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Ul. Požiarnická - žiadost' o prehodnotenie výšky nájmu 
- žiadost' o zaujatie stanoviska 

Na základe žiadosti o prehodnotenie výšky nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
za nebytové priestory o výmere 42,56 m2 nachádzajúce sa na l. NP v objekte na Požiarnickej 
ul. č. 17 v Prešove, Vás žiadame o zaujatie stanoviska. Predmetné nebytové priestory užíva 
občianske združenie za účelom zriadenia zberného miesta pre ošatenie, drogériu, knihy, 
elektroniku, ktoré následne distribuuje klientom v hmotnej núdzi. 

Žiadatel' toho času predmetné nebytové priestory užíva na základe Zmluvy o prenájme 
nebytových priestorov č.2267, ktorá je uzatvorená na dobu určitú do 30.6.2018 a výška 
prenájmu nebytových priestorov je stanovená na 8,35 €/m2/rok. 

S pozdravom 

l x Príloha 
lx Kópia žiadosti zo dňa 19.10.2015 
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. 
Občianske združenie Podaj ďalej, so sídlom v Prešove, lesná 5432/42, Prešov, IČ0:42 420 53 

v zastúpení predsedom -Viera Potášová, lesná 5432/42, Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
..... /L. 
l' ! 

Hlavná 73 

Prešov 

080 Ol 

V Prešoye dňa 12.10.2015 

Vec: Žiadosť o prehodnotenie výšky nájmu z dôvodu hodného osobitného zretelfa 

Dolupodpísaná Viera Potášová Vás ako zástupca občianskeho združenia Podaj ďalej chcem 

požiadať o možnosť prehodnotenia stanovenej výšky nájmu za nebytové priestory 

v .. ~ Cjf~:· ~'--1 : <}...__' .:: 1 ... ~~_ .. ,' .., '1 ~J r JJ- / ':::-. l, lv ? , , · 
c. . ..... ::, ..... ': ... : .... ; ....... ::: ....... · .. ~ ... :-... ~:: ........ \ ............................ , ktore Mesto . prenajalo nasmu 

' /) i) --1!.. ' .- ,~ " .. -
v. v • • ' • '. v ..,.{ (L " . ; ( ., . . :• i J obc1anskemu zdruzemu Podaj dalej najomnou zmluvou c . ..... , ... :-:-: ... : .. .......... zo dna ..... :.:.::: .... ':";.: ..... .. 

Ako dôvod hodný osobitného zreteľa uvádzam , že združenie už viac ako rok pomáha l'uďom 

v hmotnej núdzi , centrám , ústavom , nemocniciam rôznou materiálnou pomocou vo forme zbierok 

pomocou verejnosti. Prenajatý priestor využívame ako zberné miesto, kde zbierame ošatenie, 

drogériu, knihy, elektroniku, školské a športové potreby, ktoré následne balíme ~ expedujeme našim 

klientom. Za rok sme tak pomohli viac ako 400 rodinám, viacerým domovou ~ deťmi či týranými 

matkami. 

Nemáme žiadnych stálych sponzorov, ani nie sme súčasťou žiadneho projektu z ktorého by nám 

bola poskytovaná finančná pomoc . Všetky výdavky hradím z vlastných prostriedkov. 

Zníženie nájmu na symbolickú cenu by nám vel'mi pomohlo ďalej realizovať tento projekt, 

pomáhať aj naďalej l'uďom v núdzi a povzbudiť verejnosť aby neplytvala , nebola l'ahostajná a podelila 

sa s nadbytkom pre l'udí, ktorí si našu pomoc vel'mi vážia a zaslúžia. 

S úctou 

Viera Potášová 


