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Ul. Košická -žiadost' o prediženie doby výpožičky
- žiadosť o zaujatie stanoviska
Na základe žiadosti o pred(ženie doby výpožičky na nebytové priestory o výmere
139, 76m2 v areáli na UL Košickej v Prešove za účelom zriadenia útulku pre zvieratá, Vás
žiadame o zaujatie stanoviska pre žiadateľa OZ Srdcom pre zvieratá, Ďumbierska 5, 080 Ol
Prešov.
Žiadateľ toho času predmetné nebytové priestory užíva na základe Zmluvy o výpožičke
č. 6101, ktorá je uzatvorená na dobu určitú do 27.11.2015, ktorú je možne predÍžiť v súlade
s podmienkami stanovenými vo VZN č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov
č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013, a to formou schválenia
predÍženia tejto výpožičky nebytových priestorov Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov.
Oddelenie mestského majetku navrhuje riešiť užívanie predmetných nebytových
priestorov formou prenájmu nebytových priestorov ako prípadov hodných osobitného zreteľa
schválením v Mestskom zastupiteľstve mesta Prešov.
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OZ Srdcom pre zvieratá, Ďumbierska 5, 080 Ol Prešov v zastúpení Mária Horníková

Prešov REAL, s.r.o.
Slovenská 40
080 Ol Prešov l

Žiadosť o predÍženie výpožičky nebytových priestorov č. 6101

Týmto vás žiadam o predÍženie doby výpožičky nebytového priestoru na Košickej č. 18 na jeden rok,

t.j. do 30.11.2016.
Za vyhovenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
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Žiadost' o stanovisko

OZ Srdcom pre zvieratá, so sídlom na Ďumbierskej 5, 080 Ol Prešov- žiadost' zo dňa
18.8.2015 o predÍženie doby výpožičky.
Nebytový priestor o výmere 139,76 m2 v areáli na ul. Košická 18 na parc. č. 3049, k.ú.
Solivar, bol súhlasom zo dňa 24.11.2014 vypožičaný OZ Srdcom pre zvieratá, zastúpeným
predsedníčkou Máriou Horníkovou, za účelom zriadenia útulku pre zvieratá.
Zmluva o výpožičke č.6101 bola uzatvorená dňa 27.11.2014 na dobu určitú l rok- do
30.11.2015.
Vypožičiavateľ žiada o predÍženie doby výpožičky na l rok, t.j. do 30.11.2016.
Stanovisko správcu:
Ide o nebytové priestory vhodné na takýto účel. Mesto Prešov nemá iné vhodné priestory na
zriadenie útulku pre zvieratá, preto navrhujeme, aby občianskemu združeniu bola predÍžená
doba výpožičky, resp. vydaný súhlas na prenájom týchto NP od 1.12.2015 na obdobie l roka
ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu l €1m 2/rok, t.j. 139,76 € ročne, plus náklady
spojené s prevádzkou útulku (voda a el. energia).
Formu poskytnutia nebytových priestorov pre účely útulku pre zvieratá ponechávame
na rozhodnutí vlastníka.
S pozdravom
Mgr. Peter Bobko
konateľ

Ing. Jaroslav BuzOgá_ťL
konateľ
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