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l:;', Návrh na odpustenie dlbu na nájomnom Vydanie: 

Mesto Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

dňa:21.9.2015 číslo: ... /2015 

k návrhu na odpustenie dlbu na nájomnom 

Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 

berie na vedomie 

stanovisko spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. k žiadosti Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. 
Kardiofittness, Soľná 41, 080 OS Prešov, IČO: 3490S37S o odpustenie dlhu na nájomnom vo výške 
4.248,S4 € 

a 

neodporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov dlžnú čiastku nájomného v sume 4. 248,S4 € Mgr. Milanovi 
Antošovskému, A. N. T. Kardiofitness, Soľná 41,080 OS Prešov, IČO: 3490S37S odpustiť. 
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9 
Mesto Prešov 

Mestská rada v Prešove 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

Strana 
ll l 

dňa: 7.9.2015 číslo: 84/2015 

k návrhu na odpustenie dlhu na nájomnom 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
stanovisko spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. k žiadosti Mgr. Milana Antošovského, 
A. N. T. Kardiofitness, Soľná 41, 080 OS Prešov, IČO: 3490S37S o odpustenie dlhu na nájomnom 
VO výške 4.248,S4 € 

a neodporúča 
Mestskému zastupitel'stvu mesta Prešov 
dlžnú čiastku nájomného v sume 4.248,S4 € Mgr. Milanovi Antošovskému, A. N. T. 
Kardiofitness, Soľná 41,080 OS Prešov, .IČO: 3490S37S odpustiť. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/28/1 

1 7. 09. 2015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 

Ing. Juraj Hudáč 



1;:;1 Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, 
Strana 

plánovacia a správy mestských organizácií 1/1 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 
z 9. zasadnutia 

Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy 
mestských organizácií 

dňa: 24.8.2015 číslo: 37/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

po prerokovaní Návrhu na odpustenie dlhu na nájomnom 

prijíma uznesenie, ktorým v uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 
dňa: 24.8.2015 čisto: 37/2015 

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

berie na vedomie 

stanovisko spoločnosti PREŠOV REAL, s. r.o. k žiadosti Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. Kardiofittness, 
Sol'ná 41, 080 05 Prešov, IČO: 34905375 o odpustenie dlhu na nájomnom vo výške 4.248,54 € 

a neodporúča 

Mestskému zastupitel'stva mesta Prešov dlžnú čiastku nájomného v sume 4.248,54 € Mgr. Milanovi 
Antošovskému, A. N. T. Kardiofittness, Sol'ná 41,080 05 Prešov, IČO: 34905375 odpustiť. 

!ng. Stanislav Kahanec, v.r. 
predseda komisie 

Ing. Martina Kolarčíková, v.r. 
sekretárka komisie 

F- MsÚ/SP·Ol/19/1 

PhDr. Marcela Holingová, v.r. 
overovate!'ka 

Ing. Juraj Hudáč, v.r. 
overovate l' 



š Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom Vydanie: 

Mesto Prešov 

Dôvodová správa 

Predkladáme Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov návrh na odpustenie dlhu na nájomnom 
a to na základe stanoviska správcu nebytových priestorov mesta Prešov - spoločnosti PREŠOV 
REAL, s. r. o. (príloha č. 2), ktorý predložil stanovisko k žiadosti Mgr. Milana Antošovského, A. N. 
T. Kardiofittness vo veci odpustenia pohľadávky vo výške 4.248,54 € z titulu neuhradenia 
nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov (príloha č. l). 

Predmetom žiadosti Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. Kardiofittness je odpustenie časti 
dlhu na nájomnom vo výške 4.248,54 € za obdobie od 5. ll. 2013 do 5. 7. 2014. Správca nebytových 
priestorov kdátumu 31. 7. 2015 eviduje voči žiadateľovi pohľadávku na nájomnom vo výške 
l O. 384,32€, z ktorého časť vo výške 4.248,54 € žiada nájomca predloženou žiadosťou odpustiť. 

Mgr. Milan Antošovský, A. N. T. Kardiofittness je nájomcom nebytových priestorov 
nachádzajúcich sa na UL Československej armády č. 29 na základe uzatvorenej Zmluvy o nájme 
č. 2231 zo dňa l. 7. 2006 ajej Dodatkov. Nájomné bolo stanovené vo výške l 888,23 €/mesačne. 
Následne k l. 8. 2007 bola výška nájmu v predmetnej Zmluve o nájme nebytových priestorov znížená 
o 30 % a to na základe Súhlasu primátora vychádzajúceho zo "Smernice primátora č. 9/2007 a jej 
Dodatku č. 2, ktorou sa stanovuje výška nájmu za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov" 
z dôvodu, že nájomca prenajíma bezplatne priestory pre cvičenie seniorom a mládeži. 

Žiadateľ pristúpil k svojvoľnému zníženiu splátky zmluvného nájmu o 25 % po tom, čo jeho 
žiadosť adresovaná správcovi o odstránenie havarijného stavu v prevádzke A. N. T. Kardiofittness 
a to na oknách v mužských a ženských šatniach nebola vyriešená ( príloha č. 4). Správca v svojom 
stanovisku zo dňa 9. l. 2014 uvádza, že celá budova NS Centrál na UL Československej armády 
č. 29 je v stave, ktorý nutne potrebuje rekonštrukciu, a teda opravy sa netýkajú výlučne len 
nebytových priestorov, ktoré užíva žiadateľ, ale rekonštrukcia prebehne v celom objekte. (príloha 
č. 5) 

Ako je vyššie uvedené, žiadosť o odpustenie dlhu odôvodňuje žiadateľ neplnením povinností 
správcu predmetných nebytových priestorov a vložením vlastných investícií do predmetu nájmu. 
Avšak správca nebytových priestorov spoločnosť PREŠOV REAL, s.r.o. v roku 2014 v predmetnom 
objekte preinvestoval finančné prostriedky na nevyhnutné opravy vo výške 36 601,16 € s DPH, ako 
uvádza vo svojom stanovisku (príloha č. 3) a ďalej v rokoch 2015 a 2016 sú plánované investície vo 
výške 91 164,35 € s DPH. Celková suma investície do predmetných nebytových priestorov 
prenajatých žiadateľovi je vo výške 138 710,11 €. Očakávaná návratnosť len nových investícií po ich 
ukončení je 12,2 roka pri ročnej výške nájomného 22 658,76 €/rok. 

Na základe skutočností uvedených v prílohách tohto materiálu a v súlade s VZN mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, v znení VZN 
mesta Prešov č. 112012 a VZN mesta Prešov č. 6/2013 predkladáme na prerokovanie žiadosť 
o odpustenie dlhu na nájomnom vo výške 4.248,54 € pre Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. 
Kardiofittness. Správca nebytových priestorov pristúpil dňa 13. 8. 2014 k výpovedi z nájmu 
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na UL Čsl. Armády č. 29 v Prešove z dôvodu narastania 
pohľadávky na nájomnom a z dôvodu, že nájomca si svojvoľne znížil splátku zmluvného nájmu o 
25 %, čo žiadateľ napadol žalobou o neplatnosť výpovede z nájmu nebytových priestorov na 

Strana 1/2 
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9 Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom Vydanie: 

Mesto Prešov 

Okresnom súde Prešov. Dňa 14. 9. 2015 bolo v tejto právnej veci vytýčené pojednávanie. Žaloba 
navrhovateľa Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. Kardiofittness bola zamietnutá. Proti rozhodnutiu 
okresného súdu je možné podať odvolanie, ale až po doručení rozsudku. 

Predmetný materiál bol prerokovaný komisiou MsZ mesta Prešov finančnou, plánovacou 
a správy mestských organizácií dňa 24. 8. 2015 a Mestskou radou v Prešove dňa 7. 9. 2015, ktorých 
uznesenie je súčasťou materiálu. 

Strana 2/2 
F- MsÚ/SP-01/23/1 



PRÍLOHA Č.1 

Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Soľná 41,080 05 Prešov 

Žiadost' o odpustenie dlhu 

Vážená obchodná spoločnosť. 

PREŠOV REAL s.r.o. 

Slovenská 40 
080 O l Prešov 

V Prešove, dňa 28.05.2015 

Dňa 20.05.2006 bola medzi Vašou spoločnosťou ako nájomcom a našou 
spoločnosťou uzavretá nájomná zmluva č. 2231 s ustanovenou mesačnou výškou nájmu 
v celkovej výške l 888, 23 eur. 

Uvedenú čiastku sme riadne hradili do dňa 5.11.2013, kedy bolo z našej strany 
pristúpené k zníženiu úhrady za nájom, nakoľko nájomca si neplnil riadne a včas svoje 
povinnosti a prenajaté priestory boli v absolútne nevyhovujúcom stave. K takému kroku 
sme boli nútení, nakoľko zo strany mesta Prešov a správcovskej spoločnosti, 

nedochádzalo k žiadnej súčinnosti resp. pomoci udržiavať prenajaté priestory. 

Na základe uvedeného Vás teda žiadame o odpustenie dlžnej sumy za obdobie 
od 5.11.2013 do 5.7.2014 v celkovej výške 4 248,54 eur a to z dôvodu, že v uvedenom 
období sme boli nútení investovať v prenajatých priestoroch vlastné zdroje 
a dočasne tak obmedzit' havarijný stav, ktorý v uvedenom období pretrvával. 

Sme presvedčení, že takýmto spôsobom nám bude kompenzovaná strata a naše 
investície v prenajatej nehnuteľnosti, čím budeme môcť naďalej poskytovať kvalitné 
služby pre občanov mesta Prešov a následne zdokonal'ovať služby pre každého 
návštevníka. 

S pozdravom 

Al "- KPiRl>IUt-1 rnc. l-~ 
l""'lt--J (' Mgr. Milan ANTOSOVSKY 

Sorná 41,: 14:9 8460 
080 05 PREŠOV 

IČO 34905375 IČ DPH SK1020005525 

' 
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PRESOV REAL .... o. 

Váš list: 

Vec: 

Naša značka: 
267 /015 

PRliOHA Č. 2... 

Slovenská 40. 080 01 Prešov 
Tei 051/773 20 84. fax 051/772 52 64 
e-mail: ~~;",'~:d_<ic_--,-~:.:;.::-::-:~c _______ _ 
www presovreal.sk 

Mestský úrad 
Finančná komisia pn MsZ 
JUDr. Brumerčíková 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje 
JUDr.Kohútová 

V Prešove dňa: 
29.5.2015 

Stanovisko správcu k žiadosti Mgr. Antošovského 

K žiadosti Mgr. Antošovského, zo dňa 29.5.2015, vo veci odpustenia časti dlhu 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 nájomca 
mesačne uhrádzať nájom vo výške 1 888,23 €. 

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

Stanovisko správcu k investovaniu vlastných zdrojov nájomcu do prenajatých 
priestorov dokladáme v prílohe. 

Poznamenávame, že s účinnosťou od 1.1.2008, Dodatkom č. 5 k NZ č. 2231, bola 
na základe Súhlasu primátora č. E/2429/2007/Kš udelená 30% zl'ava z nájmu, 
z vtedy platnej "Smernice primátora č. 9/2007 a jej Dodatku č.1, ktorou sa stanovuje 

IČO. 31722814 
Dlé 2020521393 
lé DPH SK2020521393 

Bankové spojenie 
UniCredit Bank Czech Repu bite and Slovak1a, a s .. 
pobočka zahrantčnej banky 
é.u. l BAN ~K98 1111 DODO 0010 1976 4005 



výška nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov", z dôvodu , že 
nájomca prenajíma bezplatne priestory pre cvičenie seniorov a mládeže. 

V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, 
predkladáme žiadosť Mgr. Antošovského na prerokovanie členom Finančnej komisie 
pri MsZ v Prešove. 

S pozdravom 

Príloha: stanovisko 

/ 

Mgr. Peter Bobka 
kon ate l' 

Ing. Jaroslav Buiogáň . 
konatel' 



Váš list: Naša značka 

MESTO PREŠOV 

Sekcia mestského majetku 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Vybavuje 

lng.Tomko 

V Prešove dňa 

29.05.2015 

Vec: NS Centrai-II.NP.- NZ 2231 -stanovisko. 

Odvolávajúc sa na predchádzajúcu korešpondenciu vlastníka Mesto Prešov a správ
cu NP Prešov Real, spol. sr. o. zasielame Vám následovné stanovisko ohl'adom staveb
ných oprav v NS Central, Čsl. armády 29, II.NP- NZ 2231. 

V NP NZ 2231 boli v roku 2014 postupne realizované stavebné práce: 
1.) Výmena presklenných konštrukcií v šatniach muži a šatniach ženy, WC a sprchy 

Dodávatel'om bola obchodná spoločnosť Okenné štúdium, s.r.o., rozsah staveb
ných prác 2451,76 Eur s DPH. 

2.) Demontáž strešnej kupoly (okennej stropnej konštrukcie), s realizáciou zateplenia 
stropného plášťa a doplnením staticky samonosnej dosky v cene 5535,05 Eur s 
DPH. Dodávate l' Atis-1 O, Stav. firma, s.r.o. 

3.) Vyhotovenie a montáž podhl'adu pod bývalým svetlíkom s dodávkou úpravy 
svetelného obvodu v cene 1663,02 Eur s DPH. Dodávate!' Peter Timko, živnostník 

4.) Demontáž a montáž obvodových okenných konštrukcií v cene 16 881,46 Eur s DPH 
9 ks modulov so stavebnými vysprávkami. Dodávate l' MOVYROB-Miroslav Mular
čík, živnostník. 

5.) Demontáž vykurovacích telies, prekládky prípojok k vykurovacím telesám a montáž 
vykurovacích telies si vyžiadali finančnú čiastku 1 O 069,87 Eur s DPH. Dodávate l' 
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 ostane z 
celkovej investície 127 765,51 Eur s DPH preinvestovať v roku 2016 v rozsahu 41 164,35 
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 užívanej plochy 
je 1015,05 m2 z celkovej plochy NS Central 4348,86 m2 

, čo predstavuje 22,34 %. Nájom
né za nebytovú plochu jé! 22 553,75 ::OCJr/r2k z celkového príjmu za náiom NP v NS Central 
133 253,04 Eur/rok, čo predstavuje 17 %. · 



Očakávaná návratnosť len novej investície po ukončení je 12,2 roka pri ročnom 
nájme 22 658,76 Eur/rok. 

Vzhľadom na vyššie uvedená navrhujeme neznižovať nájomné resp. nedávať 
zľavy na nájomnom. Je to s ohľadom na ostatné NP v NS Central, ktoré nebudú 
rekonštruované a nebudú mať žiadnu zľavu. 

S pozdravom 

Mgr. Peter Bobka - konateľ 

Ing. Jaroslav Bu-zegaň ~konateľ 
'•._ c 



Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Sol'ná 41. 08005 Preso' 
IČO: 3490;i375, DIC: 1020005525. tel. 090539408-
Sídlo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, nl. Čsl. Armády 29, 08001 Prešov 
Číslo zmluvy o nájme nebytových priestorov 2231 

Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov, Hlavná 73,08068 Prešov, 

zastúoené sorávcom nebvtoVÝch oriestorov PREŠOV REAL s.r.o. 

Slovenská 40, 08001 Prešov 

._,.: 
Vec: Žiadost' o okamžité odstránenie havarijného stavu v ANTKARDIOFITNESS. · 

.. )nešným dňom uplynul presne jeden kalendárny rok od kedy sme Vás dôrazne 
žiadali o odstránenie havarijného stavu v priestoroch ANT Kardiofitness. Vaša správcovská 
snoločnosť bola celý čas nečinná a za toto obdobie nedošlo ku žiadne_i náprave havarijného 
stavu, a dokonca ani ku odpovedi na žiadosť zo dňa 10.1.2013. Vašim konaním sa havarijný 
stav prehÍbil až nato1'ko, že v prípade d'alšieho nekonania sme nútený uzatvoriť prevádzku, čo 
_ie samozrejme neprípustné. Chceme podotknúť. že správcovská spoločnosť Prešov REAL 
s.r.o. svojim ľahkovážnym prístupom naďalej prehlbuje havarijný stav, pričom priamo 
zvyšuje škody a následné náklady na ich odstránenie majiteľovi objektu, mestu Prešov. 

Pokročilý havarijný stav na oknách v mieste mužských a ženských šatni nášho 
prenajímaného objektu dospel do štádia, kedy už nie je možné ďalej využívať tieto priestory, 
z dôvodu prebiehania naj chladnejšieho obdobia zimy (nefunkčné okná sa nachádzajú 
v bezprostrednej blízkosti sprchovacích priestorov). 

Máme za to, že nekonanie správcovskej spoločnosti Prešov REAL s.r.o. priamo 
a negatívne vplýva na kvalitu poskytovaných služieb, výšku našich tržieb a na spokojnosť 
zákazrúka, teda občana mesta Prešov. 

V prípade, že správcovská spoločnosť Prešov REAL s.r.o. nezačne okamžite konať, 
budúci týždeň pristúpime ku výmene šiestich kusov okien v spomínaných priestoroch, na 
vlastné náklady, a budeme si uplatňovať nárok zápočtu hodnoty opráv do nájomného 
v konkrétnom mesiaci. V prípade, že budú opravy vykonávané nami, chceme ubezpečiť Vašu 
správcovskú spoločnosť, a aj mesto Prešov, že urobíme všetko pre to, aby boli opravy 
vykonané hospodárne, bez zbytočného navýšenia ceny opráv. 

V Prešove 10.1.2014 

. . . ' : . . .,' .. 
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Mgr. Milan Antošovský 
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PREŠOV REAL •.•. o. 
SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

Váš list: Naša značka: 
7/2014 

Vec: Stanovisko k žiadosti o zl'avu 

'"P~(LOť/ ~ t. ( 

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

OR vedeny na OS v Prešove. oddiel Sro. vlož:k:J č. 28471~-, 

Mestský úrad 
Odbor mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
9.1.2014 

Ing. Milan Antošovský, ANT KARDIOFITNESS, bytom Soľná 41, 080 05 
Prešov -žiadost' o zľavu z nájmu. 

Stanovisko: Ing. Milan Antošovný užíva nebytový priestor na I. a II. NP na ul. Čsl. 
armády č. 29 v Prešove o výmere 1015,05 m' za účelom prevádzkovania fitnes centra. 
Nájomná zmluva 2231 je uzatvorená na dobu neurčitú s ročnou výškou nájmu 22658,76 €, 
mesačné nájomné je vo výške 1888,23 €. 

Nájomca si dal urobiť Odborný posudok č. 203/2013 zo dňa 10.9.2013, vypracovaný Ing. 
Milanom Vinklerom, znalcom v odbore stavebníctva, ktorý potvrdil havarijný stav v danom 
objekte a na základe neho nájomca žiada o zl'avu z ceny nájmu o 25%, t.j. z mesačnej 
platby 1888,23 na sumu 1416,17 €. 

Správca konštatuje, že celá budova NS Centrál na ul. Čsl. armády 29 je v stave, ktorý 
nutne potrebuje rekonštrukciu, a teda opravy sa netýkajú výlučne len NP, ktorý užíva Mgr. 
Milan Antošovský, ale rekonštrukcia prebehne v celom objekte. 
Po ukončení výberového konania na obstarávateľa rekonštrukčných prác sa začnú opravy 
objektu hneď v jarných mesiacoch roku 2014. 

Správca nevidí dôvod jednému z nájomcov poskytovať zľavu pri porovnateľných 
podmienkach a iným nájomcom nie. 

Ak vlastník poskytne nájomcovi takúto zľava, žiadame vymedziť obdobie, za ktoré si 
bude túto zľavu uplatňovať. Vzhľadom na ročnú uzávierku roku 2013 navrhujeme 
neposkytnúť zľavu za rok 2013 ale až od 1.1.2014 až do doby skončenia opráv objektu, 
resp. podľa návrhu vlastníka. 

S pozdravom 

IČO: 31722814 
DIČ: 2020521393 
té DPH: SK2020521393 

/ 

Mgr. P~ Bob ko 
kona tel' 

Ing. Juraj Huuac . -
konateľ 
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