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Mesto Sereď
Mgr.Vranovič - primátor mesta
Niímestie republiky I17 6/10
92600 Sereď

V Seredi, ďřn24. marca 2010

Vec: Návrh na odstupenie od zmluv.v o náime ev.č.4/29A.{Z-3l2006

Na ziíklade Zmlur,y o nájme ev.č,.4l29lNz-3l2006, ělrínok fV, písmeno b, si Vás
dovoťujeme požiaďď o ukončenie zmluvy o prenájme písomnou dohodou oboch
zmluvných strián.

K uvedenému kroku sme nútení pristupiť po zvážení finančnej situácie našej
spoločnosti a to hlavne v posledných mesiacoch. Na zéklade finančnej analýzy
a predpokladaného cash flow sa ukiázalo, Že spoločnosť bude schopná splácať svoje
závazky len v období nasledujúcich 2 mesiacov. Následne sa dostane do červených čísel
abtozí neplnenie si finančných závazkov voči dvom najváčším obchodným partnerom
azéroveň veriteťom ato MsBP Sereď za dodávky energie avody aMestu Sereď ako
prenaj ímatef ovi budovy.

Príjmy zprevádzkovania haly postaěujú na súčasné platenie energií, nájomného
a každodennej prevádzky, nie však na rozsiahlejšiu renováciu a už vóbec nie na tvorenie
zisku pre prevádzkovateÍa. Halu je moŽné ďalej prevádzkovať len pri odburaní, prípadne
zluč ení ni ektoých z Íý chto nákl ado vých p o l o Ži ek.

Váťadom na doterajšiu koreknú spoluprácu chceme tomuto stavu predísť a ukončiť
spoluprácu seriózne, bez zanechania podlžností. Dovofujeme si Vas preto požiadať o čo
najýchlejšie prerokovanie tohoto návrhu na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteťstva
a zaujatie stanoviska k nášmu návrhu. Samozrejme
dohody aj osobne a ceiú situáciu r,ysvetliť.

Myslíme si, že zostávajúci čas je pri dobrej vÓli

sme ochotní sa stretnúť v záujme

oboch strán dostatočný na vyriešenie
tejto situácie. Budova azariadenie je vzhl'adom na investície minimálne vtakom stave
v akom sme budor,.u preberali a všetky potrebné revízie boli vykonané v zmysle dohody.
Pracovno právne vzťahy sme schopný v tejto 1ehote tieŽ vysporiadať.
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Znášho pohťadu zostáva jedinou ,,otvorenou.. otázkou' ako vysporiadať prevod

majetku. Na základe viacerych sťažností zo strany návštevníkov a hroziacej poistnej udalosti
(poškodenie zdravia) sme v minuiom roku zrealizovalt investíciu do kúpy a pokládky

zámkovej d|ažby (cca i70 m2).Táto dlůbaje náhradou nekvaiitného betónového povrchu pri

vstupnej časti haly. Celková investícia bola vo vyške 33212| EUR bez DPH. Kópie

účtovných dokladov vedených v našom účtolmíctve vieme doložiť. Nakol'ko sa jedná

z účtovného pohfadu o technické zhodnotenie nehnuteťnosti' navrhujeme v prípade ukončenia

prenájmu aby táto položka prešla po vzájomnej dohode do majetku prenajímatel'a.
Veríme, že našej žiadosti vyhoviete a s spoločne sa nrím podarí v krákom čase dospieť

k vzájomnej dohode.

S pozdravom

spES

Marek Matonos -

Na vedomie:
Mestskému zastupiteťstvu
Mestkej rade
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