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Yecz Žiadost' o.prehodnotenie nájomnej zmlury - zrušenie nadbytočných priestorov
v nájomnej zmluve.

Dolu podpísaný majíteť Autoškoly Profesioniíl, Mgr. Tibor Holúbek, úctivo žiaďam mesto
Sereď o prehodnotenie nájomnej zmlury - zrušenie nadbytočných priestorov v nájomnej
zmluve, č.4l43lNz.27l2004, časti nebýových priestorov na Garbiarskej ulici č. 3964,kde
prevádzkujem Autoškolu. Podťa horeuvedenej nájomnej 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 obhospodarujem iba l.poschodie, čo je 238 rr'2. Celé prízemie a priťahiý
pozemok , nevyužívatrt" nakoTko sóm nevede| zrea|izovať svoj podnikateťský zámer - Detské
Dopravné Ihrisko (DDI). Rozmery priťahlého pozemku nesplňajú predpísané miery na
zriadenie DDI.

Z uvedeného dÓvodu sa celé prízemie a pril'ahlý pozemok pre mňa stal nadbytočný
a nerentabilný. Preto Vás úctivo žiadam o prehodnotenie nájomnej zmluvy a zrušenie
uvedených nadbytočných priestorov. Naďalej by som sí ponechalv prenajme iba I. poschodie
ktoré mi postaěuje za úěelom zabezpeěetúa svojho podnikateťského zirneru.

Bol by som veťmi rád keby ste prehodnotili moju požiadavku čo najskór, aby som zbytočne
neplatil zato ěo nevyužívam a aby som zbytočne uvedené priestory neblokoval.

Za pochopenie a kladné vybavenie mojej Žiadosti vopred ďakujem.
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Vec: Dodatok k žiadosti o prehodnotenie nájomnej zmluvy

V Žiadosti o prehodnotenie nájomnej zmluly - zrušenie nadbytočných priestorov
v nájomnej zmluve, zo dřru 16'08.2010 Vás úctivo žiadam o zrušenie nájomnej zmluvy aj
o pril'ahlý pozemok vo výmere 2924 m2.
DÓvody:

- nie je moŽné zrealtzovat' Detské Dopravné Ihrisko (DDI rozloha nesplňa predpísané
miery)

- pril,ahlá plocha nie je zabezpečená voči príchodu nepovolaným osobám
- brána je zamykanáíbatá ktoru obhospodarujeme my
- ostatné brány sú dokorán otvorené vo dne v no.ci
. vybudované pieskovisko pre deti z MAMA centra nie je moŽné využívat,, nakol'ko sa

neustále devastuj e a rozkáďa
- celé okolie vrámci pieskoviska pre deti je posiate výkalmi domácich miláčikov (psov

a nračiek), ktoré tam chodia venčit'obyvatelia okolitých bytoviek
- tak isto sa tam nachádzajurózne injekčné striekačky a pouŽité potreby pre

narkomanov
- vel'mi často sa tam zgrupujú podozrivé individuá, ktoré tam nič dobrého nerobia,
- neustále je tam neporiadok, zamestnanci autoškoly a MAMA centra zbierajú vo

sr,ojom vol'nom čase prázdne fl'aše, papier, igelitky a pod. Pripomína to tak ako by si
obyvatelia okolitých bytov z tohto priestranstva robili smetisko.

- nie je moŽné zabezpečiť arri ochranu nebyových priestorov, na vlastné náklady som
musel dať vyrobit'a namontoyat, mteŽe na všetky okná a dvere naprízemi, nakol'ko
nás vykradli a spósobili nrím škodu 250 000.. Sk, čo mi tieŽ nikto nenahradí

. udržiavanie trávnatých plóch ma taktiež stojí nemálo peňazí a strateného času, pretože
som bombardovaný mestským úradom keď tráva povyrastie a nie je ihneď pokosená,
vysušená a zlikvidovaná

- ja osobne nie som schopný udržiavať uvedené okolie v kultúrnom stave a zamedziť
devastovaniu tohto prostredia, keď tomu nevedela zabrániť ani zásahová jednotka
policajného zboru, ktorá tam sídlila 48 hodín v kuse ( vo dne v noci).



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

Za pochopenie a skoré vybavenie mojej žiadosti vopred ďakujem.
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