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finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

dňa: 22. 2. 2016 číslo: 

Strana 
1/1 

/2016 

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, Soľná 41, 080 05 Prešov, IČO: 34905375 
o odpustenie dlhu na nájomnom vo výške 3 500 € a možnosti uzatvorenia splátkového 
kalendára s možnosťou splácania zvyšného dlhu vo výške 300€ l mesačne 

a neodporúča/odporúča 

primátorke mesta Prešov odpustiť dlžnú čiastku nájomného v sume 3 500 € Mgr. Milanovi 
Antošovskému, A. N. T. Kardiofittness, Soľná 41, 080 05 Prešov, IČO: 34905375 a 
uzatvoriť splátkový kalendár za účelom postupného splatenia dlhu v pravidelných 
mesačných splátkach vo výške 300€/mesačne. 
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Mesto Prešov 

Návrh na odpustenie dlhu na nájomnom 
a možnosť uzatvorenia splátkového kalendára 

Dôvodová správa 
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Predkladáme Komisii Mestského zastupiteľstva mesta Prešov finančnej, plánovacej 
a správy mestských organizácií návrh na odpustenie dlhu na nájomnom a možnosť splácania 
ostatného dlhu na nájomnom formou pravidelných splátok, a to na základe žiadosti Mgr. Milana 
Antošovského, A. N. T. Kardiofittness vo veci odpustenia pohľadávky vo výške 3 500 € z titulu 
neuhradenia nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Prešov (príloha č. l). 

Správca nebytových priestorov k dátumu 30. ll. 2015 eviduje voči žiadateľovi 

pohľadávku na nájomnom vo výške 12 237,56 €, z ktorého časť vo výške 3 500 € žiada nájomca 
predloženou žiadosťou odpustiť a následne aj žiada o uzatvorenie splátkového kalendára za 
účelom splatenia ostatného dlhu vo forme pravidelných splátok vo výške 300 €/ mesiac. 

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 a jej 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 už 
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 vo svojom liste zo dňa 3. 2. 2016 uvádza, že k vzniku dlhu na nájomnom došlo po 
neodstránení vád nebytových priestorov, ktoré toho času užíval na základe vyššie citovanej 
nájomnej zmluvy rovnako aj nečinnosťou správcovskej spoločnosti pri odstránení havarijného 
stavu v nebytových priestoroch. Žiadateľ v roku 2013 žiadal o zmenu nájomnej zmluvy 
a odstránenie havarijného stavu a to z dôvodu snahy o riešenie stavu prenajatých nebytových 
priestoroch a predložil odborný posudok č. 203/2013 zo dňa 10. 9. 2013, na základe ktorého 
oddelenie mestského majetku odpovedalo listom zo dňa 29. 10. 2013 (viď príloha), v ktorom 
uviedlo, že nedostatky v predmetnom nebytovom priestore budú odstránene v rámci plánovanej 
rekonštrukcie NS Centrál. Zároveň bol žiadateľ upozornený na skutočnosť, že ak nebude uhrádzať 
plnú výšku nájomného bude to správca považovať za porušenie zmluvných podmienok. Dňa 

13. l. 2014 bola mestu Prešov zo strany žiadateľa doručená žiadosť o zrušenie žiadosti o zmenu 
nájomnej zmluvy, na základe ktorej oddelenie mestského majetku oboznámilo správcu o stiahnutie 
predmetnej žiadosti a požiadalo ho o konanie v predmetnej veci v zmysle vydaných súhlasov 
mesta Prešov ako vlastníka predmetných nebytových priestorov. 

Žiadateľ napriek upozorneniu pristúpil k svojvoľnému zníženiu splátky zmluvného nájmu o 
25 % po tom, čo jeho žiadosť adresovaná správcovi o odstránenie havarijného stavu, a to na 
oknách v mužských a ženských šatniach nebola vyriešená v prevádzke A. N. T. Kardiofittness. 
Správca v svojom stanovisku zo dňa 23. 12. 2015 ako aj vo svojich predchádzajúcich 
stanoviskách 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. 
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a možnosť uzatvorenia splátkového kalendára 
Mesto Prešov 

Rovnako ako aj skutočnosť, že v predmetných nebytových priestoroch vykonal nevyhnutné 
práce, a to opravu obvodových stien, opravu svetlíka, výmenu okien, opravu kúrenia a výmenu 
inštalácie. 

Žiadost' o odpustenie dlhu odôvodňuje žiadatel' svojou snahou o vyriešenie dlhoročného 
sporu medzi nájomcom a správcom nebytových priestorov a naďalej má záujem v nebytových 
priestoroch vo vlastníctve mesta Prešov ponúkať služby seniorom a mládeži v meste Prešov. 

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 pohl'adávky 
na nájomnom a z dôvodu, že nájomca si svojvol'ne znížil splátku zmluvného nájmu o 25 %, čo 

žiadate!' napadol žalobou o neplatnosť výpovede z nájmu nebytových priestorov na 
Okresnom súde Prešov. Dňa 14. 9. 2015 bolo v tejto právnej veci vytýčené pojednávanie. Žaloba 
navrhovatel'a Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. Kardiofittness bola Okresným súdom 
zamietnutá, rozsudok doposial' nie je právoplatný. 

V kompetencii správcu je dohodnúť splátkový kalendár na maximálnu dobu 12 mesiacov, 
čo by v tomto prípade predstavovalo mesačnú splátku vo výške l 019,80 €, v prípade neuzavretia 
splátkového kalendára pristúpi správca k súdnemu vymáhaniu za účelom zamedzenia premlčania 
pohľadávky dlžnej sumy z dôvodu premlčania pohľadávky. 

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 platnom znení predkladáme na prerokovanie žiadosť o odpustenie dlhu na nájomnom vo výške 
3 500 € pre Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. Kardiofittness rovnako aj možnosť dohodnutia 
splátkového kalendára za účelom vysporiadania vzniknutej pohl'adávky. 

Príloha č. l 
Príloha č. 2 -

Príloha č. 3 -

Žiadosť Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. Kardiofittness zo dňa 23. ll. 2013 
List Mgr. Milana Antošovského, A. N. T. Kardiofittness zo dňa 3. 2. 2013 
s prílohami 
Stanovisko správcu PREŠOV REAL, s.r.o. zo dňa 23.12.2015 



Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Sol'ná 41, 080 OS Prešov 

Mestský úrad v Prešove 

Odbor správy majetku mesta 

Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24, 080 Ol Prešov 

V Prešove, dňa 23.11.2015 

Ž i a d o s t' o čiastočne odpustenie dlhu a povolenie splácania dlhu vo forme splátok 

Vážená p. primátorka/ Odbor správy majetku mesta. 

V zmysle Čl. XVIII Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým 

sa určujú zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov, Vás týmto 

žiadam 

o čiastočne odpustenie dlhu resp. pohľadávky, ktorú evidujete voči mne - Mgr. Milanovi 
Antošovskému, ANTKARDIOFITNESS, a to z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

V zmysle tejto žiadosti Vás žiadam o odpustenie dlhu resp. pohľadávky do 

menovitej hodnoty vo výške 3 SOO, -Eur. 

Zároveň V á s žiadam o možnosť splácania zvyšného dlhu resp. pohl'adávky vo 
forme pravidelných mesačných splátok vo výške 300eur . 

Uvedenú žiadosť odôvodňujem svojou snahou o vyriešenie dlhotrvajúceho spmu 

medzi mnou, ako prevádzkovateľom dlhoročného fitnes centra a mestom Prešov resp. 

správcovskou spoločnosťou, ktorá v mene mesta Prešov koná. 

Som presvedčený, že vyhovením uvedenej žiadosti, bude nášmu fitnescentru 

kompenzovaná strata a investície v prenajatej nehnuteľnosti, čím bude možné naďalej 

poskytovať kvalitné služby pre občanov mesta Prešov a následne zdokonaľovať služby pre 

každého návštevníka. Uvedeným vyhovením tiež dôjde k celkovému vyriešeniu vzniknutého 

problému. 

S pozdravom 

Mgr. Milan Antošovský 
l 

Ai r'r .. KHw.lu. fť111~'1.t::~ ~ f"iN 'Agr\ Mi~n AMr(SJ, VS~.Y 
Sotná 41 , 8' 7 49 846 
080 O.S PREŠOV 

IČO 34905375 11~ DPH SK·i 020005525 
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Mestský úrad v Prešove 

Ing. Martina Benčíková 

Odbor správy majetku mesta 
Oddelenie mestského majetku 

Jarková 24, 080 Ol Prešov 

V Prešove, dňa 3.2.2016 

Vec: Chronolo2icky prehľad nezodpovedaných žiadostí medzi nájomcom .!! správcom 
nebytových priestorov. 

Vážená p. primátorka/ Odbor správy majetku mesta. Tento mesiac sa bude rozhodovať 

o čiastočnom odpustení dlžnej sumy nájomcu - Mgr. Milan Antošovský, A.N.T. 

Kardiofitness, ktorý sídli v mestských priestorch NS Čsl.Armády 29, budova centrálu, od 
roku 2001. Vzhľadom na postoj správcovskej spoločnosti Prešov Real s.r.o., ktorá odmieta 
akúkoľvek zodpovednosť za vzniknutú situáciu (dlh nájomcu, a prehfbenie havarijného stavu 
na mestskom majetku) považujeme za nevyhnutné uviesť zoznam žiadostí, ktoré boli nami, 

ako nájomcom adresované správcovskej spoločnosti, a do dnešného dňa ostali bez absolútnej 
odpovede alebo reakcie. Týmto dokumentom chcem dokázať, že zníženie nájomného ktoré 
sme si uplatnili podľa §674 o.z. bola naša posledná možnosť, a predchádzala jej celá rada 

iných možností, ako odstrániť havarijný stav v priestorch, v ktorých sme už 15rokov 

nájomcami. 

30.1.2013 si v liste správca Prešov Real s.r.o. vyžiadal súhlas od majitela nebytových 
priestorv (mesta Prešov) na odstránenie havarijného stavu v priestorch nájomcu 
Antošovského.V tomto liste správca súhlasí so vzniknutým havarijným stavom, a dáva za 

pravdu nájomcovi, že jeho požiadavky sú opodstatnené. 

19.3.2013 reaguje mesto Prešov na list spŕavcu s odpoveďou, že takáto žiadosť nájomcu už 

bola v minulosti predložená, a že takémuto rozsahu havaríjnehu stavu došlo dlhodobou 

nečinnosťou správcu, čím sa aj zvýšili náklady na jeho odstránenie. Správca bol ďalej 

vyrozumený, že na odstránenie havarijného stavu nepotrebuje súhlas majiteľa, kedže sám 

klasifikoval stav ako havarijný, a má postupovať podľa náležitostí mandátnej zmluvy. Ďalej je 
správca upozorňovaný najmä na povinnosť hospodárneho a efektívneho vynakladania 



prostriedkov mesta, a teda na včasné konanie vo veci opráv a údržby nebytových priestorv vo 

svojej správe tak, aby nedochádzalo k navyšovaniu výdavkov. 

Po tejto odpovedi, správca nezačína konať vo veci odstránenia havarijného stavu, 

nekomunikuje s nájomcom a nerešpektuje list od majitela nebytových priestorov. 

Dňa 4.9.2013, po polročnej nečinnosti správca opätovne žiada vlastníka o povolenie, no 

tentokrát (z nezistených príčin) preklasifikoval odstránenie havarijného stavu na žiadosť o 

rekonštrukciu. 

Týmto listom chceme upozorniť mesto Prešov, že správcovská spoločnosť Prešov Real s.r.o. 

sa dopustila porušenia nájomnej zmluvy (pretože nedokázala udržať naše priestory v riadnom 

užívania schopnom stave), porušenia mandátnej zmluvy (keď nerešpektovala, že odstránenie 

havarijného stavu je v jej plnej kompetencii, a svojim konaním zvýšila náklady na odstránenie 
vzniknutého stavu) a porušenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám (kedy nájomcovi 

neodpovedal na dva typy takýchto žiadosti). 

Zároveň dodávame, že vyššie uvedené fakty, dokazujú, že správcovská spoločnosť nesie 

nemalú vinu na tom, do akých rozmerov a časového horizontu dorástol náš havaríjny stav a s 

tým súvisiaci dlh. 

Dňa 24.3.2014 sa konalo stretnutie, kde bol vyzvavý vtedajší konateľ Ing. Juraj Hudáč 

bývalým primátorom Hagyarim, aby okamžite začal s nájomcom komunikovať, a odpovedal 

na korešpondenciu. Za obdobie l 0.1.2013 až do dnešných dní, nemáme jedinú odpoveď na 

naše žiadosti. 

V prílohe uvádzame kópie všetky žiadosti adresovaných správcovi, ďalej komunikáciu medzi 

správcom a mestom ako aj kópiu súdno-znaleckého posudku, ktorým je podložený havarijny 

stav v našich priestoroch. 

S pozdravom 

j Na vedomie: Ing. Andrea Tun<anová - primátorka \ ' 



.. 

Zoznam žiadostí adresovaných správcovskej spoločnosti Prešov Real s.r.o. : 

l 0.1.2013 Žiadosť o odstránenie havarijného stavu v ANT Kardiofitness- neodpovedane 

15.5.2013 Žiadosť o oznámenie stavu žiadosti podanej dňa l 0.1.2013 (zákon o slobodnom 

pŕistupe k informáciam) - neodpovedane 

8.10.2013 Oznámenie o úhrade nájomného (týmto činom sme sa nedopustili porušenia našej 

nájomnej zmluvy) 

8.10.2013 Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy - neodpovedane 

8.11.2013 Uplatnenie nároku na primeranú zľavu podla O.Z. (podložené súdno znaleckým 

posudkom) 

12.11.2013 Stanovisko k zamietnutiu žiadosti o zmenu nájomenj zmluvy 

8.1.2014 Odpoveď na list správcu (rastúci dlh) 

l 0.1.2014 Žiadosť o okamžité odstránenie havarijného stavu- neodpovedane 

14.1.2014 Zrušenie žiadosti o zmenu nájomnej zmluvy 

20.5.2014 Oznámenie o prehÍbení havarijného stavu- neodpovedane 

20.5.2014 Žiadosť o oznámení žiadosti zo dňa 15.5.2013 (zákon o slobodnom prístupe k 

informáciam) - neodpovedane 

1.7.2014 Vyjadrenie k výzve zo dňa 16.6.2014 (nesúhlasíme s rastúcim dlhom) 
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!\-!tr· Milan Antošo~ský, A~KARDIOFITNESS, Sol'ná 41. 0800~ Prešo,· 
IC~: 34904J375, DIC: 1020005525. tel. 090539408"~ 
Sídlo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, ul. Čsl. Armády 29, 08001 Prešov 
Číslo zmluvy o nájme n~fových priestorov 2231 

Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov, Hlavná 73,08068 P'resov; 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.p. 

Slovenská 40, 08001 Prešov 
O -Oi- 2013 

... ····· ·-----....-....... J'IIj' 

Vec: Ziadosť o odstránenie havarijného stavu v ANTKARDIOFITNESS. 

Ziadame Vás dôrazne o odstránenie havarijného stavu v nebytových priestoroch v NS 
CentráL Čsl. Armády 29, ktoré máme v nájme za účelom prevádzkovania fitnescentra 
ANTKARDIOFITNESS, podľa~mluvy o n~jme zo dňa 1.10.200 i. 

Uvedený havarijný stav je výsledkom nečinnosti a nezáuimu mesta Prešo,· 
a správcovskej spoločnosti Prešov Real, s.r.o. za celé obdobie nášho nájmu. Za účelom 
zriadenia fitnescentra od jeho vzniku a s postupným rozširovaním nájomných priestorov po 

· sútasný stav, sme pri rekonštrukcii uvedených priestorov investovali sumu viac ako 55 000 
Eur z vlastných prostriedkov. Táto investícia zhodnotila stav budovy, ktorej nie sme ani 
vlastníci. Na nájomnom a energiách, okrem priamej zmluvy s VSE o dodávkach epergie, sme 
odviedli mestu Prešov a spol. Prešov Real, s.r.o. sumu viac ako 300 000 Eur. Ak by vlastník 
budovy spätne investoval aspoň desatinu tejto sumy do rekonštrukcie našich priestorov, 
väčšina závažných problémov mohla byt' už vyriešená. 
Je zarážajúce, že napriek každoročným žiadostiam o čiastočnú rekonštrukciu z našej strany 
a následným ubezpečením zo strany Prešov Real, že NS Centrál je zaradený do plánu 
rekonštruk-cií, za celé obdobie nášho nájmu sa žiadna rekonštrukcia nevykonala, až sa objekt 
dostal do súčasného havarijného stavu. 

Je na mieste citovať zo zákona 116/1990 zb. z 23.4.1990 o nájme a podnájme 
nebytových priestorov: "Ak nie je dohodnuté inak, prenajímatel' je povinný odovzdať 
nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené alebo obvyklé užívanie, 
v tomto stave ho na svoje náklady udržiavať a zabezpečovať riadne plnenie služieb, 
ktoré poskytovanie je s užívaním nebytového priestoru spojené." 

Zo strany Prešov Real, s.r.o zostalo Jen pri odovzdaní nebytových priestorov. Postoj 
Prešov R'eal, s.r.o. k danej situ!cii hodnotíme z nášho pohľadu ako protizákonný. Návštevníci 
fitnescentra sa vyjadrujú k úrovni našich služieb mimoriadne pozitívne a tvrdo odsudzujú 
nečinnosť mesta k stavu objektu. Ak sa návštevníci vyjadrujú negatívne k nízkym teplotám 
v cvičebniach, sociálnej časti, zatekaniu do priestorov, prievanu, rinčaniu okien vo vetre 
s odkazom, že počas zinmých mesiacov nebudú fitnescentrum navštevovať, berieme 



nečinnosť mesta Prešov a spol. Prešov Real, s.r.o. ako bránenie v podnikateľsk~i činnosti 
ANTKARDIOFITNESS. Teplota prostredia v niektorých častiach fitnescentra- vstupná hala. 
recepcia, cvičebňa pilates, power yogy, šatne, dosahuje štandardne v zimných mesiacoch 14 
až 16 stupňov Celzia, čo je podľa vyhlášky MZ SR č. 547/2007 zb. O podrobnostiach 
o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci dôvodom pre uzatvorenie 
našej prevádzky. Vykonaný e ergetický audit posunul budovu do najnižšej energetickej triedy 
G, napriek tomu sa na stave b dovy pri odstránení vážnych nedostatkov zo strany 
kompetentných úradov nič ne dialo. 

Namiesto ďalšej možnej gumentácii prikladáme ako prílohu súbor 33 obrázkov 
súčasného stavu budovy s ne uálnym volebným bilboardom pána primátora, ktorý 
usvedčuje predstaviteľa mesta zo zavádzania a nepravdy a ktorý ako zabudnutý dôkaz je 
doteraz umiestnený nad vstup m do fitnescentra a je dôvodom trpkého úsmevu všetkých 
návštevníkov fitnescentra a ďa. ších prevádzok. 

! 

Záverom Vás opakovan~ dôrazne žiadame o okamžité odstránenie havarijného 
stavu tak, aby naše fitnescentrum bolo plne funkčné. 

V Prešove dňa 7 .1.2013 

/ll l~ kARDIO~ITNE:S'~ 
/IN ! ,;,:gr. Milan ANTOSOVSKY 

So!na ·:; 1. 1S 749 8460 
080 05 PREŠOV 

iGO 34905~7:; !C DPH SK1020005525 

Mgr. Milan Antošovskv 
,... ('\ ; . 

/ 



Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Soľná 41. 08005 Prešo" 
IČO: 34905375. DIC: 1020005525 
Sídlo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, ul. ésl. Armády 29, 08001 Prešov 
Číslo zmluvy o nájme nebytových priestorov 2231 

Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov, Hlavná 73, 08068 Preso\ ~ 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL sr;:;;:::~, _____ R E--·------- -···· --r··.u.f rešov A .s.r.o. 

Slovenská 40, 08001 Prešov ~j -------- L.. 
Došlú 

j dň8' 1 5 -05· 2013 . 
j;-;~:;:~----------, 
!-·------- ·---------. 
LP~hy Skan. znak: 

Vec: Žiadost' o oznámenie stavu žiadosti podanej dňa 10.1.2013 
---.J.......---..J 

Liadame Vás o stanovisko ku žiadosti podanej dňa l 0.1.2013 vo veci odstránenia 
havarijného stavu v priestoroch ANT KARDIOFITNESS, ďalej postúpenej mestu Prešov 
v zložke 7931/2013. Žiadame o vyjadrenie kto a kedy sa danou žiadosťou zaoberal, v akom 
štádiu riešenia je, aké kroky sa urobili a ako cestou bude mesto ďalej pokračovať pri riešení 
spomínanej žiadosti. 

Touto žiadosťou sa odvolávame na Zákon č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe 
k informáciám. 

V Prešove dňa 14.5.2013 Mgr. Milan Antošovský 



Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFľľNESS, Sol'rtá 41.,.08005 PrešoY 
IČO: 34905375. DIČ: 1020005525 
Sídlo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, ul. Čsl. Armády 29, 08001 Prešov 
Číslo zmluvy o nájme nebytových priestorov 2231 

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

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.r.o. 
~"""""'-,.....__..~~ 

Slovenská 40, 08001 Prešov Í ,. c . . ,, ~1 ~~A. ~,:.:~-o. 
\---····-.. ·-··"' .... : _·_ . .' .: ......... -- ...... ·. .. .................... ~-··---

1 °2~(} o s ~ m- 2013 
·i d,,o. 
~ •• ••<"• -'• •" <'••-• ~'--' _ . ._..,.,.,..,,~,.~...,.o~-··•··•v" • -

Vec: Oznámenie o úhrade nájomného \.~:_-~~:i~~~---·-----·- . ·----------i 
_j,_\i2-riloh · ···---------r;:~~~~na.k: .. J 

Oznamujeme Vám, že nájomné za mesiac október sme uhradili vo Vu>.J5.~~1:E.~-~~-~~~~~-
reakcíu na nečinnosť spoločnosti REAL s.r.o. týkajúcu sa havarijného stavu nebytových 
priestorov v užívani ANT Karti.Qfi~ness, a ignorovanie našich žiadostí zo dňa l 0.1.2013 
a 15.5.2013. K doplateniu zvyšnej 'čiastky pristúpime po adekvátnej odpovedi mesta Prešov 
v zastúpení Prešov REAL s.r.o. 

~--------------------------~--, MESTO PREŠOV 

V Prešove dňa 8.10.2013 

10 
M es. tsl<ý Ll u~.d v Pr e_š.;;.ov_e __ __"_ _ _, 

t-Č-ís-lo-s--p-is,-.1: __ _L __ =-· ------f 

Došlo: ľž,·:r>.k a. lehota 
O 8 -10- 20\3 l uio<enJa: 

Al l' I<ARDIOFI NCrr 
fiN l' Ma( /Jiia~ ANTOŠ_2K-:::,,, 

Sol'n· ,__ ,_ .. .., 

080 
IČO 3490531 · .. 55~5 

Mgr. Milan ~vs.t:·" 



Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Sol'ná 41~ 08005 PrešoY 
IČO: 34905375. DIČ: 1020005525 
Sídlo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, ul. Čsl. Armády 29, 08001 Prešov 
Číslo zmluvy o nájme nebytových priestorov 2231 

Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov, Hlavná 73, 08068rP-r..eŠ(w,...,..,.." __ 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL s.f.o. Fi;~.§ o v f~ ť2' ,#1~. f":r.o.j 
Slovenská 40, 08001 Prešov · l 0::;~_,·--·---·----"· .. --... --·---~- .. _ .. _______ ~ 

j dňEi. o 8 -10- 2013 

ré_;_,~;::~==-=~~-~ -· --- ... 
Vec: Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy č. 2231 i Príloh; l Sl<art~.zn:;-- -

~=-::-';!ll=~"-"'-l..-:1-UM'W".'!tl~-->'1.~..!0:."'1:~,>,;"~ ..... n.~....,.:o411Jl..>:U~ 

Žiadame Vás o zmenu nájomnej zmluvy č. 2231 uzatvorenú medzi ANT Kardiofitness 
a mestom Prešov v zastúpení Prešov REAL s.r.o. zo dňa 1.10.200 l z doby neurčitej na dobu 
určitú s dlžkou 15 rokov a s účinnosťou od 1.11.2013 s uvedených dôvodov: 

ANT Kardiofitness v súčasnosti nemôže ďalei ooskvtovať olnohodnotnl;' 
telovýchovné a relaxačné služby občanom mesta Prešova z dôvodu havarijného stavu 
prenajatých priestorov. Naše stanovisko podkladáme odborným posudkom 
č.203/2013 zo dňa 10.9.2013 so záverom že oriestorv sú nevvhovuiúce (oozri orilohu 
odborného posudku) 

Našu snahu o odstránenie havariiného stavu budovv dokladáme oriiatÝmi žiadosťami 
spol. Prešov REAL s.r.o. zo dňa 10.1.2013 a 15.5.2013, na ktoré sme do dnešného 
dňa nedostali odpoveď. 

Na základe týchto skutočností žiadame zmenu nájomnej zmluvy na dobu určitú s dÍžkou 
15rokov, výškou nájomného l Euro mesačne, so závazkom preinvestovania súčasného 
nájomného vo výške 22.658,76 Eur ročne do rekonštrukcie a odstránenia havarijného stavu 
budovy, ktorú bude realizovať ANT Kardiofitness. (ako precedens poukazujeme na takto 
realizované oroiektv inÝmi náiomcami vo vzťahu k mestu Prešov) 

Všetky naše návrhy smerujú k naplneniu spokojnosti návštevníkov ANT Kardiofitnss ako 
občanov mesta Preš orí si zaslúžia využívať svoj voľný čas v plne funkčných 
oriestoroch. MESTO PREŠOV 

Mestsl<ý t.lri\cl v Prešove 
Číslo spisu: r-------L--1 
Došlo: 

10 

dľ~~s:l~}i,;i~:'. 
·'!l,:;:{_~;~. 



f r'Jr0\lt-:> '~ v\;::~ l. . -\'\ll_ :-.v.\: 

"Í\ ~CJ'J:. \ :~0\S 
Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Soľná 41, 08005 Prešov, 

IČO: 34905375. DIČ: l 020005525 

Sídlo prevádzky: ANTKARDIOFITNESS, ul. Čsl. armády 29, 08001 Prešov 

1 2 -11- 2013 

V Prešove, 8.11.2013 

MESTO PREŠOV 

SPRÁ VA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Hlavná 73 

080 68 Prešov 

Zastúpené: PREŠOV REAL s.r.o., 

Slovenská 40. 0800 l Prešov 

Vec: Uplatnenie nároku na primeranú zľavu z ceny nájmu podl'a § 674 Občianskeho 
zákonníka 

Na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2231 v spojení s jej dodatkami 
a Zmluvou na dodávku energie a služieb som nájomcom nebytových priestorov na ul. ul. Čsl. 
armády 29, 08001 Prešov, budova s.č. 4693, k.ú. Prešov, Il. nadzemné podlažie, spolu 

o výmere 1015,05 m2. 

Ako nájomca nebytových priestorov som písomne žiadal prenajímateľa zastúpeného 

správcom o odstránenie havaríjneho stavu nebytových priestorov v NS Centrál, ktoré sú 
využívané na účely prevádzkovania fitnescentra ANTKARDIOFITNESS. 

Odborným posudkom č. 203/2013 zo dňa 10.9.2013 vypracovaným Ing. Milanom 
Vinklerom, znalcom v odbore stavebníctvo, bolo konštatované, že oceľové konštrukcie 
okien, strešnej kupoly, vstupných dverí a časti budovy s.č. 4693 v Prešove, na ul. 
Československej armády č. 29 sú nevyhovujúce- havaríjny stav. 

Na tento stav bol prenajímateľ a správca niekoľkokrát upozornený, pričom bolo 
žiadané o odstránenie popísaných vád a havaríjneho stavu. Prenajímateľ a správca poznajú 

stav nebytových priestorov pričom tento stav uznúvaj ú. čo bolo potvrdené aj v písomnej 

komunikácii medzi správcom, prenajímateľom a nájomcom. 

Do dnešného dňa nebol zo strany prenajímateľa a správcu od doručenia odborného 

posudku č. 203/2013 zo dňa 10.9.2013 vyprtlcovan)'m Ing. Milanom Vinklerom, znalcom 

v odbor~ stavebníctvo, vykonaný žiaden úkon. kl<)r) hy akokoľvek odstraňoval alebo riešil 

havaríjny stav. 



-l 

.;· 
~~ 

l 
l 

• •• 1 •• 

Podľa § 67 4 z. č. 4011964, Občiansky zákonník. A k nájomca• mp že u#va( prenajatú vec 

z dôvodov uvedených v §673 iba obmedzene, má néy"omca náro/hna prtme_ranú zľ~ --· 
z nájomného. 

Predmet prenájmu je možné užívaf iba obmedzene. Týmto si -ako nájomca riadne_ 

a včas uplatňujeme u prenajímateľa nárok na primeran~ zľav,u:,_z.e~ny nájmJJ a to O<J:. · 
1.6.2013 doposiaľ a do budúcna. · ·- , 

Mesačný nájom za popísané nebytové priestory predsta~uje' s.unw .1-888,23. Eur. 

Primeranú zľavu z ceny mesačného nájmu urcuJeme percentJJálne:· na 25% z ceny · , 
nájomného. Primeranú zľavu z ceny mesačného nájmu určuj~m~. t~Qa n~ :S\lmU 472;06 Eur •. -. 

Týmto oznamujeme, že platbu nájomného po uplatnení pFimyran~j zl;a:yy.vp výš~~.,:.,_ ·" 

1416,17 Eur za mesiac október a november 2013 dopl~thne: v ~e.hote :9o $ lc~lendámy:eh 'í·,:. _ · · 

dní. 

Úhrady nájomného po uplatnení primeranej zľavy z ceny né,\jQJ.u ,a: úhre:tdy-za, :;Iutby l· . :: 

poskytované-a spojené s prenájmom budeme uhrádzať riadne a. včas podľa zm}uYY0)1_ájm.e., ·· .. 

Vzhľadom na existujúci havaríjny stav trváme na urýcijlepc:>rf\ pqstráp.en,i~ _yád:. , _ 

nebytových priestorov tak, ako to vyplýva prenajímateľovi- zo, zm.h.l.Vf?:P nájrn~ neqytqv.ý~h. 

priestorov. Žiadame zároveň o oznámenie presných termínov- (l_rozs'!h\1 ;yý):<;onJlOprá:v: v } .. a:? .. 
etape v primeranom predstihu tak, aby došlo k čo najrn.enš!emu, a :~*§ahq, do prevádzky _ 

činnosti nájomcu. 

S úctou · /ll "' l<f\RDICDFIT~~~\, i· . 
rtN l' ~gr. Mi!arfANTOSOVC:KY 

Sofná,-
080 

IČO 34905375 . ""'' 

Mgr. Milan Antošovsk)·, ANTKARDIOFITNESS 



Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Soľná 41,08005 Prešov 
IČO: 34905375. DIČ: 1020005525. tel. 0905394087 . 
Sídlo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, ul. Csl. Armády 29,08001 Prešov 
Číslo zmluvy o nájme nebytových priestorov 2231 

f'"··-~-~--~·· ~" .• ~ . . ' 

Mesto Prešov, Sekcia majetková a ekonomická, Hla~á,'Z3,~0&06~~~r~šW,:.~ :.'.. ' '' ......... _. ...... L:;, __ ~ 
Oddelenie mestského majetku, JUDr. Katarína Juri~-~~;i;·::' O: 

2
",l,

3
'
1

1
,· . ··;;:;:;;~;-··i,· .. 

: 1 2 -11- (,!. : ' 
~ :: , I 
t' ! 

~~iS --~,,j-~,=~-i~i-:i~:ii--~,i3 
Vec: Stanovisko k zamietnutiu žiadosti· o zmenu nájomnej zmluvy. 

Na základe Vášho rozhodnutia z dňa 29.10.2013. v ktorom nám oznamuiete zamietnutie 
našej žiadosti o zmenu nájomnej zmluvy z doby neurčitej na dobu určitú, vyjadrujeme naše 
stanovisko. Naďalej trváme na pôvodnej žiadosti vzhľadom k plánovanému niekoľko 
ročnému rozsahu prác. ktoré chceme realizovať sami v nebytovÝch oriestoroch užívanÝch 
ANT Kardiofitness. Spráycovská spoločnosť Prešov REAL s.r.o. stratila riašu dôveru, pre jej 
doterajšiu nečinnosť a nekonkrétne vyjadrenia ohľadom rekonštrukcie. Vami oznámený 
termín rekonštrukcie (začatie do konca roku 2013) je tak isto nekonkrétny, neupresňuje 
konkrétny rozsah a vykonanie prác. Zároveň Vás upozorňujeme, že si nemôžeme dovoliť 
prerušiť prevádzku ANT Kardiofitness v zimných mesiacoch, na ktorú je rekonštrukcia 
naplánovaná. 

Verime, že naša žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy bude v ďalšom priebehu kladne vybavená. 

S oozdravom 

Mgr. Milan.Antošovský 

ll~J'} ~AQ'(SliCbr-ITfXF~~ 
Soľná: 
080 : . 

IČO 3490537 . 

V Prešove, dňa 'll:-11.Q013 



Mgr. Milan Antošovs~, ANTKARDIOFITNESS;Sol'ná 41.08005 Prešo,· 
IČ0:·34905375, DIČ! 1020005525. tel. 090539408 .. 
Sídfo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, ul. Čsl. Armády 29,08001 Prešov 
Číslo zmluvy o n~jme nebytových priestorov 2231 

Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov, Hlavná 73, 08068 Prešoy, ·· ·· ··· ·· " ... ""~~"'·~~-·-~-"""~-1 
.. . . " ~ ;~~-~;:~,; ;.; . ! 

za~tňp'~~ správcom nebytovÝch oriestorov PRESOV REAL s.r.oL ___ ~ . .'.~-.,: · ..... -·---~ 

SloveliskÁ40, 08001 Prešov i~,':," 1 0 -~1:_2014 . J 
\ (: '.·;; .; l 

~O<: Žiadosť o okamžité odstránenie havarijného stavu v ANT~i~J~~~-:_; _j 
..Jnešným dňom uplynul presne jeden kalendárny rok od kedy sme Vás dôrazne 

žiadali o odstránenie havarijného stavu v priestoroch ANT Kardiofitness. Vaša správcovská 
spoločnosť bola celÝ čas nečinná a za toto obdobie nedošlo ku žiadnej náprave havarijného 
stavu, a dokonca ani ku odpovedi na žiadosť zo dňa 10.1.2013. Vašim konaním sa havarijný 
stav prehÍbil až natoľko, že v prípade d'alšieho nekonania sme nútený uzatvoriť prevádzku, čo 
je samozrejme neprípustné. Chceme podotknúť. že správcovská spoločnosť Prešov REAL 
s.r.o. svojim ľahkovážnym prístupom naďalej prehlbuje havarijný stav, pričom priamo 
zyyšuje škody a následné náklady na ich odstránenie majiteľovi objektu, mestu Prešov. 

Pokročilý havarijný stav na oknách v mieste mužských a ženských šatní nášho 
prenajímaného objektu dospel do štádia, kedy už nie je možné ďalej využívať tieto priestory, 
z dôvodu prebiehania najchladnejšieho 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 
zákazníka, 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, chcem~ ubezpečiť Vašu 
správcovskú spoločnosť, a aj mesto Prešov, že urobíme všetko pre to, aby holi opravy 
vykonané hospodárne, bez zbytočného navýšenia ceny opráv. 



M!!r. Milan AntošovskV. ANTKARDIOFITNESS. Sol'ná 41. O~m·- ·
ICO: 34905375. OIC: l 020005525. tel O<l•~:: · 

"IoiO prevaozKY: ANT KARDIOFITNESS, ul. Csl. Armády 29,08001 Prešov 
LISlO zmíuvy o mijme nebytových priestorov2231 

Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov, Hlavná 73, OBOm~ rr~=--., 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV ~AL s.~.o. 

Slovenská 40, 08001 Prešov 

Vec: Zrušeme žiadostí o zmenu naJomneJ zmiu".r· 

Týmto Vás žiadame o zrušenie žiadosti o zmenu náiomnei zml:u.,~:zo dňa 8.10.2013. 
-Dôvodom je zamietnutie naŠ~j žia9:~sti, .a$amo~ný fakt, že správ,cbVská spolo~nost' Prešov 
REAL s.r.o. sa oočas trvariia našéi;:.žiadosti nezauiímala o odstránenie havariiného stavu. 
trvaiúceho odo dňa 10.1.2013. 

Naším zámerom žiadosti bolo čo najskôr odstrániť havarijný stav, ked'že jeho následky 
nám obmedzujú našu podnikateľskú čiP..n~t\ · 

Veríme, že momentálne už neexistujú žiadne skutočnosti, prečo hy si správcovská 
spoločnosť Prešov REAL s.r.o. nemala plniť svoje povinnosti voči nám, ako nájomcovi. 

S pozdravom 

V Prešove, dňa 13.1.2014 



.. 

Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Sol'ná 41,08005, Prešov, 
IČO: 34905375, DIČ: 1020005525 

Sídlo prevádzky: ANTKARDIOFITNESS, ul. Čsl. Armády 29, 08001, Prešov 

, , ·' ·--"·"'""'' .. "····~-~-· ,,. 0., •... •··• _., ., 'd·• ,,._, .• ,,--····-·A-·" 

~~ Rr!: A gs.r.o. 
1 re~ov . [;; L .. 

o 1 -07- 2014 l 
J 

· Č. Spisu: 

t ... P_r,_no_h_y: ___ _.",l_s_ka-rr: ~~--f 
l 
l 

V Prešove, dňa 30.06.2014 

Vec: Vyjadrenie k yýzve zo dňa 16.06.2014 

MESTO PREŠOV 
SPRÁ V A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Hlavná 73 
080 68 Prešov 
Zastúpené: PREŠOV REAL s.r.o., 
Slovenská 40, 080 O l Prešov 

Vašu výzvu k úhrade čiastky 3 775,48,- EUR považujeme za nekorektnú a v plnom 
rozsahu s ňou nesúhlasíme. 

Dňa 8.11.2013 sme Vám adresovali list v ktorom uvádzame, že v zmysle § 67 4 
Občianskeho zákonnľka si uplatňujeme nárok na primeranú zľavu z ceny nájmu, nakoľko stav 
nebytových priestorov na ul. Čsl. Armády 29, 08001, Prešov, budova s.č. 4693, k.ú. Prešov, 
II. nadzemné podlažie, je yyslovene neyyhovujúci a havarijný. 

Tento stav bol potvrdený aj znaleckým posudkom č. 203/2013 zo dňa 10.09.2013, 
vypracovaný Ing. Milanom Vinklerom, znalcom v odbore stavebníctvo a taktiež aj písomnou 
komunikáciou medzi správcom, prenajľmateľom a nájomcom, ktorú máme k dispozícií. 

Vzhľadom na skutočnosť, že doposial' tento havarijný stav ( t.j. jún 2014 ) nie je 
ukončený, máme za to, že uplatnenie nároku na primeranú zľavuje dôvodné a adekvátne. 

Chceme Vás upozorniť aj na skutočnosť, že po celý čas trvania spomínaného 
havarijného stavu, sme mali enormný záujem tento závažný problém vyriešiť, čo dokazuje aj 

viacero žiadostí o odstránenie vád a havarijného sta~,-----::-··~·-,.~"··~-~~-·-~·---·~~-·r-::-· 
· ! MESTO ľ~E§OV Mestský úrad v Prešove 1 7 l 
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Pnlot:r:_ ____ ~ 1 Vyhmle: --L-- .J 
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l' Krok, na základe ktorého sme si uplatnili nárok na primeranú zľavu z ceny nájmu, bol 

podľa nášho názoru vyslovené žiaduci, nakoľko sme boli dennodenne vystavení absolútne 

nevyhovujúcim podmienkam. V rámci týchto podmienok sme boli obmedzení pri vykonávaní 

predmetu nájmu, čo sa odzrkadlilo aj na celkovej návštevnosti nášho zariadenia. 

Pokladáme za potrebné Vám opätovne pripomenúť ustanovenie § 674 zákona č. 

40/1964 Občianskeho zákonníka v zmysle ktorého, ak nájomca môže užívat' prenajatú vec z 
dôvodov uvedených v § 673 iba obmedzene, má nájomca nárok na primeranú zľavu z 
nájomného. 

Uvedené ustanovenie možno uplatniť v prípade, ak sú kumulatívne splnené dve 
podmienky: 

l. musí ísť o vady prenajatej veci, ktoré nájomca nespôsobil 

2. musí ísť o také vady prenajatej veci, v dôsledku ktorých nájomca mohol prenajatú 
vec užívať iba obmedzene, pričom obmedzenosť užívania treba posudzovať podľa 
toho, aký bol dohodnutý spôsob užívania, resp. ak nebol výslovne dohodnutý, podľa 
toho, aký spôsob užívania bol primeraný povahe a určefriu veci. 

Nakoľko obe uvedené podmienky sú v našom prípade splnené, považujeme uplatnenie nároku 

na primeranú zľavu za opodstatnené. 

Za uváženie stojí aj fakt, že v našom prípade sme si uplatnili iba určitú časť primeranej 
zľavy z ceny nájomného a to v percentuálnej výške 25%. V takýchto prípadoch je výška 
zľavy z ceny nájomného výrazne vyššia. Postupovali sme však na úkor nás samých a túto 
zľavu sme si uplatnili len v spomínanej výške. 

V neposlednom rade Vás chceme upozorniť, že pri uplatňovaní našich práv sme plne 
pripravení učiniť všetky dostupné právne kroky a to aj v prípade súdnej cesty. 

Situácia v akej sa momentálne nachádzame, je zapríčinená nie našou vinou, ale vinou 
prenajímateľa, správcu, ktorý je v zmysle Nájomnej zmluvy a ustanovujúcich predpisov, 
povinný udržiavať predmet zmluvy v bezvadnom stave. 

Veríme, že akceptujete naše odôvodnene požiadavky a tento stav bude čoskoro 

vyriešený. 

S úctou sorr.. 
080 Q"' 

IČO 34905375 .-- ' -

"-.. ' 
Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOF1 1 .l'ffiSS 



Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Soľná 41,08005 Prešov 
IČO: 34905375, DIČ: 1020005525 
Sídlo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, ul. Čsl. Armády 2Í,1iO~lf1:'ir~~-----
Číslo zmluvy o nájme nebytových priestorov 2231 fr~ š o v R E A [,r.o. 

---·--··-·---- l 
Došlo ---------~ 

Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov, Hlavná 73,080 ~ešov, 2 O -05- /fl14 ' 
--~ 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠOV REAL .~;O'Jlisu: -

Slovenská 40, 08001 Prešov Prílohy: 

Vec: Oznámenie prehÍbenia havarijného stavu v priestoroch ANT Kardiofitness. 

Dávame Vám na vedomie, že pokračujúcou nečinnosťou vašej správcovskej spoločnosti 
sa nám v priestoroch ANT Kardiofitness prehÍbil havarijný stav. Netesnosti na streche 
spôsobili zatekanie a pleseň aj v priestoroch, do ktorých nezatekalo a to konkrétne 
v priestoroch spŕch mužskej šatne a vo vyvýšených priestoroch na poschodí, kde je havarijný 
stav stopu a bočného múru tak vážny, že tieto priestory sa nedajú užívať ani obmedzene. 

Ďalšie prehÍbenie havarijného stavu sa odzrkadlilo na skleneno-železných konštrukciách, 
kde dochádza poslednú dobu ku masívnemu zatekaniu, kde korózia zničila pánty a zámok na 
balkónových dverách spomínanej konštrukcie. Dávam na vedomie, že v spomínanej 
konštrukcii sa nachádzajú dvoje balkónové dvere, a oboje sú trvalo poškodené a nemožno ich 
využívať ani obmedzene. 

Ako hovorí súdno-znalecký posudok zo dňa 7.9.2013, tieto konštrukcie sú trvalo 
poškodené, a už dlhšiu dobu nespÍňajú svoj účel, aj preto Vám vyjadrujeme obavu 
o bezpečnosť a zdravie našich klientov. 

Chceme Vás upozorniť na to, že vami dlho odkladaný projekt odstránenia havarijného 
stavu v našich priestoroch, už nie je úplne aktuálny, a je potreba zahrnúť aj novovzniknuté 
havárie. Tak isto Vás chceme upozorniť na list od mesta Prešov zo dňa 19.3.2013 ktorý Vám 
bol doručený a spomína sa v ňom: 

"Zároveň Vás upozorňujeme na dodržiavanie ustanovení Mandátnej zmluvy a na povinnosť 
hospodárneho a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov mesta, a teda na včasné 
konanie vo veci opráv a údržby nebytových priestorov vo Vašej správe tak, aby 
nedochádzalo k navyšovaniu výdavkov, resp. k znižovaniu prijímov pokiaľ sa nebytové 
priestory dostanú do neužívania schopného stavu. " 

V Prešove dňa 20.S~2Ó"i4~ --·-----~-- Mgr. IVman Mtošo~'ský 
1 ~ KARDIOH tiE)~ 1\N l' Mgr. Milan AN SOV SKY 

Sol'ná 41,s749_B460 
OBO 05 pRESOV 

IČO 34905375 IČ DPH SK 1020005525 



Mgr. Milan Antošovský, ANTKARDIOFITNESS, Soľná 41,08005 Prešov 
IČO: 34905375, DIČ: 1020005525 
Sídlo prevádzky: ANT KARDIOFITNESS, ul. Čsl. Armády 29, 08001 Prešov 
" Císlo zmluvy o nájme nebytových priestorov 2231 

Mesto Prešov, Správa nebytových priestorov, Hlav ' 73 08.068 Prešov, 

zastúpené správcom nebytových priestorov PREŠ V ~ b\ioR E A Ľr.o. 
Slovenská 40, 08001 Prešov 

2 o -05- 201L· 

Č. Spisu 

c--·--- ---L._ =J : Prílor1y.· l,S-k / -- , 
~ _L artznak: 

ŕ . ...__ 
Vec: Žiadost' o oznámenie stavu žiadosti podanej dňa 15.5.2013 

Žiadame Vás o stanovisko ku žiadosti podanej dňa 15.5.2013 vo veci odstránenia 
havarijného stavu v priestoroch ANT KARDIOFITNESS, ďalej postúpenej mestu Prešov 
v zložke 7931/2013. V tejto žiadosti sme požadovali oznámenie o stave žiadosti zo dňa 
10.1.2013. Žiadame o vyjadrenie kto a kedy sa danou žiadosťou zaoberal, v akom štádiu 
riešenia je, aké kroky sa urobili a ako cestou bude mesto ďalej pokračovať pri riešení 
spomínanej žiadosti. 

Touto žiadosťou sa odvolávame na Zákon č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe 
k informáciám. 

. ' -- .... · .•... • .. - ~--·-··- -~· .:,,_,_...,...,. __ ..,,.., .... ,-."'-.,__ ...... , .. ·.~"-'4! 

V Prešove dňa 20.5.2014 

i ::; j 
, ..... ,.< • ._ .......... cl 

i 
.... ·---~---··- ... ----- ·--~··""'''--~-------~-------~ 

. ~. J ': ; . tJ. ii ~-

2 O -O~i·· 2014 
" .................. ' ........ ---·----~ 

,,,,,, '~''''.:.' ... :::,=J'till(ld:~j 

Mgr. ~l .... u rllltÓšovský 

Al " I<ARDIOFIT~~ ~ 
rlN l' Mgr. Milan ANTOSOVSKY 

sorná 41,8'749~8460 
080 05 PRESOV 

IČO 34905375 té DPH SK1020005525 



---· 
SPAAVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 

":MB'sT"ô'ľitEšov 

··': 

SPRÁVCA NEBYTOVÝCH PRIESTOROV 
Slovenská 40, 080 O 1 Preäov 
Tel.: 051/773 20 84, fax: 051/772 52 64 
e~mail: sekretaóat@presovreal.sk 
www.presovreal.sk 

OR vedený na OS v Prešove. oddiel: Sro. vložka č. 284 7/1' 

Mesto Prešov 
1--·--....... ~estský úrad v Pre!ove 

Čfslo 5pÍS\J o ~ Reglstr. značka:_ Hr 
s Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie majetku 
Do~lo: Znak n lehota 

3 O ~01- 2013 u;o·~ania: 

10 
Prllohy: 

Váä list: 

Vec 

JUDr.Katarlna Juricová- ved.odd. 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje: 
tech.úsek 

V Prešove dňa: 
29.01.2013 

NZ 2231 - ANT KARDIOFITNESS- vyžiadanie súhlasu vlastnlka 

PREŠOV REAL, s.r.o., ako správca nebytových priestorov, obdržal od nájomcu 
žiadosť na odstránenie havarijného stavu sklenených výplnr v obvodovom plášti a 
v stropnej konštrukcii (svetUk) v nebytových priestoroch NS Central na Csl.armády 29 
dňa 07.01.2013. 

Technický úsek vykonal obhliadku v nebytových priestoroch na Csl. armády 29 -
NP ANT KARDIOFITNESS. Po obhliadke bolo konštatované, že nájomca Mgr. Milan 
Antošovský má op_~~~~ené požiadavky_ vzhrad_~_rl)__~~ .. ~~varijný ~___P-res~lených 
konštrukcii okien a svetrrr<a, ktoré neplnia základné techňické funkcie. Okná 
a svetHky-·su \tytlofo·venéiočärových jäcklových konštrukcii s jednosklom. Prejavuje 
sa u nich korózia v značnom štádiu. V prlpade daždivého počasia a v zimnom obdobi 
pri topenr snehu voda preteká do nebytových priestorov. Niektoré okná je 
nebezpečné otvárať, pretože hrozi, že sa nebudú dať zatvoriť. 

Správca navrhuje vykonať celkovú havarijnú opravu presklených konštrukcii 
v delen! na dve etapy: 

- l. etapa- nízke moduly- 9 modulov+ 1 svetlík 
- ll. etapa -vysoké moduly- 3 moduly 

s nevyhnutnou stavebnou dokumentáciou v celkovej hodnote 32.500 € bez DPH. 

Vzhradom na havarijný stav presklených konštrukcii (okien a svetlíka) v NP NS 
Central - CsL armády 29 navrhujeme urýchlene realizovať a vyhovieť žiadosti 
nájomcu. Realizáciou akcie dosiahneme vyššiu hygienu v NP, nebude zatekať do 
NP, čim sa zlepšia podmienky pre nájomcov a návštevnfkov NP ANT 
KARDIOFITNESS. 

S pozdravom 

Prlloha: 1 x žiadosť zo dňa 07.01.2013 

ltO: 31722814 
OIC: 2020521393 
Iť: DPH: SK2020521393 

Mgr. Petér Bobko 
konateľ 
Ing. Juraj Hud~('. 
konateľ 

,, ~ • REAL ,,,.o. 
-- ~- r~ - ' 

··~vca 
nebytov ;':~·. 1•• pr',estorov 

'l \nM sl.·.·· t-·~. oao 01 Prešov """;o i~lt .. ,....... 1 ',_.., 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s .• e.ú: 101976400511111 
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. lt;JI MESTO PRESOV 

Vá~ list tislo l zo dŇ!: 

Vec 

SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
• oddelenie mestského majetku · 

č. záz. 19821/2013 

PREŠOV REAL, s. r. o. 
Slovenská 40 

Na§e ~sl o: 

M/2013/ 4715 

080 Ol Prešov 

Vybavuje /linka 

Ing. Dolhá 
051/3\00229 

Prel ov: 

19.03. 2013 

NS CENTRÁL -havarijná oprava presklených konštrukcií okien a svetlíka~ odpoved' 

Listom zo dňa 29. l. 2013 ste nám odstúpili žiadosť nájomcu v časti NS Centrál Mgr. 
Milana Antošovského ohľadom odstránenia havarijného stavu, ktorý v tejto už nie prvej 
požiadavke uvádza, že k takémuto stavu došlo z dôvodu nečinnosti správcu, čo znamená, že 
došlo aj k zvýšeniu potreby finančných prostriedkov, ktoré bude potrebné vynaložiť 
v súčasnosti na odstránenie vzniknutého stavu. 
Správca vo svojom liste uvádza, že požiadavka nájomcu je oprávnená vzhľadom na havarijný 
stav presklených konštrukcií okien a svetlíka. 
Keďže ste požadovanú opravu klasifikovali ako havarijnú, na jej odstránenie máte daný 
mandát v v čl. III Mandátnej zmluvy zo dňa l. 8. 2010, teda jej realizácia je plne 
v kompetencii Vašej spoločnosti. 

Zároveň Vás upozorňujeme na dodržiavanie ustanovení Mandátnej zmluvy a na povinnosť 
hospodárneho a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov mesta, a teda na včasné 
konanie vo veci opráv a údržby nebytových priestorov vo Vašej'správe tak, aby nedochádzalo 
k navyšovaniu výdavkov, resp. k znižovaniu príjmov pokiaľ sa nebytové priestory dostanú do 
neužívania schopného stavu. .ltJ'.Es.., 

•O .PJtE~o 
SEKCIA .:testsky lirad \1 
0ddelenl~~~r~kAé EKONqMICKA 

S pozdravom os o 01 P ho ma1etko 
retov [.f) 

1/.. v. 'U13 

JUDr. Kat.:.~ .pa Juricová 
vedúca oddelenia 

Mestllkj IJrad v Preiove 1 Hlavné 73 1 úBO 01 Pre~ov 1 l Tel.: .. 421(51 )3100111 l FIIX: .. 421(51 )7733665 l E-mail: meato.radnlca@pnniOV.sk l www.prnov.sk 

, , • . • . , L 
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PllESOV REAL •. r. •. 
SPRAVCA NEBVTOVYCH PRIESTOROV 

Celkom: 

EvJaenllné éislo došlej ~ošty: 

Váš list čislo: 

10 

Z Mk a lehola 
u ležania: 

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

Mesto Prešov 
Sekcia majetková a ekonomická 
Oddelenie majetku 
n.JDr. Katarína Juricová 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: N~aznačka: 
272/2013 Jng. Tomko 

V Pre~ove dňa: 
04.09.2013 

Vec: NS CENTRAL - II. NP- vyžiadanie súhlasu vlastníka. 

Po opätovnom telefonickom dožiadaní nájomcu ANT KARDIOFITNESS sa uskutočnila 
previerka predmetných priestorov na II. NP - NS CENTRAL, Čsl. armády 29, za účelom 
overenia potreby zabezpečenia stavebnej opravy sklenených výplní v obvodovom plášti, 
stropnej konštrukcie (svetlík) a opravy okenných výplní na šatniach ~muži a šatniach- ženy 
( 5 ks+ 2 ks). 

Pracovníci technického úseku vykonali dňa 02.09.2013 obhliadku v nebytových 
priestoroch. 

Vzhľadom na zistený stav presklených konštrukcií okien a svetlíka je potrebné vykonať 
opravu v delení na dve etapy, ktoré upresňujeme v nasledovnom rozsahu: 

I. etapa 
šatne M + šatne Ž ( 5 ks + 2 ks) okná PVC 
svetlík v stropnej konštrukcii opraviť výplňou s izoláciou a kazetový podhľad 
nízke moduly 4 ks 
II. etapa 
nízke moduly - 6 ks 
vysoké moduly 3 ks 

S nevyhnutnou stavebnou dokumentáciou v celkovej hodnote 26 400,- € s DPH za 
realizáciu pre l. etapu. 

Vzhľadom na skutočný stav presklených konštrukcií (okien a svetlíka) v NS CENTRAL, 
Čsl. armády 29, navrhujeme realizovať predmetné opravy. Realizáciou akcie dosiahneme 
vyššiu hygienu v NP a zabráni sa zatekaniu do NP. čím sa zlepšia podmienky pre nájomcov 
a aj návštevníkov NP ANT KARDIOFlTNESS. ~ E;, . a.r.o. 

n~äQY};~.-~ ,\f..., 

S pozdravom 

ICO: 31722814 
OIC: 2020521393 
IC DPH: 51<2020521393 

,;olGi"OV 

.. ,.~ 0-:.o O' Prešo'V 
. SlovensKa "''"'·(1;1 '-' 

Mgr. Péter Bobko · 
konateľ 

Ing. Juraj Hudáč 
konateľ 

Bankové spojenie: 
UniCreditBank Slovakia a.s., t.ú: 101976400511111; 



MESTO PREŠOV 

Váš list člslo l zo dňa: 

Vec 

SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ 
- oddelenie mestského majetku -

Naše číslo: 

M/15597/2013 
č.z. 129673/2013 

Vybavuje /linka 

Mgr. Milan Antošovský 
ANTKARDIOFITNESS 
Soľná 41 
080 O 1 Prešov 

Prešov: 

Ing. Benčíková 
~051/31 00217 

29.10.2013 

Žiadost' o zmenu nájomnej zmluvy 

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 8.10.2013 o zmenu nájomnej zmluvy č.2231 Vám 
oznamujeme, že vzhl'adom na plánovanú celkovú rekonštrukciu NS Centrál, ako aj vzhľadom na 
skutočnost\ že opravy presklených časti nebytových priestorov - 1. etapu, ktorá zahŕňa aj opravy 
týkajúce sa nebytového priestoru, ktorý máte na základe vyššie uvedenej nájomnej zmluvy 
v nájme, správca začne realizovať v termíne do konca roka 2013, budú odstránené nedostatky, 
na ktoré upozorňujete v predmetnej žiadosti. Vzhl'adom na vyššie uvedené skutočnosti je Vaša 
žiadosť v súčasnosti neopodstatnená a v prípade, že s týmto postupom nevyjadríte písomný 
nesúhlas v termíne do 15.11.2013, oddelenie mestské_ho majetku v jej riešení nebude pokračovať. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že medzi zmluvnými stranami nedošlo k zmene nájomnej 
zmluvy čo do výšky nájomného, teda nájomné je potrebné uhrádzať v plnej výske, v opačnom 
prípade bude to bude prenajímatel' charakterizovať ako porušenie zmluvných povinností nájomcu. 

r~~~ ?~~:o~,'·:" ·,,,;t "'"f:.:~: ;:~: ~,' 

S pozdravom 

: \" :_. ! '~-~' (1 

.:~;~;.~·:~i,~·,~-.:::: :::·~;;·:· ... ·:. l ... -í:.<DhiC~f:.tt't\A 
', ; '.: ·: ~ . ~:l.~ . -:' ~ ;i-· a!{; .. ~;.- ..• 

'"'~; . CD 

JUDr. KatarJna Juricová 
vedúca oddelenia 

Mestský úrad v Pre$ove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: T421(S'I\3100111 'Fax· •421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sK 



Ing. Milan V IN K L E R 
~~-':.:c~'cc00·-~--~' ~~:-c:c- , -~-~- ~-- -~~J- rpt~Lecc~=ľ~-,JL<l~!J o _ _r ~ s_ja~Y"---"e=b:;...n=,-~í -~~..:.-t~y,___:;o_~~~~~"-'--- ___ ,_____ ~-- ~-~--

- - -- - odv-etvie -~pozemné súivby, odhád hodnoty nehnuteľnosti 

,r 

080 Ol Prešov ,ulica Vlada Clementisa 4,tel. 77 422 24, 0907 977 629 

Zadávateľ znaleckého posudku: Mgr. Milan Antošovský, Prešov ul. Soľná 41 

Objednávka: Ústna objednávka zo dňa 07.09.2013 

,-

ODBORNY POSUDOK 
č.203/2013 

Vo veci: Stanovenie stavebno technického stavu okien na časti budovy sč. 4693 - nákupne stredisko 
a prevádzky na parcele KN č. 8398 v Prešove na ulici Československej armády č. 29, 
zapísaná na liste vlastníctva č. 6492 katastrálne územie - Pr e š o v. 

v 

Obec : PRESOV ul. Československej armády 29 

Okres: PREŠOV 

Kraj : PREŠOVSKÝ 

Počet strán posudku : 7 x A4 písaných strán 
Počet príloh posudku : 3 x A4 písaných strán 

Počet vyhotovení 

V Prešove 10.09.2013 

3 x objednávateľ 
l x spracovateľ 



-Znalec: ing. Milan P mKter u ctslou posudku: 2 03i2an-

I. ÚVODNÁ ČASŤ 
l. Úloha znalca: 
Stanoviť stavebno technického stavu okien na časti budovy, okien sč. 4693 - nákupne stredisko 
a prevádzky na parcele KN č. 8398 v Prešove na ulici Československej armády č. 29, zapísaná na 
liste vlastníctva č. 6492, katastrálne územie Prešov, obec Prešov, okres Prešov. 

2. Dátum vyžiadania posudku: 07.09.2013 

3. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického 
stavu): 07.09.2013 

4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 07.09.2013 

· 5. Podklady na vypracovanie posudku : 
5.1 Dodané zadávateľom : 
Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 6492 k. ú. Prešov zo dňa 09.09.2013, vytvorený 
cez katastrálny portál 
Kópia z katastrálnej Jnapyk.u. Prešov zo dňa 09.09.2013, vytvorená cez katastrálny portál 

5.2 Získané znalcom : 
Obhliadka nehnuteľnosti a fotodokumentácia okien. 

6. Použitý právny predpis: 
·Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty. 

7. Ďalšie použité právne predpisy a literatúra: 
Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva 
zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
STN 7340 55- Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov. 
Zákon č. 50/1976 Zb .. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. 
Vyhlá,ška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 7911996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 
Vyhláška Federálneho: štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných 
objektová stavebných prác výrobnej povahy 
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 
Klasifikácia stavieb . 

. Zákon NR SR č. 18211993 Z.z; o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších 
predpisov. 
Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 
univerzita v EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3 

Strana 2 



8. Osobitné požiadavky objednávatel'a: 
Neboli vznesené. 

IL POSUDOK 

l. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
Predmetom posudzovanie sú okenné konštrukcie na časti budovy sč. 4693 - nákupne stredisko 
a prevádzky v Prešove na ulici Československej armády č. 29 na Sídlisku II. Jedna. sa hlavne 
0 vonkajšie okna na časti budovy a to len v priestoroch na II. nadzemnom podlaží v severnej časti 
budovy, ktoré sú v čase posudzovania využívane firmou ANT kardiofitnes ako fitnes centrum. 

a) vlastnícke a evidenčné údaje : 
Podľa listu vlastníctva č. 6492 k. u. Prešov 

t A. Majetková podstata: 
Stavba 
sč. 4693 na KN č. 8398 nákupne stredisko a prevádzky 
B. Vlastníci: . 
Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov spoluvlastnícky podiell/1 
C. Ťarchy: 
Podľa listu vlastníctva 
Iné údaje: 
Podľa listu vlastníctva 

b) údaje o obhliadke a zameraní predmetu posúdenia: 
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením vykonaná dňa 07.09.2013 za účasti zadávateľa. 

d) porovnanie dokumentácie so skutkovým stavom : 
Zabezpečil som si výpis z katastra nehnuteľnosti a kópiu z katastrálnej mapy, ktoré sú dostatočným 
dôkazom o preukázaní vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti. 

e) porovnanie geodetických údajov so skutkovým stavom: 
Pri obhliadke nehnuteľnosti a pri preskúmaní predložených· dokladov ako je list vlastníctva a kópia 
z katastrálnej mapy neboli zistené žiadne nezrovnalosti. 

f) vymenovanie jednotlivých častí posudzovanej nehnutel'nosti: 
Po obhliadke stávajúceho stavu oceňovaných nehnuteľnosti zistil som tento skutkový stav. 

•' :·· 

- Výplne otvorov - okná v časti budovy s č. 469 3 na Il. nadzemnom podlaží 
- Strešná kupola 
- Vstupne dvere v l. nadzemnom podlaží 

Strana 3 

,,. ; . 



1.1 Výplne otvorov -okná popis jestvujúce stavu: 
Predmetom posúdenia sú okenné konštrukcie, ktoré sa nachádzajú v IL nadzemnom podlaží 
prevádzkovej budovy. Budova nákupne centrum s prevádzkarni bola postavená v období rokov 1965 
-1969. V prevažnej miere slúžia priestory budovy ako predajne. Cela budova ma nosný systém 
železobetónový stÍpový s výplňou murovanou, vonkajšie a vnútorne priečky. Na časti budovy ako 
vonkajšie obvodové murivo je doplnené veľkoplošnými oknami - dvoj skla, osadené v oceľových 
rámových konštrukciách. V priestoroch orientovaných do vnútra budovy sú osadené drevené okná. 
Pri správnej a pravidelnej vykonávanej údržbe týchto oceľových konštrukcií sa životnosť stanovuje 
na maximálne 40 rokov. Osadené okenné tabule s oceľovou konštrukciou, spolu tvoria výplňovú 
konštrukciu budovy by mali spÍňat' tieto základne vlastnosti : 

- tepelnoizolačné vlastnosti, 
- zvukovoizolačné vlastnosti, 
-požiarna odolnost; 
- mechanická odolnost; 
- škárová tesnosť a odolnosť proti náporovému dažďu. 

Po obhliadke týchto oceľových okien, ktoré sa nachádzajú v priestoroch, ktoré sú využívane ako 
fitnes centrum na Il. nadzemnom podlaží v budove, môžem konštatovať, že okná oceľové aj 
drevené už nespÍňajú základne vlastnosti pre ktoré boli osadené. 
Hlavne nedostatky okien po obhliadke sú ich netesnosti, značná korózia na okenných rámov, veľké 
škáry, ktoré spôsobujú hlavne v chladným mesiacoch značne úniky tepla a následne nespÍňajú 
základne zvukoizolačné vlastnosti a tepelnoizolačné vlastnosti. · 

· Značná časť týchto okien oceľových a drevených je bez možnosti manipulovania s týmito oknami. 
Chýbajúce kľučky na mnohých oknám zabraňujú ich manipuláciu a to hlavne uzatváranie týchto 
okien. Tieto okna v dobe obhliadky plnia už len presvetľovaciu funkciu a je tiež problém ich 
využívať aj na vetranie miestnosti. 

Navrhované riešenia -výmena všetkých okien za nové plastové 
- výmena vonkajších parapetov 
-styk okien a ostenie vyplniť PU penou 

1.2 Výplne otvorov -strešná kupola : 
Predmetom posúdenia je okenná stropná konštrukcia, ktorá sa nachádza v II. nadzemnom podlaží 
prevádzkovej budovy. Táto oceľová konštrukcia s sklenenou výplňou slúži na presvetlenie časti 
priestorov v budova nákupne centra s prevádzkarni. 
Táto· konštrukcia v dobe obhliadky je po dobe životnosti. Ďalej možno konštatovať že počas 
posledných rokov nebola vykonávaná základná údržba tejto konštrukcie. Okná s oceľovou 
konštrukciou v čase obhliadky už nespÍňajú základne vlastnosti pre aký účel boli ínštalované. Ako 
jediné navrhované riešenie je odstránenie pôvodnej konštrukcie za novú, ktorá by spÍňala základne 
vlastnosti ako sú : 

- tepelnoizolačné vlastnosti, 
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- zvukovoizolačné vlastnosti, 
-požiarna odolnosť, 
- mechanická odolnost; 
- š kárová tesnost' a odolnosť proti náporovému dažďu. 

1.3 Vstupné dvere : . 
Predmetom posúdenia sú vstupne dvere v I. nadzemnom podlaží budovy. Dvere sú ako oceľová 
konštrukcia s sklenenou výplňou. 
Táto konštrukcia v dobe obhliadky je po dobe životnosti. Konštrukcia vstupných dverí v dobe 
obhliadky preukazuje značne nedostatky ako je netesnosť konštrukcií, ktoré majú za následok únik 
tepla v zimných mesiacoch. Tieto dvere slúžia ako hlavný prístup k priestorom na II. nadzemnoni .. 
podlaží. Po obhliadke možno konštatovať že táto ocel'ová konštrukcia vstupných dverí už nespÍňa 
základne vlastnosti na aký účel bola inštalovaná, Tieto základne vlastnosti sú : 

- tepelnoizolačné vlastnosti, 
- zvukovoizolačné vlastnosti, 
-požiarna odolnost; 
- mechanická odolnost; 
- š kárová tesnost' a odolnost' proti náporovému dažďu. 

Ako jedno s navrhovaných riešení je odstránenie pôvodnej konštrukcie za novú, ktorá by spÍňala 
základne vlastnosti. 

IILZÁVER 

Na základe zistených a vyššie uvedených a popísaných skutočnosti a priloženej fotodokumentácie 
potvrdzujem týmto posudkom, že oceľové konštrukcie okien, strešnej kupoly, vstupných dverí na 
časti budove sč. 4693 v Prešove na ulici Československej armády č. 29 

sú nevyhovujúce- havarijný stav 

V Prešove dňa 10.09.2013 

Odtlačok znaleckej pečiatky 
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V. PRÍLOHY 

Zoznam príloh znaleckého posudku 

-Výpis z katastra nehnuteľností, z listu vlastníctva č. 6492 k. ú. Prešov zo dňa 09.09.2013, vytvorený 
cez katastrálny portál 

-Kópia z katastrálnej mapy k.u. Prešov zo dňa 09.09.2013, vytvorená cez katastrálny portál 

- Fotodokumentácia 
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GKU Bratislava 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 09.09.2013 
Čas vyhotovenia:· · 01:25:07 

ČIASTOČNÝ VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6492 
čASf A: MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

8398 

Výmera v m2 Druh pozemku 
4769 Zastavané plochy a 

nádvoria 

Spôsob využ. p. Um/est. pozemku. Právny vzťah Druh ch.n. 

16 1 

Legenda: 
Spôsob vyutivan!a pozemku: 

16- Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným čfslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom územf obce 
Ostatné parcely nevyžiadané 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby Druh ch.n. Umiest. stavby 

1 4693 8398 
Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

20 nak.stred.a prevadz 

1 - Stavba postava ná na zemskom povrchu 
Ostatné stavby nevyžiadané 

ČASt B: VLASTN/Cl A INÉ OPRA VNENÉ OSOBY 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastnfka · 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO: 

1 /1 

Poznámka 

Poznámka 

Poznámka 

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Informatívny výpis 

P2 433/2006-Žaloba o nahradenie prejavu vôle v súlade s ust.§ 39 zák.162/95 Zz k 
nehn.parc.KN 3802/3 k spisu na OS Prešov č.k.11C 123/2006 -určenie práva k nehn.súdom; 
K pozemkom registra C KN č.9204/37, 9204/38, 9204/43 a 9767/1 v rozsahu geometrického 
plánu úradne overeného pod G1-490/2010, ktoré sú predmetom neukončeného konania 
podl'a ust.§ 12 ods. 1 zákona. Evidovaný vlastník podľa§ 12 ods. 4 zákona nemôže do · 
rozhodnutia podl'a § 12 ods. 4 s pozemkami nakladať. 
X -51/2011 - Uradný záznam·SK Prešov -Na parc. C KN 7384/1 hodnovernosť údajov 
katastra o práve k nehnuteľnosti je spochybnená z dôvodu existencie právoplatného 
rozhodnutia v ded. veci D 411/88 zo dňa 29.12.1988 a rozsudku súdu č.12 C 129/93-45 zo 
dňa 24.1.1995. · · 
Rozhodnutie Správy katastra Prešov 
C 1/2010/Pe, zo dňa 5.5.2010 
Zámenná zmluva V 7088/2006 
Zámenná zmluva V 867/2007 
KUPNA ZMLUVA V 3917/2001. 
Z 368712002- ZIADOST,GP.C.138/2002. 
Z 3904/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2357 
Z 441 0/07· zápis kúpnej zmluvy z 2.2.1970 +GP č.11/2007 
Kúpna zmluva V 6753/2007 
Z 3901/2007-Žiadost' o zápis do KN č.M/2007/2355 
Z 3902/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2358 
Z 3903/2007-Žiadosť o zápis do KN č.M/2007/2356 
Kúpna zmluva V 6750/2007 

·----····--··-··-·--·--- ------
1/19 Aktualizácia katastrálneho portálu: 06.09.2013 
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Fotodokumentácia 



V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a 
prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti slovenskej republiky pod č. spr. 2354/02 zo 
dňa 10.12.2002 V odbore -st a ve b ní ct v o 
-odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti 
Evidenčné číslo znalca 913775. 
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom 203/2013 znaleckého denníka číslo 03/2013. 
Za znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého 
dokladu číslo 203/2013. 
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Váš list: 
M/18041/2015 

Naša značka: 
/2015 

Vec: Stanovisko k odpusteniu nájmu 

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

OR vedený na OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 2847/P 

Mestský úrad 
Odbor mestského majetku 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Vybavuje: 
Kašprišinová 

V Prešove dňa 
23.12.2015 

Ing. Milan Antošovský, ANT KARDIOFITNESS, bytom Soľná 41, 080 05 
Prešov -žiadosť o čiastočne odpustenie nájmu. 

Ing. Milan Antošovný užíva nebytový priestor na I. a II. NP na ul. Čsl. armády č. 29 
v Prešove o výmere 1015,05 m2 za účelom prevádzkovania fitnes centra. 
Nájomná zmluva 2231 je uzatvorená na dobu neurčitú s ročnou výškou nájmu 22658,77 €, 
mesačné nájomné je vo výške 1888,23 €. 

Nájomca listom zo dňa 23.11.2015 požiadal vlastníka o čiastočné odpustenie dlhu vo 
výške 3500 € a povolenie splácania dlhu vo forme splátok 300 € mesačne z dôvodov 
uvedených v liste. 

Nájomca si dal urobiť Odborný posudok č. 203/2013 zo dňa 10.9.2013, vypracovaný Ing. 
Milanom Vinklerom, znalcom v odbore stavebníctva, na základe ktorého žiadal úpravu 
nájomného - zľavu z ceny nájmu o ďalších 25%, čomu vlastník nevyhovel. 
P. Antošovský, si aj napriek tomu, svojvoľne počnúc mesiacom november 2013, ponížil 
nájom o 25%, ktorý takto uhrádza dodnes, čím ku dňu 30.11.2015 evidujeme u neho celkovú 
pohľadávku na nájomnom vo výške 12237,56 €. 

Správca konštatuje, že celá budova NS Centrál na ul. Čsl. armády 29 je v stave, ktorý nutne 
potrebuje rekonštrukciu, a teda v prvom rade boli v nebytovom priestore, ktoré užíva nájomca 
Ing. Antošovský, urobené tieto nevyhnutné práce: 
- opravené obvodové steny, opravený svetlík, vymenené okná, opravené kúrenie, vymenená 
inštalácia, urobený podhľad v priestore bývalého svetlíka a v priestore nad schodiskom. 
Ostáva ukončiť odvetranie nebytového priestoru. 
Podľa znalca na posúdenie výšky nájmu nebytových priestorov Ing. Kvasku je cena za 
prenájom v danej lokalite na II. NP určená na sumu 30 €/m2/rok. 
Ing. Antošovský má po udelení zľavy z nájomného výšku nájmu 23,24 € za II.NP a za schody 
a vstupné chodby na I. NP cenu 4,65 €/m2/rok. (viď Opis využitia NP). 

IČO: 31722814 Bankové spojenie: 
DIČ: 2020521393 
IČDPH:Sk2020521393 

UníCreditBank Slovakia a.s., č. ú.: 1019764005/1111 
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V prípade vyhovenia žiadosti nájomcu vo veci odpustenia dlhu vo výške 3500 €, by 
pohľadávka predstavovala sumu 8737,56 € /12237,56-3500=8737,56 € /. 

Na základe rozhodnutia konateľov spoločnosti je možné splátkový kalendár rozvrhnúf 
maximálne na dobu 12 mesiacov, čo by pri dlhu 8737,56 € predstavovalo mesačne splátku 
vo výške 728,13 €. Okrem toho je nájomca povinný mesačne uhrádzať bežný nájom vo 
výške 1888,23 € a zálohy za dodávky energií a služieb. 

K odpusteniu dlhu Mgr. Antošovského správca zaujal stanovisko listom zo dňa 

29.5.2015, v ktorom zdôvodnil aj svoj nesúhlas so znížením nájmu, resp. s neposkytovaním 
zliav na nájomnom ani so spätnou platnosťou, s ohľadom na ostatných nájomcov v danom 
objekte, ktorým neboli nebytové priestory rekonštruované a nedostli žiadnu zľavu. 

Stanovisko správcu: 
Na základe vyššie uvedených skutočností správca neodporúča odpustenie dlhu vo výške 

3500 €, čím by mesačná splátka dlhu predstavovala sumu 1019,80 €. 
V prípade nepodpísania splátkového kalendára, pristúpi správca z dôvodu predídenia 
premlčania pohľadávky k jej súdnemu vymáhaniu. 

Záverom poznamenávame, že do dnešného dňa nie je ešte právoplatne rozhodnutý súdny 
spor, vedený v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Milan Antošovský, ANT KARDIOFITNESS, 
proti odporcovi: Mesto Prešov, o neplatnosť výpovede z nájomného vzťahu. 
Rozsudkom Okresného súdu v Prešove bola žaloba navrhovateľa zamietnutá. 

S pozdravom 

Mgr. Petér Bobko 
konateľ 

Ing. Jaroslav Buzo~ŕ 
konateľ 

PRESOV REAL s.r.o. . , 
spravca 

nebytových priestorov 
Slovenské 40. 080 01 Prešov 

m 



PREŠOV REAL s. r. o. WR49 18.12.15 09:08:01 List 0001 

Op.:::Ls """Y"1..1Ž.:::Lt..:::La. ~~byt_p~.:::L~sto~~~ 
{ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cnp názov_nebyt.priestoru por pocet spôs.využ. podl. pl. vykur. pl. prep. koef. vykur.prep. sadzba roc.uhr. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2231 Mgr. Milan Antošovský o I.nadzemné podlažie 0.00 0.00 0.00 0.00 o. 000000 0.00 
2231 Mgr. Milan Antošovský l schody 16.24 16.24 l. oo 16.24 4' 650000 75.52 
2231 Mgr. Milan Antošovský 2 schody-zadný vchod 6.30 6.30 l. oo 6.30 ~.650000 29.30 
2231 Mgr. Milan Antošovský 3 chodba 17.31 17.31 l. oo 17.31 4. 650000 80.49 
2231 Mgr. Milan Antošovský 4 l vstupná chodba 8. 61 8' 61 l. oo 8.61 4.650000 40.04 
2231 Mgr. Milan Antošovský 5 l chodba-zadný vchod l. 62 1.62 l. oo 1.62 4.650000 7.53 
2231 Mgr. Milan Antošovský 6 l II.nadzemné podlažie 0.00 0.00 0.00 0.00 o' 000000 o .oo 
2231 Mgr. Milan Antošovský 7 l šatňa 15. 40 15.40 l. oo 15.4 o 23.240000 357. 90 
2231 Mgr. Milan Antošovský 8 l sklad 15.30 15.30 l. oo 15.30 23.240000 355 '57 
2231 Mgr. Milan Antošovský 9 l chodba 7. oo 7.00 l. OO 7.00 23.240000 162. 68 
2231 Mgr. Milan Antošovský lO l soc.zariadenie 2.20 2.20 l. oo 2.20 23.2~0000 51.13 
2231 Mgr. Milan Antošovský ll l soc.zariadenie l. 45 l. 45 1.00 1.45 23.240000 33.70 
2231 Mgr. Milan Antošovský 12 l vstupná chodba 48.72 48.72 l. oo 48.72 23.240000 1132.25 
2231 Mgr. Milan Antošovský 13 l cvičebňa fitness 128.66 128.66 l. 90 244.45 23.240000 2990' 06 
2231 Mgr. Milan Antošovský 14 l cvičebňa aerobic 149.86 149.86 l. 90 284.73 23.240000 3482 '75 
2231 Mgr. Milan Antošovský 15 l cvičebňa spining 61. 69 61.69 1.90 117.21 23.240000 1433.68 
2231 Mgr. Milan Antošovský 16 l chodba 33.83 33.83 l. oo 33.83 23.240000 786.21 
2231 Mgr. Milan Antošovský 17 l šatňa ženy 32.89 32.89 l. oo 32.89 23.240000 764.36 
2231 Mgr. Milan Antošovský 18 l predsieň soc. zar. 3.00 3.00 l. OO 3.00 23.240000 69.72 
2231 Mgr. Milan Antošovský 19 l soc.zar. ženy 1.50 1.50 l. oo l. SO 23.240000 34. 86 
2231 Mgr. Milan Antošovský 20 l soc. z ar. ženy 1.50 1.50 1.00 1.50 23.240000 34. 86 
2231 Mgr. Milan Antošovský 21 l sprcha ženy 6.30 6.30 l. OO 6.30 23.240000 146.41 
2231 Mgr. Milan Antošovský 22 l pisoár 1.85 1.85 1.00 1.85 23.240000 42. 99 
2231 Mgr. Milan Antošovský 23 l výlevka o. 80 0.80 l. OO 0.80 23.240000 18.59 
2231 Mgr. Milan Antošovský 24 l sprcha muži 6. 30 6.30 l. OO 6.30 23.240000 146.41 
2231 Mgr. Milan Antošovský 25 l ekonomat 7.26 7.26 1.00 7.26 23.240000 168.72 
2231 Mgr. Milan Antošovský 26 l masérňa 12.34 12.34 1.60 19.74 23.240000 286.78 
2231 Mgr. Milan Antošovský 27 l sauna 9.00 0.00 0.00 0.00 23.240000 209.16 
2231 Mgr. Milan Antošovský 28 l sauna,sprcha,baz.odd 23.00 0.00 0.00 0.00 23.240000 534. 52 
2231 Mgr. Milan Antošovský 29 l soc.zar.sauna 1.75 0.00 0.00 0.00 23.240000 40.67 
2231 Mgr. Milan Antošovský 30 l odpočívareň 30.00 30.00 l. oo 30.00 23.240000 697.20 
2231 Mgr. Milan Antošovský 31 l denná miestnosť 5. 77 5. 77 l. OO 5. 77 23.240000 134. 09 
2231 Mgr. Milan Antošovský 32 l soc.zar.personál 1.25 1.25 l. OO 1.25 23.240000 29.05 
2231 Mgr. Milan Antošovský 33 l šatňa muži 22.31 22.31 1.00 22.31 23.240000 518.48 
2231 Mgr. Milan Antošovský 34 l predsieň soc. zar. 2.59 2.59 l. oo 2.59 23.240000 60.19 
2231 Mgr. Milan Antošovský 35 l soc. zar. muži l. OO 1.00 1.00 l. oo 23.240000 23.24 
2231 Mgr. Milan Antošovský 36 l cvičebňa 113.40 113.40 1.90 215.46 23.240000 2635.42 
2231 Mgr. Milan Antošovský 37 l šatňa 8.50 8.50 1.00 8.50 23.240000 197.54 
2231 Mgr. Milan Antošovský 38 l šatňa 12.75 12.75 l. OO 12.75 23.240000 296.31 
2231 Mgr. Milan Antošovský 39 l miestnosť 20.50 20.50 1.60 32.80 23.240000 476.42 
2231 Mgr. Milan Antošovský 40 l miestnosť 12.95 12.95 1.60 20.72 23.240000 300.96 
2231 Mgr. Milan Antošovský 41 l miestnosť ll. 80 11.80 1.60 18.88 23.240000 274.23 
2231 Mgr. Milan Antošovský 42 l miestnosť 34.95 34.95 1.60 55.92 23.240000 812.24 
2231 Mgr. Milan Antošovský 43 l miestnosť 27.50 27.50 1.60 44.00 23.240000 639.10 
2231 Mgr. Milan Antošovský 44 l miestnosť 4.30 4.30 l. oo 4.30 23.240000 99.93 
2231 Mgr. Milan Antošovský 45 l kuchynka 8.90 8.90 1.00 8.90 23.240000 206.84 
2231 Mgr. Milan Antošovský 46 l miestnosť - bojler 25.10 25. lO l. oo 25.10 23.240000 583.32 
2231 Mgr. Milan Antošovský 47 l chodba 8.80 8.80 l. oo 8.80 23.240000 204.51 
2231 Mgr. Milan Antošovský 48 l soc. zar.1.,2. 2.20 2.20 1.00 2.20 23.240000 51.13 
2231 Mgr. Milan Antošovský 49 l logia - balkón 6.00 0.00 0.00 0.00 23.240000 139.44 
2231 Mgr. Milan Antošovský 49 l WC predsieň 5.20 5.20 l. oo 5.20 23.240000 120.85 
2231 Mgr. Milan Antošovský 50 l miestnosť ELI 1.80 0.00 l. oo 0.00 23.240000 41. 83 
2231 Mgr. Milan Antošovský 51 l chodba-schody 25.80 25.80 1.00 25.80 23.240000 599.59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1015.05 1453.76 22658.77 t 12...::: 
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