
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MEST A 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Váž. pán 
Mgr. Peter 
predseda 
poslanecká č.20 

Váš list číslo l zo dňa 

Vec 

Naše číslo 

M/13870/2015 
č.zázn. 

Vybavuje /linka 

Ing. Benčíková/31 00240 

Ul. Košická -žiadost' o predlženie doby výpožičky 
- žiadosť o atie stanoviska 

Na základe Vašej požiadavky vznesenej na 10. zasadnutí Výboru 
o predloženie zmluvy o výpožičke Vám v prílohe predkladáme 
o výpožičke č. 6101. A zároveň Vám oznamujeme, že Občianske 
zvieratá nám zaslalo list, v ktorom navrhujú prenájom nebytových 
schválenia ako prípadu hodného osobitného zreteľa s navrhovanou 
120€/rok. 

10.2015 

Týmto Vás žiadame o zaujatie stanoviska pre žiadateľ OZ Srdcom pre 
zvieratá, Ďumbierska 5, 080 Ol Prešov. 

S pozdravom 

2xPríloha 
Kópia listu 
Kópia Zmluvy o výpožičke 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: 



' '-.<'. 

OZ Srdcom pre zvieratá, Ďumbierska S, 080 01 Prešov 

Mestský úrad v Prešove 

odbor správy majetku mesta 

oddelenie mestského majetku 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Odpoved' na odpoved' na žiadosť o predÍženie Zmluvy o výpožičke č. 6101 

Na základe vašej odpovede na žiadosť o predÍženie Zmluvy o výpožičke č. 6101 ám odpovedám 

a zároveň súhlasím s navrhnutým, aby titul užívania nebytových priestorov bol fo mou schválenia 

prenájmu nebytových priestorov ako prípad hodného osobitného zreteľa Me sts k' m zastupiteľstvom 
mesta Prešov ako nájom na verejnoprospešné účely. Nami navrhovaná výška náj u je 120 €/rok. 

S pozdravom l 
l 

~ária Horníková 

~- ---- -

l 



l 
Ztnluva 

o v)·poži,čke nebytových prlestot·ov 
č. 6101 

l.lZllvretá v zmysle Z(Íkona č. 116/90 Zb. v znení neskorších predpisov medzi! týmito zmluvn~·mi 
stranami: 1 

l. 1\lESTO PREŠOV, SPR.r\ VA NEBYTOV\"CH PRIESTOROV, Hlavn:á 73, 080 68 Prešov, 
zastúpené správcom nebytov}•ch pr·iestorov Pa·ešov REAL, s.r.o., 
Slovenská 40. 080 O I Prešov l 
ICO: OO 327 646 DIČ: .2021225679 
zastúpené: Mgr. Peter Bobkot lionatcľ 

Ing. Jurnj HudM, kon~ttcľ 
Sankové spojenie: UniCJ·edit Bank Slovakia a.s., pobočkn Prešov, 
Cislo účtu: SK83 U ll 0000 0066 1991 l 059 VS 61 Ot KS 0308 

ako požiči(lvateť 

a 
2. OZ Srdcom pre zvieratá 

Sídlo: 080 01 Prešov. Ďmnbiersl<.a 5 
Reglstráda: Ministerstvo \''nÍitn~ SR 
Spis.č.: VVS/l-900/9'0-44352 
Zastúpené: Mária Horníková, štatutárny zástupca 
lČO: 42384249 DIČ:: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

ako vypožMiavarer 

Čl. I 
Predmet výpožičky 

ll Požičiavateľ n.<i základe súhlasu prinuHora mesta Prešov zo dila 2t.11.20 14. požičiava 
~yp.ožič~iavateľovi do užívania nebyto"ré priestory nachádza_júce sa v objekte č súpisné 3568. k. ú. 
Sobvar·. 

2/ Objekt sa nachádza v Prešove na ulici: Košicl'á č.l8 
3/ Prenajíma sa časť objektu: I. nndzcmné podlažie 
4/ Nebytové. priestory o vý·mere: 139.76 m2 

51 Vlastníkom nehnmernos:ti je mesto Prešov. 

Čl. H 
Ú čel v)·požičky 

l. Nebytové priestory sa požičiavajú za účelom: 
Prc,•ád.:zkov~mie útulku pre zvi~wnh\. .J 
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať nebytové priestory v):Jučne na dorodmll9 účel. 

1 
' ''' ~ten ·B:~ Pä' hM' 
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Ct Ul 
Doba v~·požičky 

l. Vypožičan)· nebytový príestor b~1de odovzdan)' vypožičiavatel'ovil pri podpise tejto 

~~~ . ~~ . 
2. Zmluva sa uzatvara oa dobu 1 roka , t.j. do 30.1 1.2015. Počas tejt doby náj nm môžu 

zmluvné strany skončiť v5'požičku dohodou alebo pison:mou v}·poveďou. Pre pr'pad v}·povede platí 
jednomesačná výpovedná lehot<:l. ktorá začína plynúť prv}·1n dt'lom mesiac, nasledujúceho po 
doručení výpovede. 

1 

3. Vypožičiavate!' je povinný· nebytový priestor vrútiť 
a/ ak ho .nepotrebuje i 
b/ tlá výzvu požičiavatel'a ak vypožičiavateľ nebytový priestor neu~va riadne ak'bo ho 

užíva v rozpore s článkom IV. · 
Čl. IV 

.Ďalšie ustanovcuia 

l. Vypožičiavatel' dt"'om. podpísania tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie nrb>1ového priestoru 
uvedeného v č.lát'lku L od požičiavateľa. i 
2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje užívať predmet zmluvy uveden}' v článku I. dtdne a v súlade s 
určeným účelom .. ~aväzu~e ~a pre?1Uet v~p?ž1čky Ghrániť pred poškodením, zničením a vrátiť ju 
bezodkladne požtčuwatelovt v. pnpade zamku zmluvy. ~~ 
3. Vypožičiavateľ vyhl~sqje. že predmet 'l}'p(}žiťky nebude prenechan)' do u ívania tretej osobe. 
4. Vypožíčíavatel' si ubez.pečí chod predmetu v)·požičky '~io svojej réžii a bude znášať všetky 

náklady spojené s požičan~:·m nebytov)rm priestorom f voda, elektrina. ko uná!ny odpad}. 

Čl. v 
Záverečné ustnnovenia l 

1. Práva a povinnosti zml.uvn}·ch strán touto zmhiV0\1 neupravené sa riadia prfflušn)·n1i 
ustanoveniami Občianskeho z.ákonnika. : 

l 

2.Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorý·ch 1 exen1plár obdl'7.í !požičiavate!' a jed~n 
. ex~mplár vypožičiavateľ. l 

l Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej qbsahom Ju 
podpísali. · 

V Pre!mte dňa .27 • .11.2014 

Vypožičiavateľ 

Mária. Horník<wá 
štnt_utárn)'' z.á~tU]~c;_n __ . 

/ 

lX1~.1~ •. ľ ~ll:'ľ 

kona tel' 

.Juraj Hud 
konateľ 

-


