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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 Ol Prešov 

Váž. pán 
Ing. Stanislav Kahanec 
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Naše čislo Vybavuje l linka Prešov 

M/11120/2015 Ing. Benčíková/31 0021 7 30.7.20 

č. zázn. 113425 

Na základe žiadosti o prehodnotenie dÍžky nájmu vyplývajúcej z nájomnej zm 
č. 4294 na ďalšie obdobie 20 rokov Vás žiadame o poskytnutie stanoviska pre '"' ..... " .... ''"• 
Relevant n.o. , Ďumbierska 20, 080 Ol Prešov. Žiadate!' žiada o prehodnotenie dÍžky náj 
z dôvodu plánovanej investície do nebytových priestorov (výmena okien). Zároveň ži 
o možnosť započítania plánovanej investície s nájomným. 

Nájomná zmluva č. 4294 uzatvorená medzi Mestom Prešov 
spoločnosťou Prešov Real, s. r. o. a organizáciou Relevant, n. o. na prenájom ne "TT'n"' ' tp 

priestorov nachádzajúcich sa na I. NP, Ďumbierskej ul. č. 20 v Prešove o výmere 75 
výšku nájmu 8,30 €/m2 je uzatvorená na dobu určitú, a to do 30. 4. 2020 za účel 
poskytovania sociálnych služieb pre mládež z detských domovov po ich odchode. Prenáj 
nebytových priestorov bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
č . 53/2015 zo dňa 30.3 .2015 . 

S pozdravom 

Prílohy: Kópia žiadosti 
Kópia stanoviska správcu 

It.ILf~!t~'lrO PREŠOV 
Mr:t.tL•ký úrad v Prešove 

ODfJOH SPRÁVY MAJETKU MESTA 
080 01 Prešov OJ 

/ --

JUDr. Mirosláv Makara · 
vedúci odboru 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax. : +421(51)77336651 E-mail: 
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Nezisková organizácia RELEVANT o. , 
."_:..:. ___ • ---~~vätoplu~ova ·1J.,-080-Q_1.fr:ešov -

Vec: 
·ole i8 J· :·..-- Žiadost' o prehodnotenie dÍžky nájmu a povolenie k výmene okien 

V Prešove dňa 02.07. 015 
č. 102/ 015 

o fi~~::-." Y~es''J·-- - Na základe Nájomnej zmluvy č. 4294 o nájme priestorov na Ďumbierskej 20, č. bytu 199/ 140 
h c· estore ' a Dodatku č. · l k Zmluve: o nájme nebytových priestorov č. 4294 a Dodatku č. 2 k Zmluve o '~me 

.-enájme u ve nebytoVých ~ priestorov :č.JA294 máme . v prenájme uvedenú nehnuteľnosť do 30.04.2020, orú 
: využívame ako sociálnu· 'sluj,bu Domov na polceste podľa Zákona 448/2008 o sociálnych sh,1ž ách. 

d:ytt .... cuu\1 i-'·_,Sociálna služba je poskytovaná mladým dospelým ženám po skončení ústavnej starostlivosti. 
I . 

. ie ·'žky ~L. Chceli by sme Vás požiadat' o prehodnotenie dÍžky nájmu z 5 na 20 rokov, ako bolo pôv 
.:.~ ') zo dn~ ~ žiadané (v ŽiadostLo predÍženie nájomnej zmluvy zo dňa 10.06.2014- viď prílohu). 

rr. 
1e ot Priestory by sme chceli zrekonštruovať výmenou okien z dôvodu nevyhovujúceho umiest enia 

.... (; 11::.:-u 1ľ - a stavu bytu - . L poschodie, rohoVý byt, staré nefunkčné okná, čo následne vedie k chlad ému 
'11om je pos:'. prostrediu a sťaženému 'úžívaniu. Naším záujmom je poskytnúť prijímateľkám sociálnej služby 
. .Ze te;; 0 1 štandardné podmienk:)r na bývanie. Faktom je, že tento byt je jediný, ktorý nemá na uvedenej rese 

vymenené okná. · 
~ " ~ Výmenu by sme realizovali :v·prípade nutnosti z našich zdrojov s tým, že by nám to bolo zapo ítané 

~ít::;satl z m--·-, ako investícia, ktorú je možné postupne odpočítava~ z nájmu. 

Za prehodnotenie žiadosti vopred ďakujem. 

S úctou 

Prílohy: 
l. Žiadosť o predÍženie nájomnej zmluvy zo d1'ía 10.06.2014 
2. Cenová ponuka k výmene okien. 

Na vedomie: 
Prešov Real, s.r.o. 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 

Kancelária primátora mesta Prešov 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

(ileLevan-r·; .o. 
Svätoplukova 11; 080 Ol Pr šov 

ICO: 37587483, Dl<~: 20222n. 564 
CD čb l~čto: 0503970447/ 9C'J 

T / • 

Marek Ilenin 
štatutárny zástupca 

EMAIL: relevant@relevont.sk; WEB: www.relevont. sk; IČO: 37887483; DIČ: 2022288664 
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MESTO PRE~OV Mestský úrad v Prešove 

Regis!r. značf:a: 

Znak a lahota 
uložellia: 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel. : os 17T73 20 84, fax: 051/772 52 64- · 
e-mail: sekretariat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č . 2847/P 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

,. : Väš ist: Naša· značka: e d'1c: Vybavuje: V Prešove dňa 
10.07.2015 
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'12?f2Ú 1'5 'l' l~ ~- Kašprišinová~ .. - ~~-~-

Žiadost' o stanovisko 

Relevant n.o., so sídlom na Svätoplukovej ll, 080 Ol Prešov - žiadosť zo dňa 
.. 2013 opredÍženie nájomnej zmluvy- dlhodobý prenájom na 20 rokov. 

N.o. ~ Reíevant, zastúpená štatutárnym zástupcom Marekom Ileninom, užíva nebytové 
"'na Ďumbierskej č. 20, na I. NP o výmere 75,00 m2

, za účelom poskytovania 
álnych služieb pre mládež z detských domovov po ich odchode. 

· -Náj iní.lúva· č. 4294 je uzatvorená na dobu určitú, a to do 30.04.2020. 
N Relevant · Vo svojom liste žiada o predÍženie platnosti nájomnej zmluvy na ďalšie 

bie"'- ·ná ·20 rokov, za totó obdobie by investovali do nebytového priestoru, a to 
""-'l~L"-'-'· •. ·OÚ ·Výmeny okien S tým,"' že túto investíciu si chce nájomca postupne odpoČÍtavat' 

omného. 

ponecháva rozhodnutie o dlhodobom prenájme - na 20 rokov a o možnosti 
stíciu započítať s nájomným na vlartníka. 

S pozdravom 

Mir. Peter Bobko 
konateľ 

Ing. Jaro sla v BUZogáň.../ 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú.: 1019764005/1111 


