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Mesto Sereď
Nám. republilry |17 6l |0
pani Nagyová
oddelenie správy a majetku mesta
926 01 Sereď

Vec: Odpoveď na spis - vaše číslo 3586/2010

Dolu podpí9aný majiteť Autoškoly Profesioná1, Mgr. Tibor Holúbek, úctivo žiadammesto
Sereď o prediženie nájomnej zmluvy č. 4l43lNz-27l2004, časti nebytoqých priestorov na
Garbiarskej ulici č. 3964, kde prevádzkujem Autoškolu, ktorá končí dňa: 3 |.12.2010.

Prínos pre mesto mojim prenajímaním budovy spočíva v tom že, v budove sa prevádzkuje
aerobik (cvičenie) pre občanov mesta, cvičenie pre tehotné mamičky s poradenskou sluŽbou,
školenia pre vodičov referentských vozidiel, školenie strojníkov stavebných strojov, školenie
vodičov vysokozdvižnýchvozíkov, školenie strojníkov zdvíhacíchzanadeni' školenie
víazaěov bremien, školenie frekventantov a vodiěov o poskýovanie prvej pomoci, školenie
vodičov profesionflov na získanie povinnej kvalifikácie vodičov, získanie vodičského
oprávnenia na všetky skupiny vodičskóho oprávnenia, získanie inštruktorského oprávnenia,
komplexné poradenstvo v oblasti motorizmu a s ým súvisiacich právnych predpisov,
súdnoznalecké posudky na motorové vozid|áprostredníctvom našich súdnych znalcov,
kutzy pedagogického minima prostredníctvom firmy Aristoteles akreditovanou MŠ-
SR, psychologické vyšetrenia prostredníctvom firmy Sďvus s certifikátom v doprarmej
psychológii a mnohé ďalšie aktivity. občania mesta Sereď a priťahlého regiónu dostanú
u nás sluŽby na vysokej urovni a nemusia nikam cestovať' svojimi možnost'ami a aktivitou
prispievame aj k plneniu sociálneho programu mesta, a plníme aj programy stanovené vládou
napríklad znžovarlte dopravnej nehodovosti s následkom smrti a ďďšie. Autoškola pripravuje
aj ďalšie projekty ktoré sa budú priebežne reaLizovať.
Zuveďených dóvodov by som bol vel'mi rád keby zastupiteťstvo Mestského úradu v Seredi

predlžilo s našou organizáciounájomnú zmluw na dobu neurčitú, tak ako to je citované
v doterajšej nájomnej zmluve. Všetky platby a poplatky si riadne a včas platím. V meste
Sereď sa mi pracuje dobre, vel'mi dobre spolupracujem aj s hospodiírskym oddelením mest4
menovite s pani Nagyovou a ďalšími pracormíkmi a funkcionrírmi mesta.

Zapochopenie a kladné vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
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