
1:;1 MESTOPREŠOV 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MEST A 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Váž. pán 
Mgr. Peter Krajňák 
predseda VMČ č. 5 
poslanecká schránka č.20 

Váä list čfslo l zo dňa: Naäe číslo: 

M/11817/2015 
č.zázn. 115181 

Vybavuje /linka Preäov: 

Ing. Benčíková/31 00240 10.8.2015 

Vec: Ul. Solivarská- žiadost' o súhlas na podnájom 
- žiadosť o stanoviska 

Na základe žiadosti o prevzatie ďalších občianskych združení pJd jednu strechu 
žiadame o poskytnutie stanoviska pre občianske združenie Prešovc;;ký spolok nepočuj 
Sibírska 30, 080 Ol Prešov. Žiadateľ žiada o prevzatie dvoch občianskych 
nepočujúcich pod jednu strechu1a to: 

DeafStudio, Jarková 4, 080 Ol Prešov, IČO· 42056051, 
Prešovská asociácia sluchovo postihnutých, Jarková 4, 080 Ol Prešov, IČO: 42343 

Nájomná zmluva č. 5056 je uzatvorená medzi Mestom Prešov, 
spoločnosťou Prešov Real, s. r. o. a občianskym združením Prešovský spolok nepočuj 
na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na UL Solivarskej č. 2 v .-r"''""'1 

... 

Výška nájmu za nebytové priestory je stanovená na l €/m2
. Prenájom nebytových 

bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č.75/2015 zo dňa 2 
2015 ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory nepočujúcim obyvateľom 
Prešov. V zmysle bodu 10 ČL VII predmetnej zmluvy môže nájomca prenechať ne 
priestor do podnájmu: len s písomným súhlasom vlastníka týchto nebytových priestorov, 
predmetná žiadosť musí byt' predložená na schválenie Mestskému zastupiteľstvu 

Prešov. 

S pozdravom 

2xPríloha 
Kópia žiadosti 
Kópia stanoviska 
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JUDr. MiroslavMakara 
vedúci odboru 
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EŠOV REAL s.r.o.- _-~_· --________ www_.=--pr_es_ov_re_a_l.s-:-::k --:-::----:""J.-=-:::-=-=:-
OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vla ka č. 2847/P 

Vybavuje: 

Kašprišinová 

Mestský úrad Prešov 
Oddelenie mestského majet u 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove dňa: 

20.07.2015 

Vec: Žiadost' o súhlas na podnájmom časti NP - stanovisko 

Prešovský spolok nepočujúcich so sídlom na Sibírskej 6960/30, 080 Ol Prešov -
žiadosť o "prevzatie ďalších občianskych združení pod jednu strechu" 

POSN zastúpený predsedom Bc. Jurajom Holéczym, užíva nebytový priestor n 
Solivarskej 2 o výmere 137,50 m1 za účelom podpory nepočujúcim obyvatel'om mest 
Prešov, ako prípad hodný osobitného zretel'a. 

Nájomná zmluva č. 5056 je uzatvorená na dobu neurčitú s jednomesačnou výpovedne 
lehotou, s výškou nájmu l €/m1/rok, t.j. 137,50 € ročne. 

NáJomca žiada vlastníka o súhlas na podnájom, teda o možnost' využívani 
nebytových priestorov pre d'alšie dve· organizácie nepočujúcich, a to DeafStudio a Prešovsk 
asociácia sluchovo postihnutých. 
Ako dôvodu uvádza POSN vo svojej žiadosti spojenie organizácií nepočujúcich do jedne 
budovy, čo by pomohlo. zvýšit' podvedomie verejnosti o práci nepočujúcich a tiež ul'ahčeni · 
orientácie nepočujúcich občanov pri vybavovaní svojich záležitostí. 

Správca nemá námietky voči U<jleleniu súhlasu na podnájom 
stanovených vlastníkom. 

S pozdravom 

Mgr. Pet~ 
konatel' 

Ing. Jaro::Hav nu:wgan:-----
konatel' 

ICO: 31722814 
DIC:2020521393 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú.: 1019764005/1 11 

IC DPH: Sk2020521393 



Vaša značka: 

Naša značka: 3/2015 

Dátum: 13.07.2015 

Miesto: Prešov 

Vybavuje: Bc. Holéczy 

Prešov REAL s.r.o. 
Správca nebytových priestorov mesta Prešov 

Slovenska 40 
080 Ol Prešov 

Vec: Žiad o t' o prevzatie d'alšie občianske združenie pod jednou strechou 

V me Prešovského spolku nepočujúcich Vás týmto žiadam o prijatie dvoch občianskych 

združení p e nepočujúcich DeafStudio a Prešovskej asociácii sluchovo postihnutých do časti 

nebytových priestorov na ul. Solivarská č. 2, ktorú máme v prenájme podľa zmluvy o nájme nebytových 

priestorov y.5056 čl. Vll/10, Dôvodom je spojenie organizácií pre nepočujúcich do jednej budovy, čo 

by nám p mohlo zvýšiť podvedomie verejnosti o práci nepočujúcich a tiež uľahčenie orientácie 

nepočujúci h občanov pri vybavovaní svojich záležitostí. 

ďakujeme za kladné vybavenie našej žiadosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

S poz ravom 

PREŠOVSKÝ SPOLOK 
NEPQtU10ClCH 
ttd:A~~4l 

. ./Vt.i v) 
Bc. Juraj Holéczy 

predseda POSN 


