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Dôvodová správa
Služby mesta Piešťany na základe Nájomnej zmluvy č. 921 005 zo dňa 01.10.1992
v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 6.2.2003 prenajímajú nájomcovi, občianskemu združeniu
Tenisový klub Kúpele Piešťany:
- pozemok parcelu č. 5946/108, tenisové dvorce,
- pozemok parcelu č. 5946/109, zastavaná plocha tenisová hala (stará tenisová hala)
o celkovej výmere 9013m2.
Predmetná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.12.2058. Ročné nájomné,
ktoré podľa zmluvy platí nájomca prenajímateľovi predstavuje 1.201,61 Eur.
Služby mesta Piešťany na základe druhej Nájomnej zmluvy č. 049 025 zo dňa
01.10.1992 v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 6.2.2003 prenajímajú nájomcovi, občianskemu
združeniu Tenisový klub Kúpele Piešťany:
- tenisová hala (nová) s. č. 6432 postavená na parcele č. 5814/3 m2 o výmere 751 m2,
- pozemok, parcela č. 5808, zastavaná plocha o výmere 518 m2,
- pozemok, parcela č. 5809, ostatné plochy o výmere 999 m2,
- pozemok, parcela č. 5811, ostatné plochy o výmere 2184 m2,
- pozemok, parcela č. 5812, zastavané plochy o výmere 59 m2,
- pozemok, parcela č. 5813, ostatné plochy o výmere 7211 m2,
- pozemok, parcela č. 5814/2, ostatné plochy o výmere 7996 m2.
Predmetná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do 28.02.2022. Ročné nájomné,
ktoré podľa zmluvy platí nájomca prenajímateľovi predstavuje 3.802,04 Eur.
Celkové nájomné z oboch nájomných zmlúv predstavuje pre prenajímateľa príjem vo
výške 5.003,65 Eur ročne. Nájomca nie je platiteľom DPH.
Dňa 19.02.2021 sme obdržali od nájomcu – Tenisového klubu Kúpele Piešťany list,
v ktorom nás žiada o odpustenie nájomného na rok 2021 vo výške 5.003,65 Eur z dôvodu
negatívnych dopadov opatrení orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva
v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nákazlivej choroby COVID 19, pre ktoré
nájomca nemohol užívať predmet nájmu – tenisový areál.
Nájomca vo svojej žiadosti uvádza, že v roku 2020 bol tenisový areál uzatvorený
celkovo 62 dní (od 13.3.2020 do 21.4.2020, od 24.10.2020 do 1.11.2020 a od 19.12.2020 do
31.12.2020) a v tomto roku je uzatvorený zatiaľ nepretržite od 1.1.2021. Z dôvodu platných
proti covidových opatrení tak nájomca nedosahuje žiadne príjmy z prenájmu kurtov a hál,
súťaží či príspevkov hráčov (rodičov) na tréningy, má však výdavky súvisiace
s temperovaním tenisových hál i s úpravou areálu aj kurtov.
Ako prenajímateľ sme situáciu prioritne chceli riešiť predložením Žiadosti o dotáciu na
nájomné na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR. Táto dotácia sa
vzťahovala len na predmet nájmu, ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo znemožnené
jeho uzavretím alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti alebo
obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania a len na predmet nájmu,
ktorým je miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností. Z dôvodu, že nájomné za
prenájom starej tenisovej haly je symbolické a predstavuje len 3,30 Eur ročne a nájomné za
prenájom novej tenisovej haly (1,- SKK/1m2/rok) predstavuje 24,93 Eur ročne, bola táto
výzva na predloženie žiadosti o dotáciu bezpredmetná.
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V zmysle § 4 VYHLÁŠKY č. 186 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a
hromadných podujatí je s účinnosťou od 19.4.2021 povolené všetkým fyzickým osobám,
fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné športové
podujatie do 6 osôb. Od uvedeného dátumu bol tenisový areál sprístupnený športovcom
(deti) i verejnosti.
Nájomca je v zmysle Nájomnej zmluvy č. 921 005 povinný platiť nájomné vo
štvrťročných platbách do konca kalendárneho mesiaca príslušného štvrťroka vo výške
300,41 Eur. Nájomné za prvý štvrťrok roku 2021 (od 1.1.2021 do 31.3.2021) bolo splatné do
31.3.2021 vo výške 300,41 Eur. Alikvótna časť nájomného za obdobie od 1.4.2021 do
18.04.2021 predstavuje sumu vo výške 59,41 Eur.
Nájomca je v zmysle Nájomnej zmluvy č. 049 025 povinný platiť nájomné štvrťročne,
vždy do 15. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka vo výške 950,51. Nájomné za prvý
štvrťrok roku 2021 (od 1.1.2021 do 31.3.2021) bolo splatné do 15.1.2021 vo výške 950,51
Eur a nájomné sa druhý štvrťrok 2021 bolo splatné do 15.4.2021 vo výške 950,51 Eur.
Alikvótna časť už splatného nájomného za obdobie od 1.4.2021 do 18.2021 predstavuje
sumu vo výške 188,02 Eur.
Tenisový klub Kúpele Piešťany v tomto roku nájomné prenajímateľovi neuhradil.
Z uvedeného dôvodu žiadame Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany, ktoré je
v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov oprávnené schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce
a kontrolovať hospodárenie s ním, aby rozhodlo o odpustení splatnej peňažnej pohľadávky
na nájomnom vo výške 1438,94 Eur, ktorú má prenajímateľ Služby mesta Piešťany voči
nájomcovi Tenisovému klubu Kúpele Piešťany a aby rozhodol o odpustení nájomného
Tenisovému klubu Kúpele Piešťany vo výške 59,41 Eur.
Odpustenie nájomného (t.j. splatnej pohľadávky prenajímateľa na nájomnom
i nesplatného nájomného) za obdobie od 1.1.2021 do 18.4.2021 celkovej výške 1498,35 Eur
pomôže Tenisovému klubu Kúpele Piešťany aspoň čiastočne kompenzovať ekonomické
dôsledky Covid opatrení.
Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov je príjmom podnikateľskej činnosti.
Na rok 2021 sú príjmy z nájomného rozpočtované vo výške 65.000,- Eur. Odpustenie
nájomného resp. pohľadávky na nájomnom predstavuje 2,3 % z celkovej sumy. Nakoľko
z príjmov podnikateľskej činnosti hradíme výhradne výdavky podnikateľskej činnosti,
odpustenie nájomného nemá zásadný dopad na verejnoprospešné práce, ktoré vykonávame
v rámci hlavnej činnosti z titulu Zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany.
Nasledujúci link uvádza opatrenia mesta Trnava, ktoré už počas prvej vlny pandémie
riešilo pomoc prevádzkam odpustením nájomného, ktoré museli byť povinne zatvorené kvôli
rozhodnutiu Vlády Slovenskej republiky, resp. Ústredného krízového štábu SR.
https://www.trnava.sk/sk/aktualita/opatrenia-trnavskej-samospravy-pre-lokalnuekonomiku
V ďalšom linku je uvedené Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky
k problematike platenia nájomného za užívanie nehnuteľného majetku štátu počas obdobia
mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou na území Slovenskej republiky.
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https://www.mfsr.sk/sk/ministerstvo/legislativa-majetkove-pravo/majetkovepravo/aktualne-problemy-suvislosti-pandemiou/stanovisko-mf-sr-k-problematike-platenianajomneho-za-uzivanie-nehnutelneho-majetku-statu/?forceBrowserDetector=blind
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