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Yecz Žiadost' o.prehodnotenie nájomnej zmlury - zrušenie nadbytočných priestorov
v nájomnej zmluve.
Dolu podpísanýmajíteťAutoškoly Profesioniíl, Mgr. Tibor Holúbek, úctivo žiaďammesto
Sereď o prehodnotenie nájomnej zmlury - zrušenie nadbytočných priestorov v nájomnej
zmluve, č.4l43lNz.27l2004, častinebýových priestorovna Garbiarskejulici č.3964,kde
prevádzkujem Autoškolu. Podťahoreuvedenejnájomnej zmluvy som 30.12.2004 dostal do
prenájmu od mesta Sereď 443 m2 nebytoqých priestorov a priťďrlý pozemok vo vymere 2924
m2. Z toho ja reálne obhospodarujemiba l.poschodie, čoje 238 rr'2. Celé prízemie a priťahiý
nakoTko sóm nevede| zrea|izovaťsvoj podnikateťskýzámer - Detské
pozemok , nevyužívatrt"
DopravnéIhrisko (DDI). Rozmery priťahléhopozemku nesplňajúpredpísanémiery na
zriadenie DDI.
Z uvedenéhodÓvodu sa celéprízemie a pril'ahlý pozemok pre mňa stal nadbytočný
a nerentabilný. Preto Vás úctivo žiadamo prehodnotenienájomnej zmluvy a zrušenie
uvedených nadbytočnýchpriestorov. Naďalej by som sí ponechalv prenajme iba I. poschodie
ktorémi postaěuje za úěelom zabezpeěetúasvojho podnikateťskéhozirneru.
Bol by som veťmi rád keby ste prehodnotili moju požiadavku čonajskór, aby som zbytočne
neplatil zato ěo nevyužívama aby som zbytočneuvedenépriestory neblokoval.
Za pochopenie a kladnévybavenie mojej Žiadosti vopred ďakujem.
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Vec: Dodatok k žiadostio prehodnotenienájomnej zmluvy
V Žiadostio prehodnotenie nájomnej zmluly - zrušenie nadbytočných priestorov
v nájomnej zmluve, zo dřru 16'08.2010Vás úctivo žiadamo zrušenienájomnej zmluvy aj
o pril'ahlý pozemok vo výmere 2924 m2.
DÓvody:
- nie je moŽnézrealtzovat'DetskéDopravnéIhrisko (DDI rozloha nesplňapredpísané
miery)
- pril,ahláplocha nie je zabezpečená
vočipríchodunepovolanýmosobám
- brána je zamykanáíbatá ktoru obhospodarujememy
- ostatnébrány súdokorán otvorenévo dne v no.ci
. vybudovanépieskovisko pre deti z MAMA centranie je moŽnévyužívat,,
nakol'ko sa
neustále devastuje a rozkáďa
- celéokolie vrámci pieskoviska pre deti je posiatevýkalmi domácich miláčikov (psov
a nračiek),ktorétam chodia venčit'obyvateliaokolitých bytoviek
- tak isto sa tam nachádzajurózne injekčnéstriekačkya pouŽitépotreby pre
narkomanov
- vel'mi častosa tam zgrupujúpodozrivé individuá, ktorétam nič dobréhonerobia,
- neustáleje tam neporiadok,zamestnanciautoškolya MAMA centrazbierajúvo
sr,ojomvol'nom časeprázdne fl'aše,papier, igelitky a pod. Pripomínato tak ako by si
obyvatelia okolitých bytov z tohto priestranstvarobili smetisko.
- nie je moŽnézabezpečiťarri ochranu nebyových priestorov, na vlastnénáklady som
musel daťvyrobit'a namontoyat,mteŽena všetkyokná a dvere naprízemi,nakol'ko
nás vykradli a spósobili nrímškodu250 000.. Sk, čomi tieŽ nikto nenahradí
. udržiavanietrávnatých plóch ma taktiežstojínemálo peňazía stratenéhočasu,pretože
som bombardovanýmestskýmúradomkeď tráva povyrastiea nie je ihneď pokosená,
vysušenáa zlikvidovaná
- ja osobne nie som schopný udržiavaťuvedenéokolie v kultúrnomstave a zamedziť
devastovaniutohto prostredia,keď tomu nevedela zabrániťani zásahovájednotka
policajnéhozboru, ktorá tam sídlila48 hodínv kuse ( vo dne v noci).

Zuvedených dóvodov Vrís Žiadam o zrušenienájomnej zmluvy aj na uvedený príťah1ý
pozemok.

Za pochopeniea skorévybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
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