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CJ 
Mesto Prešov 

Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 9. zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

dňa: 24.8.2015 číslo: 

Vyc ame: 

/2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, plánovacia a sp ávy 
mestských organizácií 

berie na vedomie stanovisko spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. k žiadosti Mgr. Mile na 
Antošovského, A. N. T. Kardiofittness, Soľná 41, 080 05 Prešov, IČO: 34905375 
o odpustenie dlhu na nájomnom vo výške 4.248,54 € 

a neodporúča 

Mestskému zastupiteľstva mesta Prešov dlžnú čiastku nájomného v sume 4.248,54 € 
Mgr. Milanovi Antošovskému, A. N. T. Kardiofittness, Soľná 41, 080 05 Prešov, IČO: 
34905375 odpustiť. 
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CJ Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

vydanie: 

Strana 
1/1 

Tento materiál predkladáme na základe stanoviska správcu nebytových priestorov mesta 
Prešov- spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o., ktorý predložil stanovisko k žiadosti Mgr. ~ilana 
Antošovského, A. N. T. Kardiofittness vo veci odpustenia pohľadávky vo výške 4.24 ,54 € 
z titulu neuhradenia nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov (príloha ~. l). 

Na základe skutočností uvedených v prílohách tohto materiálu a v súlade s VZN mesta rešov 
č. 9/20 ll, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov ' znení 
VZN mesta Prešov č. 1/2012 a VZN mesta Prešov č. 6/2013 predkladáme na prerok pvanie 
žiadosť o odpustenie dlhu na nájomnom vo výške 4.248,54 € pre Mgr. Milana Antošovpkého, 
A. N. T. Kardiofittness. 

Príloha č. l - Stanovisko správcu PREŠOV REAL, s. r. o. k žiadosti Mgr. Vlilana 
Antošovského, A. N. T. Kardiofittness (s vlastnými prílohami) 
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MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešove j1o 
Číslo spjsu; j Reglstr. značka: 

Mestský úrad ... , ' : " ' ... ' Znak a lehota . .. ',· 
Došlo: · .: o·1·· .. os~: 2015 uloženia: Finančná komisia pri MsZ 

JU Dr. Brumerčíková 
Hlavná 73 Prnolly: 

Evidenčné cfslo do§lej pošty: 

. Váš list: 

Vec: 

l Vybavuje: l 
/ iJ!J tf?-1 t2 é>!rtl!F 

l 

. . . Naša značka: 
; - 267/015 

080 01 Prešov 

Vybavuje: 
JUDr.Kohútová 

Stanovisko správcu k žiadosti Mgr. Antošovského 

V Prešove dňa 
29.5.2015 

K žiadosti Mgr. Antošovského, zo dňa 29.5.2015, vo veci odpustenia časti dlh na 
nájomnom, podáva správca toto 

stanovisko 

Mgr. Antošovský je nájomcom nebytových priestorov na ul. Čsl. Armády č. 29, 
ktoré využíva za účelom KARDIOFITNESS. 
Na základe Nájomnej zmluvy č.2231, zo dňa 1.7.2006 a jej dodatkov, mal nájo ca 
mesačne uhrádzať nájom vo výške 1 888,23 €. 

V novembri 2013 si nájomca svojvol'ne, bez dohody s prenajímatel'om, ponížil n 
o 25% , čo je rozdiel oproti nájmu 1 888,23 € vo výške 472,06 €/mesa 
P .Antošovský tento ponížený nájom uhrádza dodnes. 
Týmto protiprávnym postupom vznikol rozdiel v úhrade nájmu, ktorý ku 
30.4.2015, predstavuje sumu 8 968,14 €. 

Stanovisko správcu k investovaniu vlastných zdrojov nájomcu do prenaja ·ch 
priestorov dokladáme v prílohe. 

Poznamenávame, že s účinnosťou od 1.1.2008, Dodatkom č. 5 k NZ č. 2231, ola 
na základe Súhlasu primátora č. E/2429/2007/Kš udelená 30% zľava z ná rňu, 
z vtedy platnej "Smernice primátora č. 9/2007 a jej Dodatku č.1, ktorou sa stanov je 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 

Bankové spojenie: 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a ., 
pobočka zahraničnej banky IČ DPH: 51<2020521393 

č. ú.: IBAN: SK98 1111 0000 001 O 1976 4005 
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c ·- ~! !::7:\f · úlad~íicinzés'1idäWJi ;:~-dipcidárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, 
1:: l • 'préd ladámežiadosť Mgr: Antošovského na prerokovanie členom Finančnej komisie 

pri M Z v Prešove. 

S pozdravom 

P íloha: stanovisko 

Mgr. Peter Bobkb 
konatel' ·_., ___ 2J8Q.9~-~~-ov _ __. 

Ing. JaroslavBufQ.~J 
kon ate l' 
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MESTO PF:EŠOV 
. : •, . ~. . i ' 

, self~i~~;mestskeho majetku·: 
'·~ ''' ;..,} ' 

. ~ -... ' 
'--·,' 

~ -. "'!\:." -· ,.,,. ;, . 
080 01 Prešov 
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v ,- ' -Nášá značka: 

f <', 
•:;· :.~ · .. 

·Hlavná 73 

080 01 Prešov 

., . ·-··· .. ···--- ,., -··~--".. 

Vybavuje: 

lng.Tomko 

V Prešove ňa: 

29.05.2015 

.··. Vec : NS Central - II.NP. - NZ 2231 -stanovisko . 

.. ·-, . . . Odvoláva]tiqs~ na predchádzajúcu korešpondenciu vlastníka Mesto Prešov a správ-
cu NP Prešov Real, spol. s r. o. zasielame Vám následovné stanovisko ohl'adom staveb

·-·· ných oprav v NS Central, Čsl. armády 29, II.NP- NZ 2231. 

· ·c.c · _,. -~-- .. _ · V NP-~z_:223_1'botrv roku 2014 postupne realizované stavebné práce: 

• •·• •·! r r , --,- • 
' : .. ~ l ._. ; ' ; :.. . 

1.) Výmena 'J)resklenných konštrukcií v šatniach muži a šatniach ženy, WC a prchy. 
Dodávateľom bola obchodná spoločnosť Okenné štúdium, s.r.o., rozsah aveb
ných prác 2451,76 Eur s DPH. 

2JDem<?nt?~ ~trešnej kupoly (okennej stropnej konštrukcie), s realizáciou za eplenia 
stropného plášťa a doplnením staticky samonosnej dosky v cene 5535,0 Eur s 
DPH. Dodávate!' Atis-10, Stav. firma, s.r.o. 

··- ----- ·- - · ·· · 3.) Vyhotovenieamontáž podhl'adu pod bývalým svetlíkom s dodávkou úpra y 
svetelného obvodu v cene 1663,02 Eur s DPH.Dodávatel' Peter Timko, ži nostník 

4.) Demontáž a montáž obvodových okenných konštrukcií v cene 16 881,46 ur s DPH 
9 ks modulov so stavebnýrDi vysprávkami. Dodávate!' MOVYROB-Mirosl Mular-
čík, živnostník. ' 

5.) Demontáž vykurovacích telies, prekládky prípojok k vykurovacím telesá 
vykurovacích telies si vyžiadali finančnú čiastku 1 O 069,87 Eur s DPH. D 
Plynmax, s.r.o. 

Celková čiastka nevyhnutných opráv bola v roku 2014 v sume 36 601,16 Eur s DPH 
Pre rok 2015 je naplánovaná suma 50 000,- Eur s DPH. V prípade realizácie os ane z 
celkovej investície 127 765,51 Eur s DPH preinvestovať v roku 2016 v rozsahu 1 164,35 
Eur s DPH .. Náklady na PD a projektovú prípravu boli 1 O 944,60 Eur s DPH. 

Celková suma investície pre NZ 2231 je 138 71 O, 11 Eur. Výmera užíva ej plochy 
je 1015,05 m2 z celkovej plochy NS Central4348,86 m2

, čo predstavuje 22,34 o. Nájom
né za nebytovú plochu je 22 658,76 Eur/rok z celkového príjmu za nájom NP v S Central 
133 253,04 Eur/rok, čo predstavuje 17 %. 



',r Mgr. Peter Bobka - konatel' 

- .~ .• '., <' 
~\·--l ! r:;:, Ing. Jaroslav ~konatel' 



:. -: 

PREŠOV REA{~~.r~d;~-
~1nvenská 40 

'V 

Ziadosť o odpustenie dlhu 

;~ :~:·:::~·.'f~:-!..tt'\".!"::.,~t·;__~ .. " 
~--!.·:~~':.;'5Z :·~;;"f~f?.~~~:::~~:-·: :. -"' 

PREŠOV REAI}~;~r.~~~ 
Slovenská 40 
080 Ol Prešov 

V Prešove, dňa 28.05.2015 

\ ~-~c:'J J1.'c~; 1 ('sic' Dňa:_, 20~'05.2006 bolä' 'medzi Vašou spoločnosťou ako nájomcom a našo. 

--- " . spoločnost' ou uzavretá: nájomná zmluva č. 2231 s ustanovenou mesačnou výškou náj 
v celkovej výške l 888, 23 eur. 

Uvedenú· čiastku sme· riadne hradili do dňa 5.11.2013, kedy bolo z našej stra 
pristúpené k znížéniu úhrady za nájom, nakoľko nájomca si neplnil riadne a včas svo e 
povinnosti a prénajaté priestory boli v absolútne nevyhovujúcom stave. K takému kro 

· ·, · ' sme boli· núténí;:_i nakoľko zo strany mesta Prešov a správcovskej spoločnos 
nedochádzalo k žiadnej súčinnosti resp. pomoci udržiavať prenajaté priestory. 

Na základe-uvedeného Vás teda žiadame o odpustenie dlžnej sumy za obdob e 
"' od 5.11.2013 do 5.7.2014 v celkovej výške 4 248,54 eur a to z dôvodu, že v uvedeno 

čllfcr období sme boli -nútení investovat' v prenajatých priestoroch vlastné zdro e 
a dočasne Útkobmedziť havarijný stav, ktorý v uvedenom období pretrvával. 

Sme presvedčení,- že ·takýmto spôsobom nám bude kompenzovaná strata a na e 
investície v prenajatej nehnuteľnosti, čím budeme môcť naďalej poskytovať kvalit é 
služby pre občanov mesta Prešov a následne zdokonaľovať služby pre každé o 
návštevníka. 

S pozdravom 

-. ...._ • ' •• - ~1' 
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