
Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

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

- oddelenie mestského majetku-

Vážený pán 
Mgr. Peter Krajňák 
Predseda VMC 5 
Poslanecká schránka č. 20 

Naše číslo 
M/2015/11101 
č. z.: 111797 

Vybavuje /linka 
Ing. Dolhá 
05113100249 

Prešov 

21. 07. 2015 

Žiadost' o stanovisko VMČ k predÍženiu doby nájmu - Solivarská 60 

Na základe žiadosti Občianskeho združenia Tobiáš, Solivarská 60, 080 05 
Prešov o predlženie doby nájmu areálu bývalej MŠ Solivarská 60, žiadame 
o zaujatie stanoviska: 

k prediženiu doby nájmu v zmysle žiadosti do 1. 1 O. 2033, 
- k predaju predmetného areálu súčasnému nájomcovi za cenu v 7ml\l<>ll<> 

znaleckého posudku; OSMM navrhuje predmetný areál odpredať, 
súčasná nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 1. 1 O. 
symbolické nájomné vo výške 1 euro ročne za celý predmet nájmu. V príiJ!Idle 
predaja tohto areálu, Mesto Prešov získa finančné prostriedky, ktoré 
môcť využiť pre svoje potreby. Pokiaľ zostaneme v nájomnom vzťahu, okj·em 
vykonávania sociálnej pomoci znevýhodneným občanom mesta 
priame výhody nezískame. 

Areál bývalej MŠ Solivarská 60 tvorí: 
- stavba, s. č. 1452, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 358, zal>ta,~prlá 

plocha a nádvorie, 
pozemok parc. č. KNC 358, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 898 m2 

- priľahlý pozemok (dvor a záhrada) parc. č. KNC 356, záhrada o vvrn"''""' 
1 538m2

, 

- garáž bez súpisného čísla umiestnená na pozemku parc. č. KNC 356, 
všetko v k. ú. Solivar, zapísané na LV 2065. 
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Mesto Prešov- odbor správy 

majetku mesta 

Jarková 26 

080 Ol Prešov 

VEc:· Žiadosť o predlženie nájmu objektu na Solivarskej 60 v Prešove 

/ 

Týmto Vás úctivo žiadame o predÍženie nájmu objektu na Solivarskej 60 v Preš ve. 

Občianske združenie Tobiáš má s Mestom Prešov nájomnú zmluvu na objekt na Soliva skej 

60 v Prešove od 01.05.2004 do 01.10.2023 - Zmluva o nájme nebytových priest rov 

uzatvorená podl'a zák. č. 116/1990 zo dňa 29. 4. 2004. V roku 2008 prevzal objekt do s ávy 

Prešov REAL s. r. o., s ktorým má OZ uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestor v č. 

6130 zo dňa 10. 10. 2008 (objekt č.1452, LV č. 2065, parc. č. 358- 898m2). 

Sme organizácia, ktorá od roku 2002 pomáha sociálne znevýhodneným rodi ám, 

najmä rómskym, preto sa zapájame do projektových výziev; ktoré súvisia s našou činno ťou. 

Doteraz sa nám podarilo úspešne realizovať viacero projektov hradených z prostriedko EÚ. 

Podmienkou čerpania dotácií pri invE\stičných projektoch je mať nájomnú zmluvu naj enej 

na dobu 10 rokov. V súčasnosti naša nájomná zmluva už túto podmienku nespÍňa, pr o sa 

nemôžeme uchádzať o spomínané projektové výzvy, ktorými by sme mohli riešiť 

rekonštrukciu prenajatého objektu- strecha, hydroizolácia budovy a iné. 

Z uvedených dôvodov žiadame o predÍženie nájomneizmluvv da_01..1D.2033~ 
)č nske Združeni~ 
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