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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Váž. pán 
PhDr. Rudolf Dupkala 
predseda VMČ č. 6 
poslanecká schránka č. 8 

Naše číslo 

M/15873/2015 
č.zázn. 132521 

Vybavuje /linka 

Ing. Benčíková/31 00217 

Prešov 

28.10.2015 

Ul. Zemplínska -žiadosť o prenájom nebytových priestorov 
- žiadosť o zaujatie stanoviska 

Na základe žiadosti o prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na I. NP 
v objekte na Zemplínskej ul. č. 9 v Prešove za nájomné vo výške 50 €/m2/rok na dobu 
neurčitú, za účelom prevádzky reštauračných služieb, Vás žiadame o zaujatie stanoviska pre 
žiadatel'a LIČI s.r.o., Kendice 382, 080 Ol Kendice. 

S pozdravom 

2xPríloha 
Kópia žiadosti 
Kópia stanoviska JUDr; Miroslav M.akara 

vedúci odború' 
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UČI s.r.o., sídlo 080 01 Kendice 382 - IČO 46949607 

Prešov Real s.r.o. 

Slovenská 40 

Prešov 

V Prešove 30.09.2015 

Vec: Žiadosť o dlhodobý prenájom nebytových priestorov 

Dolu podpísaná Anna Ličáková, konatel'ka spol. UČI s.r.o., žiadam o dlhodobý 
prenájom -na dobu neurčitú, nebytový priestor na Zemplínskej 9 na l. nadzemnom 
podlaží o výmere 202m2 za účelom prevádzky reštauračných služieb. 
Ponúkam cenu za prenájom 50 €/m2/rok, plus náklady spojené s užívaním nebytového 
priestoru .. 
Požadovaný priestor susedí s nebytovým priestorom, ktorý mám v súčasnej dobe 
prenajatý, preto by som rada rozšírila svoje aktivity v reštauračnej činnosti 
o spoločenské akcie. 

Za vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem. 

S pozdravom 

Anna Ličáková 
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Váš list: Naša značka: 
Sl? /2015 

Vec: Žiadost' o stanovisko k prenájmu NP 

Slovenská 40, 080 01 Prešov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e-mail: sekretariat@presovreal. sk 
www. presovreal. sk 

Mestský úrad 
Oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
02.10.2015 

LIČI s.r.o so sídlom: Kendice 382, 080 Ol - žiadosť zo dňa 30.9.2015 o dlhodobý 
prenájom NP. 

Spol. LIČI s.r.o., zastúpená konateľkou Annou Ličákovou žiada o prenájom: nebytové 
priestory na Zemplínskej 9, na I. NP o výmere 202 m2

, za účelom prevádzkovania 
reštauračných služieb - spoločenské akcie. 
Žiadateľka ponúkla 50 €/m2/rok. 

Stanovisko správcu: 
V súčasnej dobe uztva predmetný nebytový priestor Natália Mitrová od 1.1.2014. Táto 

nájomníčka si prerobila nebytový priestor po spol. MILK-AGRO s.r.o. na reštauráciu, dostala sa do 
platobnej neschopnosti a v súčasnej dobe je tento priestor z titulu vysokých pohľadávok v štádiu 
súdneho vypratania zo d!l.a 10.3.2015. 

Spol. UČI s.r.o. užíva nebytový priestor na Zemplínskej 9 susediaci so žiadaným NP. Jeho 
konateľka Anna Ličáková je oboznámená so stavom nebytového priestoru a je ochotná vložené 
investície do majetku mesta Prešov v tomto NP nájomníčke p. Mitrovej uhradiť. V opačnom prípade, 
by Natália Mitrová uviedla NP do pôvodného stavu, čím by vznikli správcovi ďalšie náklady na 
sprevázkovanie NP. 
Anna Ličáková vo svojom NP si plní načas svoje zmluvné povinnosti. 

Správca na základe týchto skutočností odporúča udeliť súhlas na užívanie nebytových priestorov 
pre spol. UČI s.r.o. na dobu neurčitú, t.j. ako prípad hodný osobitného zreteľa, na nebytový priestor 
na Zemplínskej 9, na I. NP o výmere 202 m2 za cenu 50 €/m2/rok: Táto suma j_e_}'_~ll.@de .so 
znaleckým odhadom. · ---
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S pozdravom 

IČ:O 31722814 
DIČ:: 2020521393 
IČ: DPH: Sk2020521393 

Mgr. Peter Bóbko 
konateľ ------~---

Ing. Jaroslav Buzo~ 
konatel' 

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


