je pripravená tieto podmienky zabezpečiť, pritiahnuť do 
Prešova množstvo nových návštevníkov a tým prispieť k propagácii nášho mesta. 

Druhoradá úloha je zapojiť do športovej činnosti v oblasti tenisu čo najviac 
obyvateľov mesta Prešov, zvýšiť hráčsku základňu v našej akadémii, v škôlkach 
a školách vyhľadávať športovo nadané deti, finančne podporovať talentovaných 
jednotlivcov, tak ako sme to robili aj doposiaľ. 

Keďže Tenisová akadémia Prešov patrí podľa výsledkov hráčov a trénerov 
medzi 4 najlepšie tenisové kluby na Slovensku (z celkovo 176 registrovaných 
klubov), na rok 2015 sú z akadémie do mládežníckej reprezentácie zaradení 4 
športovci , je potrebné v meste Prešov tento výsledok minimálne udržať . Avšak 
v podmienkach, v ktorých momentálne Tenisová akadémia Prešov pracuje je to 
nemožné. Z tohto dôvodu žiadame mesto Prešov o pomoc a spoluprácu. 

Od ki al' finančné zdroje? 

Slovenský tenisový zväz (na základe zriadenia SVT a TSM v TA Prešov) 
Sponzorské dary 
Nadšenci a sympatizanti Tenisovej akadémie Prešov 
Tréneri Tenisovej akadémie Prešov 



Príloha č . 5 

A čo turnaje v lete 2015 a hráči, ktorí trénujú na ul. Nábrežnej a na ul. Čs 
armády? 

Letná tenisová sezóna končí 30.9.2015. Do tohto termínu všetky plánované turnaje 
môžu byť zrealizované bez ich zrušenia a bez nároku nájomcu na finančnú odmenu. 
Všetci hráči a tréneri pracujúci na týchto tenisových dvorcoch dokončia svoju 
prípravu do 30.9.2015 bez nároku nájomcu na finančnú odmenu. 

A čo turnaje v lete 2016 a hráči, ktorí chcú trénovať na ul. Nábrežnej a na ul. 
Čs. armády aj v lete 2016 ? 

Po dohode o spolupráci s nájomcom je možné za úhradu prevádzkových nákladov 
nájomcu využívať tenisové areály na ul. Nábrežnej aj na ul. čs armády. 

čo ešte urobíme viac na náklady tenisovej akadémie? 

1 krát v roku po dohode s oddelením kultúry a športu Mesta Prešov 
zorganizujeme športovo-spoločenskú akciu - tenisový turnaj pod záštitou 
primátora Mesta Prešov pre neregistrovaných tenisových hráčov mesta 
Prešov vo všetkých vekových kategóriách 
1 krát mesačne , počas letnej sezóny, zabezpečíme upratanie širšieho okolia 
mimo areálu tenisových dvorcov (zber odpadkov, vykosenie trávnatých plôch, 
vyhrabanie lístia a konárov 
v spolupráci so zodpovedným oddelením mesta Prešov vybudujeme 
parkovisko pri tenisovom areáli na ul. Nábrežnej. 

V Prešove, dňa 22.5.2015 . . ....... ·--····"' PREäOV 
Justičná 5, Pre~ov 

ICO: 42027977 OIC: 2022066266 

Ing. 1-'erer Palovič 
podpredseda občianskeho združenia TA Prešov 



Príloha č.6 

Tenisová akadémia Prešov, Justičná 5, 080 01 Prešov 

Vecný a časový rozpis investícií 

V tomto rozpočte je navrhnutá minimálna suma investícií, ktoré s určitosťou vie 
Tenisová akadémia použiť na nižšie uvedený účel, pričom po ukončení každého kalendárneho 
roka zdokladuje kompetentným orgánom Mesta Prešov výšku a účel použitých finančných 
prostriedkov nielen evidenčne, ale aj fyzickou kontrolou priamo v prenajatých areáloch. 

1. Prenájom na 20 rokov 
(EUR) 

Činnosť 111 Do konca kalendárneho roka 2016 2017 2018 2019 od 2020 
SPOLU do 2035 

Rekonštrukcia budovy ul. Nábrežná 20 000 10 000 5 000 5 000 40 000 

Rekonštrukcia kurtov ul. Nábrežná 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 

Zabezpečenie vybavenia ul. Nábrežná 1 000 1 000 1 000 1 000 15 000 19 000 

Výstavba pevnej haly na ul. ČS armády 100 000 200 000 50 000 350 000 

Oprava a údržba 30 000 30 000 

SUMA CELKOM 24000 14 000 109 000 209 000 95 000 451000 

2. Prenájom na menej ako 20 rokov (napr. na 10 rokov) 

Investícia do výstavby pevnej haly s tvrdým povrchom na ul. československej armády by sa 
nerealizovala z dôvodu, že pri investovaní do športových zariadení je veľm i dlhá návratnosť investície 
(nad 15 rokov) , pričom nedá sa presne odhadnúť, či je to vôbec návratná investícia, keď po 1 O rokoch 
je potrebné vymeniť tvrdý povrch v pevnej hale, na ktorý sú potrebné ďalšie investičné prostriedky 
a tým sa celá návratnosť predlžuje. 

Činnosť 111 Do konca kalendárneho roka 2016 

Rekonštrukcia budovy ul. Nábrežná 20 000 

Rekonštrukcia kurtov ul. Nábrežná 3 000 

Zabezpečenie vybavenia ul. Nábrežná 1 000 

Rekonštrukcia budovy ul. ČS armády 

Rekonštrukcia kurtov ul. ČS armády 

Zabezpečen ie vybavenia ul. ČS armády 300 

Oprava a údržba 

SUMA CELKOM 24 300 

V Prešove, dňa 22.5.2015 

2017 

10 000 

3 000 

1 000 

300 

14 300 

2018 

5 000 

3 000 

1 000 

2 000 

1 000 

300 

12 300 

2019 

5 000 

3 000 

1 000 

2 000 

1 000 

300 

12 300 

(EUR) 
od 2020 

SPOLU do 2025 

40 000 

12 000 

6 000 10 000 

4 000 

2 000 

800 2 000 

12 000 12 000 

18 800 82 000 

TENISOVÁ AKADÉMIA 
PREŠOV 

Justičná 5, Prešov 
. . • . .. . .. . . . ... . IČO: .<l202797.7. . DJC: 2022066266 

Ing. Peter Palovič 
podpredseda občianskeho združenia TA Prešov 



T & J Tenis Club s.r.o., Nábrežná 5, Prešov 08001, 
v 

JCO: 44 611 587 

i\rfesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Hlavná 2907/73 
080 O I Prešov 

VEC: Žiadosť o dlhodobý prenáJom tenisových areálov 

Spoločnosť T & J Tenis club s.r.o. týmto žiada Mesto Prešov, Mestský 
úrad v Prešove, Hlavná 2907173 , 080 O l Prešov o dlhodobý prenájom 
tenisových areálov : 

I . stavba s. č. 4420, ktorá sa nachádza v areáii tenisových kmtov na 
N ábrežnej ulici č . 5 v Prešove umiestnenej na pozemku parc. č . KNC 
8463/2 ~ a pozemku parc. č . KNC 8464112, ostatné plochy o v~'mere 
2 135 m2 Uvedené nehnuteľnosti sú evidované na Okresnom úrade 
Prešov, katastrálny odbor, L V č. 6492, k. ú. Prešov, 

II. stavba s. č . 7532, ktorá sa nachádza v areáli tenisovirch kurtov na ul ic i 
ČSA v Prešove umiestneneJ na pozemku parc. č . KNC 8369; 
a pozemky parc. č . KNC 8367/ J 2, ostatné plochy o výmere 2 785 m2 

a KNC 8369, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112m2 Uvedené 
nel:u1uteľnosti sú evidované na Okresnom úrade Prešov, katastrálny 
odbor, L V č . 6492, k. ú. Prešov. T(J Tenis club s.r.o. 

rasa Sevčenka 3929/19 
080 01 PRESOV 
IČO: 44 611 587 r.;r 

S pozdravom DJC: 2022749014 L.!J 

Prílohy : 

Ján LEHET \ 
kona tel' 

T & .J Tenis club s.r.o. 

1) Podnikatel'sk)1 zámer- T & J Tenis cl ub s.r.o. 

2) Zmluva o spolupráci s obč . združením PROFITENNIS 

ACADEMY 

ftt%Aj /JX'//7~ 



Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa§ 51 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami : 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 

PROFITENNIS ACADEMY 
Mirka Nešpora 65, 080 01 Prešov 
42239192 

Zastúpenie: Tomáš Výrostko, predseda 

a 

Obchodné meno: T & J Tenis club s.r.o. 
Nábrežná 5, 080 01 Prešov 
44611587 

Sídlo: 
IČO : 
Zastúpenie: Ján Lehet, konateľ 
Zápis : OR Okresného súdu Prešov, odd .: Sro, vložka č.: 21170/P 

Článok l 
Predmet a účel zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s ciel'om zabezpečiť spoluprácu a koordináciu 
úloh a činností zmluvných strán pri rekonštrukcii tenisových areálov: 

a) stavba s. č. 4420, ktorá sa nachádza v areáli tenisových kurtov na Nábrežnej 
ulici č. 5 v Prešove umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8463/2 ; a pozemku 
parc. č. KNC 8464/12 , ostatné plochy o výmere 2 135 m2

. Uvedené 
nehnutel'nosti sú evidované na Okresnom úrade Prešov, katastrálny odbor, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov. 

b) stavba s. č. 7532, ktorá sa nachádza v areáli tenisových kurtov na ulici ČSA 
v Prešove umiestnenej na pozemku parc. č . KNC 8369; a pozemky parc. č. 

KNC 8367/12, ostatné plochy o výmere 2 785 m2 a KNC 8369 , zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 112 m2

• Uvedené nehnutel'nosti sú evidované na 
Okresnom úrade Prešov, katastrálny odbor, LV č. 6492, k. ú. Prešov (ďalej len 
"tenisové areály"). 

2. Zmiuvné strany sa ďalej zaväzujú spoiupracovať pri prevádzkovaní športovej 
činnosti , ako hlavnej činnosti a kultúrnej a spoločenskej činnosti , ako vedl'ajšej 
činnosti v tenisových areáloch. 



- Článok ll 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. T & J Tenis club s.r.o. je oprávnený samostatne rozhodovať o všetkých činnostiach 
vykonávaných v tenisových areáloch, s prihliadnutím na stanovisko oprávnených 
zástupcov PROFITENNIS ACADEMY. 

2. T & J Tenis club s.r.o. je povinný umožniť hráčom PROFITENNIS ACADEMY 
trénovať v tenisových areáioch. 

3. PROFITENNIS ACADEMY je oprávnená vykonávať športovú činnosť v tenisových 
areáloch. 

4. PROFITENNIS ACADEMY je povinná vyjadriť svoje stanovisko ku všetkým úkonom 
týkajúcim sa športovej činnosti vykonávanej v tenisových areáloch. 

5. Zmfuvné strany sú povínné navzájom sa informovať o všetkých úkonoch, ktoré budú 
v tenisových areáloch vykonávať. 

Článok 111 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 
2. Zmeniť alebo zrušiť dojednané ustanovenia tejto zmluvy je možné dohodou 

zmluvných strán, a to len písomným dodatkom. 
3. Táto zmluva sa vyhotovuje vo dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží T & J Tenis 

club s.r.o. a jeden PROFITENNIS ACADEMY. 
4. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že si zmluvu prečítali a jej text 

zodpovedá pravej a slobodnej vôli zmluvných strán, na dôkaz čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

V P~t:ptKft~2015 

~Academy ... 
Mlrb Ne!porlk_ bs()"Oj..f'(_..i!V 
tOO: 42 239 1 ' - - -

To máš Vvr&_,.,"_v 
predsed;_ 
PROFITEr-frs ACADEMY 

2 

T &J Tenis club s.r.o. 
Tarasa Sevčenka 3929/19 

( 

080 01 PRESOV 
IČO : 44 611 587 
DIČ~" 2022749014 CD 

Ján Lehet 
konatel~ 

T & J Tenis club s.r.o. 

\ 



T & J Tenis Club s.r.o., Nábrežná 5, Prešov 08001,
IČO: 44 611 587 

Mesto Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Hlavná 2907/73 
080 Ol Prešov 

VEC: Žiadosť o dlhodobý prenájom tenisových areálov: 

I. stavba s. č . 4420, ktorá sa nachádza v areáli tenisových kurtov na 
Nábrežnej ulici č. 5 v Prešove umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 
8463/2; a pozemku parc. č . KNC 8464112, ostatné plochy o výtnere 
2 135 m 2

. Uvedené nehnuteľnosti sú evidované na Okresnom úrade 
Prešov, katastrálny odbor, L V č . 6492, k. ú . Prešov, 

II. stavba s. č . 7532, ktorá sa nachádza v areáli tenisových kurtov na ulici 
ČSA v Prešove umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 8369; 
a pozetnky parc. č. KNC 8367112, ostatné plochy o výmere 2 785 m2 

a KNC 8]69, zastavaná pfocha a nádvorie o výmere I Il m2
. Uvedené 

nehnuteľnosti sú evidované na Okresnom úrade Prešov, katastrálny 
odbor, L V č . 6492, k. ú. Prešov. 

Úvod 

Spoločnosť T & J Tenis Club s.r.o., Nábrežná 5, 080 Ol Prešov, IČO: 
44 611 587 bola od roku 2009 do roku 2013 podnájomcom v budove areálu 
tenisových kurtov na Nabrežnej ulici č . 5 v Prešove. Predmetom čÍnnosti 
našej spoločnosti je pohostinská činnosť, výroba hotových jedál , 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, organizovanie kultúrnych a iných 
spoločenských akcií, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu 
a rekondiciu a iné. V pries-tonx;h budovy na tenisov)1eh kurtoch s-me vo 
vyššie uvedených rokoch prevádzkovali bar, kaviareň a tiež terasu . Vyššie 
uvedené priestory sme prevzali v značne zanedbanom stave. Vlastnými 
investíciami sme dokončili a zmodernizovali terasu /zastrešenie 1exan 
s jaklovou konštrukciou, umelé podlahové koberce, nové osvetlenie, nový 
videoprojektor, nové zariadenie/ v celkovej hodnote 5.400,- eur. V kuchyni 
boli opravené omietky, elektroinštalácia, vymenené spotrebiče v hodnote 
2.400,- eur. V miestnosti baru a reštaurácie boli opravené podlahy, omietky, 
maľby a elektroinštalácia s televíznym rozvodom v hodnote 1.500,-eur. 
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Kompletne bola zrekonštruovaná bývalá zasadačka /výmena okien za 
plastové, nová priečka, nové plávajúce podlähy, omietky, el. inštalácia, 
omietky, maľby, kompletné zariadenie, TV rozvody/ s vytvorením dvoch 
miestností,, a to miestnosti pre nefajčiarov /ka:viar:eň/ a miestnosti malej 
zasadačky v celkovej hodnote 11 .250,- eur. Celková investícia stavebn)1ch 
prác v tej dobe bola 20.550,- eur a nájom pre spoločnosť Top Tenis, s.r.o. 
Prešov za 48 mesiacov bol 38.400,- eur. 

Chcelí by sme vyzdvihnúť' hfavne to, že naša spo1ocnosf bola ako jediná 
schopná vyrábať v tenisovom areáli zisk a platiť dohodnuté nájomné. Tieto 
finančné prostriedky sa však nikdy nedostali do mestskej pokladnice, a 
dokonca ani neboli investované do opráv /zhodnotenia/ nehnuteľnosti, a to z 
dôvodu, že S·ffi€· platili nájomné súkromn€j. spoločnos-ti TopT€nis-, s.F.o. 
Prešov, ktorá si tieto financie nechala pre vlastnú potrebu! Aj keď sme na 
túto skutočnosť viackrát upozornili vedenie nášho mesta, k náprave bohužiaľ 
nedošlo, a tak mesto Prešov prišlo konaním spoločnosti TopTenis, s.r.o . o 
značnú sumu fmančných prostriedkov. 
Po nútenom ukončení nájmnného vzťahu v roku 2013 bola väčšia časť 
zariadenia z našich investícií nami demontovaná a odvezená, nakoľko nový 
nájomca - spoločnosť PKB invest s.r.o. po totálnom fiasku počas 
zmanipulovanej verejnej súťaže nesúhlasil s jestvujúcou výškou nášho 
nájomného· (800,"'" eur/ n1esiac) a požadoval omnoho vyššiu sumu, čo bolo pre 
nás neúnosné, ba priam až likvidačné . 
Po dlhšej nečinnosti (resp. totálnom nezáujme) zo strany nového nájomcu 
PKB invest s.r.o. začala táto nehnuteľnosť chátrať, čo má za následok, že v 
dnešnej dobe je jej stav absolútne nevyhovujúci. 
Z vyššie uvedených dôvodov naša spoločnosť, v spolupráci s občianskym 
združením PROFITENNIS ACADEMY (pod vedením skúseného trénera 
Tomáša Výrostka), predkladá mestu Prešov tento podnikateľský zámer. 
Našim prvoradým cieľom je opraviť a zveľadiť tenisové areály, ako aj 
p·omôcť pTe·šovskérrm tenisu dostať sa späť na výslnie· a puzdvihnúť h:o na 
profesionálnu úroveň. 

Zámer ďalšieho užívania areálu 

1.1 Športová čast' 

Naša spoločnosť T & J Tenis club, s.r.o. začala v roku 2015 aktívnu 
spoluprácu s občianskym združením PROFITENNIS ACADEMY (pod 
vedenírti slaľseneno rrénerä a vybomenô hráča Tomáša Vfi·osfka), kfôre má 
momentálne najväčšiu základňu vlastných tenisových hráčov v prešovskom 
regióne. Tréneri v PROFITENNIS ACADEMY majú skúsenosti z turnajov 
na okruhu A TP a tiež s trénovaním v zahraničí. Zároveň podporujú 
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amatérsky tenis, tenisové turnaje neregistrovaných hráčov, prípravné kempy 
mládeže a v prípade potreby aj hráčov zo sociálne slabších rodín prispením 
na športové potreby jednotlivcov. V súčasnej dobe patrí táto tenisová 
akadémia do špičky tenisových akadémii v SR.-

hlavné ciele: 

• vytvorenie dôstojných podmienok pre rozvoj detského, mládežníckeho, 
rekreačného a profesionálneho tenisu v meste Prešov, 

• sprístupnenie areálu pre širokú verejnosť v rámci voľných tenisových 
kurtov (počas pracovných dní, ako aj počas víkendov a sviatkov) za 
zvýhodnené ceny, 

• v spolupráci s PROFITENNIS ACADEMY a našim sponzoringom 
pomáhať talentom zo sociálne slabších rodín prispenín1 na športové 
náradie a výstroj , 

• usporiadanie tenisových turnajov na regionálnej, celoslovenskej a v 
neposlednom rade aj na medzinárodnej úrovni, 

• usporiadanie turnajov pre neregistrovaných hráčov, 
• usporiadanie turnajov pre hendikepovaných hráčov sponzorským 

spôsobom, 
• usporiadanie turnajov pre rodiny s deťmi, 
• usporiadanie charitatívnych turnajov so známymi osobnosťami mesta 

Prešov za účelom podpory a zviditeľnenia tenisu v meste, 
• výstavba nafukovacej antukovej haly s prepojením na hlavnú budovu (po 

prekládke VN prípojky VEZ Prešov) počas zimnej sezóny, 
• v zimnom období vytvoriť primeraný počet umelých klzísk pre širokú 

verejnosť za symbolické vstupné z dôvodu pokrytia nákladov na úsporné 
osvetlenie, 

• vytvorenie kvalitnej spolupráce v rámci tréningové-ho procesu 
a oa·ganizovania tenisových turnajov aj s ďalšími prešovsl<ými 
tenisovými klubmi - t.j. Tenisovou akadémiou Prešov (pod vedením 
p. Marasa), TK TATRAN 2007 Prešov (pod vedením p. Bacbingera, 
a p. Potočňákových), atď. 

tréningy s PROFITENNIS ACADEMY : 

Každým rokom sa počet členov klubu TK Tatran 2007 Prešov a najmä ich 
kvalita rapídne znižuje, a preto je nevyhnutné urýchlene vykonať nápravu 
tak, aby sa v nasledujúcich sezónach vrátil tenis v Prešove tam, kam vždy 
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patril. V minulosti zbieral Tatran Prešov medaily na Majstrovstvách 
Slovenska vo všetkých vekových kategóriách, mal ženské aj mužské 
extraligové tímy a bol schopný konkurovať najsilnejším slovenským klubom. 
Toto sa dá opäť dosiahnuť jedine zavedením moderných tréningových 
procesov uplatňovaných v zahraničných, ale aj niektorých slovenských 
kluboch a akadémiách. Moderné tréningové procesy, uskutočňované pod 
vedením profesionálnych trénerov s medzinárodnými a reprezentačnými 
skúsenosťami, budú spočívať hlavne vo zvyšovaní úrovne tréningových 
jednotiek, uplatňovaní novodobých kondíčných cvičení a skvalitňovaní 
regeneračných a rehabilitačných n1etód a postupov, ktoré zabezpečia 
špičkoví vysoko kvalifikovaní odborníci. 
Kondičná priprava je veľmi dôležitá súčasť celého tréningového procesu. 
V e.J'm-i často sa podceňuje a v bežných kluboch nie je riadne organizovaná. 
Má obrovský význam pre hráčov v každom veku. Kombinácia s ostatnými 
športmi je vynikajúcim zdrojom kondície a náukou ovládania vlastného tela. 
S pomocou rôznych cvičení rozvíjame koordináciu, motoriku, silu, rýchlosť a 
vytrvalosť . Preto po celú dobu trvania tréningového procesu budú v našej 
akadémii zaistené kondičné prípravy pod odborným dohl'adon1 trénerov pre 
fitness a atletiku. Účasť na fyzickej príprave bude na rozdiel od ostatných 
klubov povinná. 
Tenis je veľmi náročný šport na myslenie a zvládanie krízových situácií. 
Hráči sú pri ňom odkázaní sami na seba. Psychika sa začína formovať už od 
počiatku trénovania, preto sa ju snažíme citlivo usmerňovať. A však až u 
profesionálnych hráčov sa môžem_e zamerať na jej cielený rozvoj. Ľudská 
psychika je zložitá, a z toho dôvodu budeme samozrejme spolupracovať s 
odborníkmi v tomto odbore . Psychika predstavuje približne 80% percent 
úspechu. 

konkrétne rozpracovanie tréningovej prípravy hráčov (od minitenistov 
po dospelých): 

Výkonnostné budovanie hráča musí prebiehať veľmi systematicky, 
svedomito a cieľavedome . V popredí musí vždy stáť fyziologický a duševný 
vývoj dieťaťa a neskôr mladistvého. Improvizácia, nevedomosť, chýbajúce 
základné vedomosti a z toho plynúca nedostatočná prax sú bohužiaľ stále 
v tréningovom procese po celom svete na dennom poriadku. Veľtni veľa 
trénerov zmeškalo nový vývoj v metodike tréningu. Základnou úlohou 
dobrého trénera nie je doviesť každého zverenca do svetovej špičky, ale 
doviesť ho k jeho individuálnej výkonnostnej hranici. Len tak je možné 
mladých hráčov motivovať a Udržať u nich rádosť z tenisu. 

Cieľom našej akadémie je vydať sa na trpezlivú a dlhodobú cestu 
systematickej výstavby. Z toho dôvodu u detí vždy začíname budovaním 
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koordinácie, rýchlosti a všestrannosti tenisovej techniky. Len deti, ktoré 
absolvujú dlhú a rozsiahlu základnú prípravu, sú silné, rýchle a zbehlé 
v tenisovej technike, sú pripravené výkonnostne rásť. Len tieto deti sú 
schopné dosiahnuť svoje osobné potenciálne výkonnostné optimum a práve 
vďaka vynikajúcemu fyzickému a technickému základu môžu túto úroveň 
udržiavať po dlhšiu dobu, prípadne ju ešte zlepšiť. Z týchto dôvodov sú také 
deti tiež menej náchylné ku zraneniam, sú schopné rýchle sa regenerovať a sú 
mentálne silné. 

Naši tréneri kladú zvýšený dôraz na najdôležitejšie faktory pre zdravie detí, 
t.j. stav organizmu; zaťaženie (všeobecné fyzické , kvantita, pohybová 
technika, psychická záťaž) ; životný štýl (ryttnus priebehu dňa, spánok, 
výživa); okolie (klíma, škodlivé látky, podmienky športovísk). 

Rozdelenie tréningov v PROFITENNIS ACADEMY z hľadiska veku 
hráčov : 

a) všeobecná základná výchova (4- 7 rokov) - s najmenšími deťmi 
trénujeme vekovo pritnerané a všestranné pohyby, ktorým dominuje 
predovšetkým koordinácia hravou formou. Využívame na to rôzne 
motivačné cvičenia, cvičenia, ktoré deti vykonávajú jednotlivo alebo 
v malých skupinkách, a ďalej jednoduché cvičenia, pri ktorých sa deti 
zabavia a zároveň naučia niečo nové. Čo sa týka sústredenia, 
najtnenšie deti ešte nevydržia dlhé tréningové úseky, preto sa snažíme 

· pohybové aktivity a cvičenia neustále meniť, musia byť rôznorodé 
a musia komplexne zapájať celé telo. V tomto veku kladieme dôraz na 
v)ručbu ovládania lopty a rakety vo forme rôznych koordinačných 
cvičení. Osvedčilo sa nám aj využívanie cvikov detskej gymnastiky, 
iných loptových hier, hádzanie, chytanie, ale napríklad aj jógy. 

b) základný tréning {7 -10 rokov)- v tomto období s deťmi začíname 
systematickú výučbu s cieľom špecializácie na tenis. V popredí stojí na 
jednej strane aj naďalej všeobecná a všestranná pohybová príprava 
(teraz však s rastúcou intenzitou), a na strane druhej sa kladie väčší 
dôraz na kvalitu úderových pohybov. S deťmi v tomto veku sa snažíme 
precízne pracovať na kvalite tenisovej techniky, aby sa nemuseli 
nesprávne naučené pohyby vo vyššom veku preúčať . 

c) tréning budovania hráča (10 - 15 rokov) - v tomto období 
uprednostňujeme vysoko kvalitnú technickú výučbu všetkých 
úderových a pohybových foriem tenisu. To však neznamená, že 
všeobecná príprava stráca dôležitosť. Tú však už viac prispôsobujeme 
špecifickým požiadavkám tenisu. Tréliingórh kóórditíačných 

a kondičných schopností ďalej podporujeme a optimalizujeme 
rozvíjané tenisové špecifické schopnosti. Do popredia sa dostáva 
princíp opakovania a nepretržitosti, spolu s princípmi postupne 
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rastúcej záťaže a periodizácie. Netreba zabúdať, že u detí v uvedenej_ 
vekovej kategórii dochádza k telesným a psychickým zmenám 
(zrýchlený rast, hormonálne zmeny, reštrukturalizácia pohybových 
schopnosti , spomalenie motorickej schopnosti učenia sa, atď .. ). Tieto 
zmeny mozu často viesť k poklesom, chvíľkovej stagnácii, 
k mentálnym, telesným, či iným individuálnym problémom. Vysoké 
nároky na citlivosť a skúsenosť trénerov, ktoré sú kladené touto 
vekovou skupinou, sa snažíme zvládať s rozvahou a vysokou 
profesionalitou. 

d) vrcholový tréning (od rokov 15) ~ v tomto veku už deti začínajú 
pomaly dosahovať biologickú a fyzickú zrelosť dospelých. Vrcholí 
u nich individualizácia a stabilizácia. Do popredia sa dostáva väčšie 
množstvo odohraných zápasov, z čoho logicky vyplývajú kratšie 
tréningové obdobia. Je preto potrebné reorganizovať celý tréningový 
systém a prispôsobiť ho turnajovej sezóne, pretože tréning musí 
nevyhnutne pokračovať aj v priebehu turnajov . Aj u týchto detí sa stále 
snažíme hľadať nové cesty pre ich ďalší yýkonnostný rast. Bez nových 
zmien v tréningoch dochádza u veľkého počtu talentovaných hráčov 
k dlhodobej stagnácii, a tomu sa v našej akadémii snažíme 
predchádzať . 

PROFITENNIS ACADEMY však nechce a ani nesmie popri vyss1e 
uvedených tréningových programoch zanedbať školu, ktorú ostatní tenisoví 
tréneri v Prešove veľmi radi stavajú až na druhé miesto. S týmto prístupom 
nesúhlasíme a snažíme sa našim hráčom vštepovať dôležitosť vzdelania. 
Najúspešnejší mladí hráči , ktorí hrajú v porovnaní s ostatnými 
neporovnatel'ne viac turnajov, musia školu mnohokrát z toho dôvodu 
vynechať . Vznikajú im tak veľké omeškania v preberanej látke, ktoré sa 
potom ťažko doháňajú. V takých prípadoch je takmer vždy potrebná rozumná 
dohoda s riaditeľom školy, resp. vybavenie primeraného doučovania, na 
ktorom sa zmeškaná látka dobehne, s čím vieme samozrejme našim hráčom 
kedykoľvek pomôcť. 

organizácia slovenských a medzinárodných turnajov : 

Pozdvihnúť tenis v Prešove je potrebné, okrem iného, aj prostredníctvo.m 
organizácie celoslovenských a medzinárodných žiackych, dorasteneckých, 
ženských a mužských turnajov . Na to, aby sa tenis dostal do povedom.ia širšej 
verejnosti, je nevyhnutné organizovať tnnožstvo medzinárodných turnajov s 
kvalitným obsadením. Počas našej práce v zahraničí sme mali možnosť 

zoznámiť sa s desiatkami svetových hráčov a trénerov, nazbierali sme veľké 
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množstvo kontaktov a tiež vieme pritiahnuť zahraničných sponzorov a tak 
získať finančné prostriedky na organizáciu spominaných medzinárodných 
podujatí. Účasť na kvalitných domácich medzinárodných turnajoch prináša 
vel'mi vel'a neocenitel'ných skúseností aj slovenským hráčom , ktorí nie sú 
nútení vycestovať za medzinárodnými skúsenosťami do zahraničia a tiež 
vynakladať finančné prostriedky a energiu na ďaleké cesty a môžu sa ukázať 
aj pred domácim publikom. Turnaje s kvalitnými svetovými hráčmi zároveň 
prilákajú pozornosť médií, čo je ďalším dôležitým faktorom pre 
zviditel'nenie, rozvoj a podporu tenisu v Prešove. 

plánované podujatia v tenisových areáloch: 

• organizácia slovenských turnajov triedy "A", "B" a ,,C" vo 
všetkých vekových kategóriách (mJadšie žiactvo, staršie žiactvo, 
dorast, dospelí) , 

• organizácia medzinárodných turnajov ITF U12, Ul4, U16 a U18, 
• orgamzacta ženských a mužských turnajov ITF FUTURES 

s dotáciou 10 000,- Eur- 15 000,- Eur, 
• postupom času organizácia významnejšieho medzinárodného 

podujatia s dotáciou 25 000,- Eur, 
• organizácia Majstrovstiev SR v ktorejkoľvek vekovej kategórii , 
• spolupráca s pražskou spoločnosťou Tennis Arena s.r.o. , ktorá 

každoročne organizuje tzv. Tennis Arena Kids Tour (turnaje pre deti 
vo veku 12 ...:_ 14 rokov) -víťaz absolvuje týždenný tréning v slávnej 
Evert Tennis Academy na Floride, USA ~v roku 2016 plánuje Tenis 
Arena s.r.o. uskutočniť jeden z turnajov v Prešove v spolupráci s našou 
akadémiou, 

• organizácia súťaží družstiev všetkých vekových kategórií, 
• organizácia turnajov pre neregistrované deti z Prešova a okolia, 
• organizácia turnajov pre rekreačných hráčov, 
• každoročná organizácia Letného tenisového kempu pre prešovské 

deti vo forme denného tábora počas letných prázdnin (1 . ročník 

prebehol s mimoriadnym úspechom v roku 20 14) 

rozšírenie tenisu do škôl : 

Ďalším zámerom našej spoločností je snaha o pritiahnutie nových 
mladých talentovaných hráčov zaujímajúcich sa o tento šport. Dnešné deti 
majú celkovo veľmj málo pohybu, v školách sa im na telesných výchovách 
nevenuje dostatočná pozornosť, nie sú nútené namáhať svoje telá. Z toho 
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dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť program na rozs1renie tenisu aj do 
predškolských a školských zariadení, či už vo forme telesnej výchovy alebo 
ako krúžky konajúce sa po skončení vyučovania . Máme veľmi dobrý vzťah s 
bývalým hráčom TK Tatran Prešov - Mgr. Rudolfom Horváthom, ktorý 
momentálne pôsobí v Národnom tenisovom centre v Bratislave, a ktorý tam, 
v spoll!práci s Ministerstvom školstva a Štátnym pedagogickým ústavom, v 
sezóne 2008/2009 rozbehol a vedie projekt nazvaný Tenis do škôl. Tento 
projekt je výnimočný najmä tým, že poskytuje školám návod, ako 
postupovať pri trénovaní najmenších s využitím širokej škály herných 
cvičení, ktoré deti bavia a zároveň ich učia prvé tenisové základy. Ak by sa 
tento projekt podarilo prostredníctvom klubu uskutočniť na všetkých školách 
a škôlkach v Prešove a jeho okolí, tenis v Prešove by jednoznačne 
zaznamenal nárast mladých potenciálnych tenistov a tenistiek. 
Radi by sme umožnili hrať tenis všetkým deťom, a teda aj tým, ktoré by inak 
nemali možnosť hradiť si výdavky spojené s tenisom sami. Jedna z možností 
je zníženie, resp. oslobodenie od platenia členských poplatkov najlepším z 
nich, prípadne preplatenie časti nákladov na vrcholových podujatiach. 

1.2Architektonické riešenie areálu 

• vytvorenie cca 9 parkovacích miest v okolí budovy areálu, 
• celková rekonštrukcia l . nadzenmého podlažia s vytvorením wellness 

zóny, šatní, posilňovne, technickej miestnosti, kancelárie správcu budovy, 
• rekonštrukcia časti bytovej jednotky na 2. nadzemnom podlaží (pre 

fyzioterapeuta a lekára), 
• na kurte č. l a č . 5. vytvorenie montovateľných tribún pre divákov, 
• oprava už existujúceho oplotenia a vytvorenie protihlukových stien 

v severozápadnej časti podľa potreby a nezávislých meraní, 
• zateplenie budovy a doloženie energetického certifikátu budovy, 
• celková obmena antuky, sietí a obmena stÍpikov a umelých čiar, 
• zrušenie starého osvetlenia a zhotovenie nového úsporného osvetlenie 

(minimálne na kurty č . l , 2, 5 a 6) aj pre potreby osvetlenia klzísk 
v zimných mesiacoch pre širokú verejnosť 

1.3Ekonomická časť 

predpokladané finančné náklady a príjmy : 
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_Naša spoločnosť navrhuje platbu mesačného nájomného vo výške 300,
eur počas celého trvania nájomnej zmluvy plus preukázatel'né investície 
do obidvoch areálov. 

Investície do majetku mesta: 

Prvá a základná investícia do majetku bude do energetickej úspory 
budovy a o zatraktívnenie areálu: 

Stavba: 

l. Oprava strechy a satelitného príjmu 
2. Zateplenie budovy 
3. Výmena okien a dverí, zabezpečenie budovy kamerovým systémom 

Interiér: 

Rekonštrukcia : šatni, toaliet, posilňovne, kaviarne, klubovne, skladov 

Športov_v areál: 

Kompletná rekonštrukcia oplotenia, kurtov, zóny na občerstvenie, 
kamerového systému, výstavba kovových tribún, obnova lavičiek okolo 
kurtov, úprava jestvujúcej zelene 

Príjmy: 

• prenájom kurtov 
• príjmy z prevádzkovania reštauračných služieb 
• sponzorské príspevky 
• reklama 
• široká verejnosť (súkromné akcie) 
• športové kluby a školy za zvýhodnené ceny (režijné náklady) 

Celkový rozsah investíci i, ktorý je uvedený v nižšie vytvorených 
rozpočtových tabuľkách, je uvedený len orientačne . Množstvo vynaložených 
investícií do rekonštrukcie a zveľadenia tenisových areálov bude závisieť 
jednak od dÍžky nájomného vzťahu (odporúčame stanoviť ho na dobu 10 -
20 rokov), a dvojak od reálneho stavu uvedeného areálu. V nižšie 
pripojených tabuľkách preto uvádzame výšku našich predpokladaných 
investícií a nie je našim cieľom umelo ich navyšovať. 
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Rekonštrukcia areálu: Nábrežná ulica 

Výmena okien (plast, troj sklo) 2015-2019 1 O 000,- eur 
Zatepľovanie fasády (EPS 120 mm) 2015-2019 30 000,- eur 
Izolácia strechy . 2015-2019 10 000,- eur 
Rekonštrukcia l. nadzemného podlažia 2015-2019 25 000,- eur 
Rekonštrukcia 2. nadzemného podlažia 2015-2019 25 000,- eur 
Výstavba parkoviska 2016 2 000,- eur 
Rekonštrukcia tenisových kurtov (viď *) 2015-2017 8 000,- eur 
Výstavba tribún 2016 4 000,- eur 
Osvetlenje ihrísk- svietidlá a stlpy 2016 5 000,- eur 
Sadové úpravy 2016 l 000,- eur 
Slnečné kolektory 2015-2016 5 000,- eur 
Iné investície + rezerva 2025-2032 100 000,- eur 
Spolu 225 000,- eur 

Rekonštrukcia tenisových kurtov: 

Umelé čiary 8 ks 3 000,- eur 
N apinák na čiary l ks 100,- eur 
Kladivo na čiary l ks 100,- eur 
Stlpiky 8 párov 2 400.- eur 
Siete 8 ks l 100,-eur 
Tyčky pre dvojhru 8 párov 250,- eur 
Wimbledon vrátane kotvenia do antu_~ 8 ks 80,- eur 
Plachty/clony 8 ks l 000,- eur 
Metly na zametanie 8 ks 500,- eur 
Hrabla na zametanie 4 ks 150,- eur 
Hadice na polievanie 4 ks 300,- eur 
Antuka- 35 kg vrece 230 ks l 400,- eur 
Rozdeľovacia sieť 5 ks 2 200,- eur 
Čistič na umelé čiary 4 ks 100,- eur 
Tryskový rozprašovač 2 ks 100,- eur 
Lavičky 14 ks l 700,- eur 
Spolu 14480,- eur 

Rekonštrukcia areálu: ulica Československej armádv 
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Oprava budovy - fasáda 2016-2019 5 000,- eur 
Modernizácia vnútorných priestorov budovy 2016-2019 10000,-eur 
Oprava a modernizácia tenisových kurtov 2016-2018 9 000,- eur 
Oprava oplotenia 2016-2017 3 000,- eur 
Nafukovacia hala- zimná sezóna 2016-2017 25 000,- eur 
Spolu - 52 000,- eur 

Vytvorenie novýc/z pracovných miest: 

Vzhľadom na to, že v prešovskom regióne je veľmi slabá zamestnanosť, 

chceme vytvoriť nové pracovné príležitosti a miesta pre nezamestnaných. Pre 
bezchybný chod celého areálu plánujeme vytvoriť dva kolektívy zamestnancov, 
a to: 

l. kolektív údržby pozostávajúci z: 

• správca tenisových kurtov 

• údržbár budovy a technických zariadení 

• upratovačka 

2. kolektív reštaurácie pozostávajúci z: 

• vedúci prevádzkar 

• barman 

• čašník (3) 

• kuchár 

• pomocné pracovné sily (2) 

Celkovo by tak naša spoločnosť mohla obsadiť približne 11 pracovných miest 
z radu nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a 
rodiny v Prešove. 

Záver 

Spoločnosť T & J Tenis club s.r.o. má vel'ký zauJem o dlhodobý 
prenájom tenisových areálov na dobu 15 až 20 rokov. Všetky vyššie 
uvedené zámery a investície plánujeme r·ealizovat' podl'a stanoveného 
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harmonogramu transparentne v prospech rozvoja tenisu 
a zhodnocovania mestského majetku v našom meste. 

V Prešove, dtla: 02.06.2015 

r 
T &J Tenis club s.r.o. 

Tarasa Ševčenka 3929/19 
080 01 PREŠOV 
IČO : 44 611 587 
DIČ : 2022749014 CD 

1 án LEI-ffi .t 
konateľ 

T & 1 Tenis club s.r.o. 
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Tenisový klub "TATRAN 2007", Nábrežná 5 , 080 Ol Prešov 
"' ICO: 420 38 383 , reg.MV SR č.sp. VVS/1-900/90-29257 

"' 

Mestský úrad- Prešov 
Odbor správy majetku mesta 

Vec : Ziadosť o dlhodobý prenájom areálov 

Na základe jednania z 25.5.2015 Vám v prílohe predkladáme žiadosť TK TARAN 2007 
na dlhodobý prenájom areálov na Nábrežnej ul. a Sídlisku II. 
V priloženej žiadosti je spracované predstavenie uchádzača , hlavné ciele a zámer z 
tenisovými areálmi . 

V Prešove 3.6.2015 Ing.M.Bachinger 
TK "TATRAN 2007" Prešov 

Tenisový klub "TATRAN 2007" 
Nábrežná 5, 080 01 Prešov 

IČO : 4203838;3 
f1 

ll 

v ' v l 



Žiada tel': 

v 

TK TATRAN 2007 PRESOV 

v 

Ziadost' o dlhodobý prenájom 

tenisových areálov na Nábrežnej a 

Sídlisku II. 

Tenisový klub "TA TRAN 2007" 

Nábrežná 5 

080 Ol Prešov 

kontaktná osoba: Ing.Marián Bachinger 

Tenisový klub "TATRAN 2007" 
Nábre~á 5, 080 01 Prešov 
l 1/20: 4203,$3~3 /7 

0910 479 620 . , 
v 
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l. Úvod 

Cieľom TK TATRAN 2007 je podporovať mládežnícky, výkonnostný a rekreačný tenis na 

žiackej a mládežníckej úrovni. Prvoradou je najmä podpora detského a mládežníckeho tenisu, 

o ktorý sa TK TA TRAN 2007 usiluje už od svojho vzniku. 

Jeho úlohou je teda napomôcť podporiť šport na území mesta Prešov a vzbudiť záujem 

o intezívnejší šport hlavne u detí a mládeže. V súčasnosti sa však mnohé rodiny nachádzajú v 

situácii, ktorá nezaručuje dostatok finančných prostriedkov, aby mohli rodičia podporiť svoje 

deti v športe. Práve preto TK TA TRAN 2007 , poskytol bezplatne športové potreby a 

základný tenisový výcvik pre záujemcov z radov detí v školských aj predškolských 

zariadeniach zdarma pre všetkých prihlásených záujemcov. 

TK TA TRAN vždy organizoval a dodnes aj organizuje každoročne turnaje jednotlivcov v 

každej vekovej kategórii , a samozrejme aj súťaže družstiev žiakov a dorastu . TK TA TRAN 

taktiež organizoval turnaje na medzinárodnej úrovni, ktoré mali vždy vynikajúcu úroveň. TK 

TA TRAN 2007 je členom Slovenského tenisového zväzu a jeho základnou filozofiou je 

podpora športu, nie zisk. 

Všetkými aktivitami sa usilujeme vytvoriť ponuku športového vyžitia a vyplnenia času najmä 

detí a mládeže , podporiťaktívny životný štýl a ponúknuť altmatívu k negatívnemu trendu 

vývoja u mladej generácie čo sa týka telesnej aktivity , ktorá priamo súvisí z nezdravým 

životným štýlom, chorobnosťou u mladej generácie. Tenis sa volá aj biely šport alebo šport 

"gentlemanov" a mi sa snažíme aj tieto atribúty ako je úcta k súperovi,uznenie porážky,slušné 

správanie a korektnosť vštepovať do detí a mládeže. 

2. TK TATRAN 2007 

Tenisový klub TATRAN má v súčasnosti 58 členov a 3 trénerov. V TK TA TRAN pôsobia: 

• Ing. Marián Bachinger- predseda klubu bývalý výkonnostný hráč TK TA TRAN 

• Ivan Lyach- tajomník klubu, bývalý výkonnostný hráč, niekoľkonásobný majster SR 

v juniorských aj seniorských kategóriách, tréner 3. výkonnostnej kategórie, rozhodca 

2. výkonnostnej kategórie, 

• Bc. Martin Potočňák- bývalý výkonnostný hráč, tréner l. výkonnostnej kategórie, 

• Bc. Marek Potočňák - bývalý výkonnostný hráč, tréner l. výkonnostnej kategórie, 



Partneri klubu : sú spoločnosti 

GYNSTAR,FROST ,SKLOKALI ,MIKONA,HESTA 
z pomocou ktorých chceme po výnikajúcej spolupráci z minulosti , naplniť aj náš 

zámer v budúcich rokoch. 

TK TATRAN 2007 organizoval Majstrovstvá SR, Majstrovstvá východoslovenského regiónu 

a ďalšíe celoštátne turnaje od najmladších kategórií, mladšieho žiactva až po seniorov 

(veteránov), ako aj turnaj HTO, ktorým TK TATRAN hľadá tenisových olympionikov - deti 

do 9 rokov. 

Vrcholom snaženia sa je pôsobenie TK TATRAN v Extralige od roku 2004. Najväčšie 

úspechy dosiahli ženy, a to 4. miesto v roku 2006 a muži, tiež 4. miesto v roku 2010, kedy TK 

TA TRAN reprezentovali hráči ako Karol Krošlák (Davis Cup reprezentant) a Lukáš Rosol 

(Český Davis cupový reprezentant) ,ktorý je v súčasnosti na 46. mieste v ATP rebríčku. 

V ďalších kategóriách v súťažiach družstiev každoročne reprezentuje TK TA TRAN niekoľko 

družstiev mládeže a dospelých, pričom sa vždy niektoré z týchto družstiev prebojuje na 

majstrovstvá SR. 

Pýchou klubu je tiež výchova reprezentantov Slovenskej republiky. V minulosti ním bol 

Tomáš Ševcov, v súčasnosti je to mimoriadne talentovaný Alex Molčan, momentálne l. hráč 

SR a 25. sveta v kategórii juniorov, ako aj niekoľkonásobný majster SR. 

Tenisový klub TATRAN má už vyše šesťdesiatročnú históriu fungovania, s čím súvisí aj 

fungovanie klubu pod názvom TATRAN, v súčasnosti pod menom TK TATRAN 2007. 

Poslaním TK TA TRAN 2007 je podporiť záujem o šport u mládeže a širokej verejnosti v 

Prešove, poskytovanie kvalitných služieb v oblasti športu ako aj poskytovanie doplnkových 

služieb, ktoré by naplňali predstavy jednotlivých potenciálnych záujemcov. 

3 . H lavné ciele T K TA TRAN 2007 Prešov 

Hlavné ciele tenisového klubu TK TA TRAN 2007 vychádzajú z jeho poslania a filozofie, 

ktorou je podpora športu, nie dosiahnutie zisku. Konkrétne ide o tieto nasledovné ciele: 



• podpora aktívneho športu detí a mládeže 

• rozširovanie členskej základne registrovaných hráčov a členov, ako aj zvyšovanie ich 

výkonnosti 

• zvyšovať záujem mládeže o tento šport a v oblasti talentovanej mládeže pokračovať 

v rozširovaní mimoškolských aktivít v tenise pri základných školách 

• podporovať záujem o rekreačný tenis 

• poskytovať aj služby kde nejde iba o zisk, ale o podporu tenisu a záujmu mládeže 

o tento šport 

• optimalizovať náklady tak, aby sa vytvoril dostatočný priestor pre podporu športu pre 

všetkých potenciálnych záujemcov 

• v spolupráci z Ing. V.Gerhartom- členom VV VSTZ zorganizovať medzinámý turnaj 

mládeže, ktorý sa ešte v Prešove neuskutočnil 

4 .Zámer s tenisovými areálmi 

Hlavným zámerom prenájmu Je podpora a vytvorenie podmienok pre rozvoj detského, 

mládežníckeho tenisu a sprístupnenie areálu viacerým klubom zo športovou činnosťou, ale aj 

širokej verejnosti v Prešove. Tento zámer chápeme ako šancu dať areálu jasné smerovanie , 

jednotiaci charakter , ktorého bol TK TATRAN 2007 vždy predstaviteľom či už na športovom 

alebo spoločenskom poli. 

Tenisový areál na Nábrežnej ul. A Sídlisku IL bol a je strediskom a centrálnym miestom 

rozvoja tenisu v Prešove. Športoviská pozostávajúce z jedenástich antukových kurtov a budov 

sú bez jasného dlhodobého zámeru a nájomcu už viac rokov. V Prešove je množstvo nových 

kurtov, multifunkčných ihrísk, a preto tento areál navštevuje stále menej návštevníkov. 

TK TATRAN chce v prvom rade podporiť deti a mládež, ktorá sa tomuto športu venuje 

aktívne, a to nielen tých, ktorí sú tzv. klubovo viazaní k Tatranu, ale aj ďalšie kluby či školy. 

Keďže si TK TA TRAN 2007 uvedomuje ekonomické možnosti škôl a filozofiou klubu je 

podporovať šport nie zisk, je dôležité prepojenie jednotlivých klubov na území Prešova, aj 

klubov so základnými školami, čím môžeme dosiahnuť čo najvyššiu úroveň vo 

výkonnostnom tenise a zároveň pozdvihnúť úroveň tenisu aj na masovo-rekreačnej úrovni . 

Pre rozvoj športu je dôležité aj zázemie, kde sa šport realizuje. 



Preto je potrebné pristúpiť k úpravám v areáloch a na budovách , ktoré by sme chceli rozdeliť 

do nasledujúcich krokov : 

!.etapa: kompletná výmena okien, zateplenie a nová fasáda - Nábrežná ul. 

II.etapa : oprava interiérov poschodia pre účely doplnkových služieb v areáli - klubové 

priestory,kaviareň a sociálne zariadenia na poschodí- Nábrežná ul. 

III.etapa :oprava šatní,regenerácie a klubovej posiľovne a sociálnych zariadení- Nábrežná ul. 

a Sídlisko II. 

IV .etapa : rozpracovať možnosti na celoročné využitie areálu na Sídlisku II. 

Tieto etapy by mali byť rozložené do 3 rokov z celkovo preinvestovanou čiastkou 54.000 €. 

TK TA TRAN spolu zo svojimi partnermi po dohode z mestom Prešov na dlhodobom nájme 

(min.l5 rokov) investuje tieto financie do obnovy mestského majetku.Investovaná suma do 3 

rokov by mala byť zohľadnená pri výške nájmu. 

Tieto plánované úpravy je potrebné vykonať, aby sa do Prešova vrátil nielen špičkový 

výkonnostný tenis na regionálnej či štátnej úrovni, ale aj na medzinárodnej. Snahou je 

nadviazať na dlhodobé tradície z minulosti. 

Počíta sa aj s celoročným využitím tenisového areálu na Nábrežnej ul. kde aj v minulosti 

fungovala ľadová plocha pre verejnosť. 

5. Záver 

TK TA TRAN 2007 si uvedomuje súčasnú finančnú situáciu, a preto pristúpil k projektu 

nanajvýš reálne, aby ciele v tomto zámere boli spolu z partnermi klubu splniteľné a reálne .No 

dôležitá je aj budúcnosť našich detí, ktorú vieme v súčasnosti ovplyvniť, preto sa snažme 

touto žiadosťou získať priestory tenisového areálu, kde by vedela ponúknuť deťom aj mládeži 

podmienky na vlastnú sebarealizáciu v oblasti aktívneho športu a pre širokú verejnosť aj 

možnosti pre oddych a relax. 

Predkladaný zámer úzko súvisí aj s naplňaním vyššie uvedených cieľov, ktoré sú podmienené 

hlavnej filozofii TK TA TRAN 2007 , a to podporovať šport u detí a mládeže, ale rozširovať 

ho aj medzi širokú verejnosť. 

Zabúdať netreba ani na dlhoročnú tradíciu areálu a mena TK TA TRAN v našom meste. Aj 

vďaka tenisovým talentom, ktoré tu môžu vyrásť, môžeme zviditeľňovať mesto Prešov nielen 

na Slovensku, ale aj v celej Európe a ostatnom svete. 

Veríme, že náš stručný zámer Vás zaujme a podporíte našu myšlienku. 
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