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V Bratislave, dňa 7.4.2021

Vec: L'.iadosť o odpustenie nájomného z dôvodu opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID

Vážená pani Kozáková,

Na základe vypuknutia pandémie a šírenia ochorenia COVID, štát prijal hygienické opatrenia,
ktoré zasiahli mnohé podnikateľské odvetia. Športové centrá to v blízkych minulých, a ani týchto časoch
nemali jednoduché. Štát vytvoril výzvu, v ktorej ponúkol prenajímateľom možnosť dať zľavu nájomcom,
ktorí boli nútenl svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedzene fungovať. Po celý čas sme poctivo platili
plnú výšku nájomného, avšak chceme sa na Vás obrátiť so žiadosťou a prehodnotenlm Vášho postoja.

Od 15.10.- 19.12. sme mohli byť otvorení, ale len čiastočne s obmedzeniami, nakoľko naša
prevádzka zahŕňa aj fitness /kde bol obmedzený počet ľudí/, skupinové cvičenia- v maximálnom počte
6, a taktiež sme museli obmedzovať vstupy na squashové kurty. Nehovoriac o tom, že niektorí ľudia sa
báli interiérov, a bol vyžadovaný negatívny test. Naša prevádzka týmto spôsobom fungovala na približne
50% svojich možností.

Od 19.12. -dodnes, sme kompletne zatvorenl. Nemáme žiaden prijem, a poplatky ako telefón,
ineternet, voda, plyn, elektrika a v neposlednom rade mzdy zamestnancov, ktorých chceme udržať aj
na úkor toho, že dotácie nepokrývajú plné mzdy zamestnancov, musíme platiť.

Ak zhodnotíme posledných 12 mesiacov nášho fungovania, tak len mesiace júl-august
september / čo sú najslabšie mesiace v roku / sme fungovali normálne, zvyšok sme fungovali
v obmedzenom režime, alebo zatvorení. Ak si túto situáciu predstavíte z hľadiska prljmu akejkoľvek
firmy, alebo jednotlivca - je to hraničná situácia z hľadiska zmyslu podnikania a prežitia.

Náš výhľad do budúcnosti je veľmi neistý, a predstava toho, kedy sa obráti funqovaníe do takej .
miery, aby bolo pre nás podnikanie v tomto smere rentabilné, je absolútne v nedohľadne. Napriek tomu
chceme urobiť všetko preto, aby sme udržali našu komunitu ľudí, ktorí športom žijú a taktiež komunitu
ľudí, ktorl sú zvyknutí navštíviť náš bufet za cieľom občerstvenia.

Preto by sme Vás chceli požiadať o prehodnotenie stanoviska, a odpustenie nájomného za
vyššie spomenuté obdobia.

Ôakujem veľmi pekne


