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Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MEST A 

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/13354/2015 
č.zázn. 121554 

Vybavuje /linka 

Ing. Benčíková/31 00217 

Prešov 

28.9.2015 

Čsl. armády - žiadost' o dlhodobý prenájom nebytových priestorov 

- žiadost' o zaujatie stanoviska 

Na základe žiadosti o dlhodobý prenájom nebytových priestorov na obdobie 15 rokov, 
nachádzajúcich sa na II. NP v objekte NS Centrál na Ul. Československej armády č. 29 v 
Prešove za nájomné vo výške 30 €/ m2/rok za účelom poskytovania reštauračných služieb, 
Vás žiadame o zaujatie stanoviska pre Petra Porochnavého, Pavlovce 4, 094 31. 

Zároveň Vám oznamujeme, že na prenájom predmetných nebytových priestorov už 
evidujeme aj žiadosť Biliardového klubu HORSES Prešov, ku ktorej ste už zaujali stanovisko 

na svojom zasadnutí dňa 2.7.2015. 

S pozdravom 

lxPríloha 
Kópia žiadosti s prílohou 
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Mest~,ký úr::od v 
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oso 0~1 Pref;O'l rl 

JUDr~MrroslavlVfa,l{ara 
vedúci odboru 
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MESTO PREŠOV 
Mestskŕ úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 

/ 

080 O l Prešov 

PRIHLÁŠKA 
do obchodnej verejnej sút'aže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 

l. Fyzická osoba 
Nepodnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: .............................................................................................................. . 
Trvalé bydlisko žiadateľa: ............................................................. · ··. ·· · ··· ·· · · .... ·· · · · · · ·· · ·· · ·· ··· ····· ·· ·· ···· ·· ·· · 
Podnikatel'ský subjekt: ;-.-.- ..,._,-- ..,, ~--. -. ""' ., ( \. t .. ·v 1 · -, . r 

Meno a priezvisko žiadateľa: ..... ~-~.t': ... \.t::::...:~ ..... ::.\>..\.':-;1 .. ::-, ........ :1.1\V .. l. ........ IČO:.::(b.t:.b .. ~?:. 
Obchodné meno: ........... I:::;.:i.:~~-~;~ ....... Y·~·?.::~\::'.(.ťi.~.~.v~ť. .. t ... I.'.!:\Y.l..tJ.v.lv.~ .... ':t ...•....... f.';",;:;;. ______ \i.:J.:t..) 1 
M' d 'k . {'""·i io,i"'~ji\ 1·j )C\ 

1e~to. po m am~: : .. :· ... ::-. ;_:.:-:.· .. .... :'· .ŕ:.'.~: • -~L .1. ··:: .. F;::;· :~·: ~~-~:.~;:;-,:~· .. · .. ·:~\·.~·-i;;·;:., ........ :;\·~·~::,::-~;:··;~·- c· 
Strucna charaktenstika subjektu aJ~ho cmnostt. .>-;,.;;-• .. •· .. < .... : ...... , ................. ~, ... , .................. ~ .... \ .... ,.-. 
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2. Právnická osoba 
Obchodné 1neno: ................................................................................................... lČO: .................... . 
Sídlo: ................................................................................................................................................... . 
Korešpondenčná adresa: ......................................................... · ... ·· · · · · ··· .... ···· · ......... · ···· ··· ··· ......... ·· ········ 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: .......................................................................................... . 
Strut:n:l charakt~:·istib <:ubjektu a jeho činr.osJ:i· ................................................... · ·- ..... . 

······························································································································································ 
3. Požadované nebytové priestory: 

-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
uli~a: ............... :~??!-:-.... .i~:\?.fj_ť:~'}. ........ 2.~'\ .......• 'i:~'\'~''''"'n~·z_······················ .................................... . 

- pozadovana plocha v m : ............................. "' ... ·-: ...... 1(< .... ..: .. : .............. _. ... , ..... .:. ......... _. ......................... . 
- •v l v•. NP· r.c,·t·'.;'~'KO-í'- ·~l-\);:.?-.1-\. ~cS.fi1 i 1 'R/"'-U/~\. LI::::.T<,rc·~ c::'.)
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-Vami navrhovaná výška nájmu za m2/ryk: ..... , ........... :?I.O .. t ....................................................... .. 
-navrhovaná doba nájmu: ..................... /J.~ .... ":.OEQ.'/.. ........................................ 1 ........... ~ ............... . 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ................................................ 09..1 .. 7..1.! . .'Í:.b..;). .. Z. .......... .. 

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 
osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu 
vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas 
možno odvolat' iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za 

ktorých bol súhlas udelený. 
Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky lilll"i Mestu Preš.oY...JiniJt in_ý_m .. 

obchodným spoločnostiam s účast'ou mesta (dane, poplatky, nájomné) a 1 

príp. v likvidácii. 

Dátum: ..... ~~~-~ .... ;.~ ... ~~(.)/S- ........ !/"""""' • 

podpis žiadateľa 

Prílohy: 
- osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia ako tri mesiace 
- občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty predkladajú doklad o registrácii svojho 
združenia (klubu, nadácie) 

F- Msll/SP-52/9/4 



Peter Porochnavý. Pavlovce 4, 094 31. kontakt: 0917114652 
. 

Príloha k žiadosti o prenájom nebytových priestorov 

K žiadosti o prenájom nebytových priestorov patriacich Mestu Prešov ul. 
Čsl.armády 29 v Prešove prikladám návrh investičných akcií, ktoré by som po 
nadobudnutí predmetu nájmu na 15 rokov investoval z vlastných prostriedkov, 
väčšinu hned' po podpísaní zmluvy, aby nová prevádzka bola čo najskôr 
funkčná a mohla privítat' prvých návštevníkov. Zaväzujem sa uskutočnit' tieto 

stavebné úpravy: 

l. oprava schodiska, vstupných priestorov a vchodových dverí (oprava 

sklenenej výplne); 

2. rekonštrukcia elektroinštalácií, ktoré sú v súčasnosti nepoužiteľné; 

3. výmena okien v skladových priestoroch (do 5 rokov); 

4. priebežná rekonštrukcia vnútorných priestorov, ktoré so súhlasom správcu by 

som prispôsoboval potrebám návštevníkov a hostí (farba stien, podlaha, 

osvetlenie, šatník, toalety a pod.) 

Za kladné vybavenie vopred ďakujem 

V Prešove, dňa 12.8.2015 

....... ; .................. t···· 

Peter Porochnavý 
žiadateľ 


