
l; 0 J MESTO PREŠOV 

Váš list číslo l zo dňa: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Váž. pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ č. 2 
poslanecká schránka č. 7 

Naše číslo: 

M/11558/2015 
č.zázn. 113897 

Vybavuje /linka 

Ing. Benčíková/31 00217 

Prešov: 

3. 8.2015 

Vec: Ul. Fraňa Kráľa -žiadosť o zmenu výšky nájmu 
- žiadosť o a tie stanoviska 

Na základe žiadosti o prehodnotenie výšky nájmu vyplývajúcej z nájomnej 
č. 2207 Vás žiadame o poskytnutie stanoviska pre žiadateľa Mintaka n.o., Šarišská 
082 21 Veľký Šariš. Žiadateľ žiada o prehodnotenie výšky nájmu na l € mesačne za rH>r·uun~""' 
priestory a pozemok z dôvodu vložených vlastných finančných prostriedkov do .... ",.,.,rt . .t.-."'"'''"' 

priestorov (maľba, výspravky stien, stropov, PVC podlahy). 
Nájomná zmluva č. 2207 je uzatvorená medzi Mestom Prešov, 

spoločnosťou Prešov Real, s. r. o. a organizáciou Mintaka, n. o. na prenájom nen"T"''"""n 
priestorov a pozemku, nachádzajúcich sa na Ul. Fraňa Kráľa č. 12 v Prešove. Výška 
za nebytové priestory je stanovená na 8,30 €/m2 a za pozemok l€/m2/rok. Nájomná 
uzatvorená za účelom poskytovania sociálnych služieb formou denného 
a po bytovou formou. Prenájom nebytových priestorov a pozemku bol schválený uzrle$«~niJm 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 117/2015 zo dňa 29.6.2015. 

S pozdravom 

2xPríloha 
Kópia žiadosti 
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·.Váš list: Naša značka: 

0§112015 

Vec: Stanovisko k žiadosti 

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vlo ka č. 28~7_1~. 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 

Kašprišinová 
V Prešove dň 

16.07.2015 

Mintaka n.o. so sídlom na Šariškej 79/A, 082 21 Vel'ký Šariš - žiadost' zo 
13.7.2015 o zníženie nájmu za nebytový priestor a priľahlé pozemky. 

N.o. Mintaka, zatúpená riaditeľkou PhDr. Martinou Feňušovou získala nebytové pries 
o výmere 454,00 m1 na ul. Fraňa Král'a č.12 v Prešove, mi L a II. NP za účelom poskytov 
sociálnych služieb, a to Súhlasom č. M/14837/2014 zo dňa 30.9.2014, s výškou nájmu 8,30 €/m2 

na dobu určitú l rok. 
Nájomná zmluva 2207 bola Uznesením č. 117 z 10. zasadnutia MsZ v Prešove zmenená na d 
neurčitú s výškou nájmu 8,30 €/m1/rok za nebytové priestory, t.j. 3768 € ročne a za pozemo 
výmere 2186 m2 za l €/m2/rok, tj. 2186 € ročne, celková výška ročného nájmu je 5954,40 €. 

Nájomca žiada o prenájom budovy aj pril'ahlých pozemkov za l € mesačne z dôvo ov 
uvedených v liste. 

Stanovisko správcu: 
Správca odporúča prenájom pozemku za l € mesačne s tým, že nájomca sa zaviaže kosiť, udržiav ťa 
čistiť pozemok, v zimnom období odhŕňať sneh a pod. 
Čo sa týka míženia nájmu za nebytové priestory vo výmere 454m2, je plne v kompetencii vlas 
zníženie nájmu so sumy 8,30 €/m2/rok na požadovanú sumu l €/mesiac. __ 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
IČ DPH: Sk2020521393 

Mgr. Pete; Bobko 
konatel' -

Ing. Jaroslav Buzógf\_n 1 
konatel' "-J 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., č.ú.: 101976400 
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dosť 

Mesta Prešov 

Slovenská 40 

080 Ol Prešov 

ffi;šov REA.Ľr.o. 

Došlo 
dňa: 1 4 -07- 2015 

T mto by sme Vás chceli požiadať o nájom budovy a priľahlých pozemkov na ui.Fraňa Kráľa 12 za 

je no euro mesačne a to z dôvodu preinvestovaných nemalých finančných prostriedkov do budovy, 

a y bola užívania schopná .Nakoľko sme nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby radi by 

s e privítali aj podporu mesta .Prostriedky boli preinvestované z vlastných zdrojov a to do malieb 

in eriéru ako aj exteriéru silikátovou farbou ,výspravok stien a stropov,dodávka a pokládka nových 

P C podláh. Priľahlý pozemok je stále upravený ,pokosený ako aj okolie celého areálu. 

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme 

Mintaka n.o. 
šarišská 79LA . , 

OB2 21 Veľký -sartš 
IČO· 45 7 43 789 

Tel.: ·0 go7 441 271 

Prešove dňa 13.07.2015 S pozdravom PhDr. Martina Feňušová Riaditel' n.o 


