
INFORMÁCIE PRE INVESTOROV

M A L A D I N O V O



FINANČNÁ INVESTÍCIA MALADINOVO

MALADINOVO?

Jedná sa o historický názov územia, v blízkosti ktorého sa realizuje projekt výstavby a prevádzky apart-
mánových domov.

ŠTYRI TYPY INVESTOROV

1.  Záujemca, ktorý má záujem o apartmánový byt v jedinečnej lokalite. Do tohoto bytu je pripravený              
     investovať väčšiu sumu, chce to mať vyvážené atraktivitou a kvalitným štandardom.
   a.  Záujemca chce apartmánový byt len pre vlastné účely, bude si ho vyťažovať a využívať sám.
  b.  Záujemca chce využívať apartmánový dom iba v dohodnutých časových intervaloch, ostatné              
           termíny poskytne inej spoločnosti na vyťažovanie.

2.  Záujemca, ktorý chce bezpečne zhodnotiť svoje financie. Zaujímajú ho iba finančné výnosy.
   a.  Záujemca má k dispozícii sumu väčšiu ako je cena jedného apartmánu.
   b.  Záujemca má k dispozícii sumu na kúpu jedného apartmánu.
   c.  Záujemca má iba časť peňazí.

3.  Kombinácia predchádzajúcich záujemcov.

4.  Záujemca - firma, ktorá potrebuje zoptimalizovať HV a apartmán použiť ako benefit pre zamestnancov.





INFORMÁCIE O MOŽNOSTI INVESTÍCIE A JEJ NÁVRATNOSTI

1. Finančná investícia je 100% ručená atraktívnou nehnuteľnosťou s pozemkom, ktorej tržná cena v danej   
     lokalite bude patriť vždy k najvyšším. Tento predpoklad je daný vysokým štandardom a jedinečnou 
     polohou.

2. Príjem z tejto investície bude zabezpečený prenájmom nehnuteľností - klasickou hotelovou činnosťou.

3. Výnos z tejto investície bude patriť k tým najvyšším, ktoré sa dajú v tomto type služieb dosiahnuť.
     Predpoklad je znova postavený na jedinečnej polohe, na skúsenosti správcovskej spoločnosti a na               
     atraktivite služieb.

4. Výnos z investície nebude viazaný na prenájom konkrétneho apartmánového bytu, ale na prenájme a       
     prevádzkovaní celého komplexu Maladinovo. Vylúči sa tým akákoľvek možnosť uprednostňovania        
     apartmánov.

5. Minimálny výnos z celoročného prevádzkovania je na úrovni 6-12%, pri momentálnej situácii je viac 
     ako 10%.

6. Možnosť predať nehnuteľnosť s výnosom.

7. Možnosť kúpiť nehnuteľnosť so spolufinancovaním banky. Dosiahne sa tak lepšie zhodnotenie vlastných  
 zdrojov.

Napr. pri kúpe apartmánu za 100 tis. EUR pri ročnom zhodnotení 9% a spolufinancovaním z banky vo výške 
50% pri 3% úroku je zhodnotenie vlastného kapitálu 15%, čo je veľmi zaujímavý výnos.

PRÍSTAV LIPTOVSKÁ MARA

INFORMÁCIE



M A L A D I N O V O

PRÍSTAV LIPTOVSKÁ MARA

AQUAPARK TATRALANDIA

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠLIPTOVSKÝ TRNOVEC



ARGUMENTY VÝHODNOSTI INVESTÍCIE

1. Prečo si myslíte, že je táto investícia pre mňa vhodná ?- V dnešnej dobe je historicky najnižšia úroková  
  sadzba v bankách. Bezpečných možností ako zhodnotiť svoje peniaze nie je na trhu veľa. Myslíme si, že  
  kombinácia lukratívnej nehnuteľnosti s možnosťou využitia na oddych a relax na Liptove 
  a zabepečeného ročného výnosu je veľmi výhodná.
2.  Prečo je Vaša ponuka lepšia ako ostatné? Veď na predaj je na Liptove veľa apartmánov a za lepšie             
     ceny - na prvý pohľad to tak vyzerá. Vám ponúknutý projekt má ale niekoľko nezanedbateľných výhod
   a.   Lokalita - blízkosť najväčšieho Aquaparku v Strednej Európe, s najväčším toboganom v Európe.
         Liptov je najnavštevovanejší región s množstvom možností na oddych akéhokoľvek typu.
   b.   Zastávka MHD - návštevník nepotrebuje auto, jednoduchá dostupnosť centra mesta. Od
           Aquaparku premáva aj Aquabus
   c.   Skibus v zime - pohodlné lyžovanie v neďalekej Jasnej ako aj v ďalších strediskách bez potreby
         používať vlastné vozidlo.
   d.   Výnosy z ktorých sa vypláca profit nie sú viazané na konkrétny apartmán ale na celý komplex.
    Keďže sú v areáli drahšie aj lacnejšie , väčšie aj menšie apartmány, nebude výsledné zhodnotenie
     závisieť o vyťažovaní práve Vášho apartmánu. Zabráni sa tak rôznym špekuláciám a výnos bude
     objektivizovaný situáciou na trhu. Toto je jeden zo zásadných benefitov.
   e.  Apartmány sú stavané vo vysokom štandarde. ( Nemecká tehla Wienerberger, hliníkové okná s
    trojsklom, kvalitná PUR izolácia, veľkoplošné keramické dlažby, drevené a vinylové podlahy, plné
    odhlučnené dvere, internet, rezortný vstup, kamery atď ).
   f.  Vlastník apartmánu bude zdieľať výhody členstva vo VIP klube so zvýhodnenými vstupmi do
    zaujímavých zariadení v regióne.
   g. Možnosť nákupu na splátky v spolupráci s bankou.



3. Čím mi garantujete sľubovaný výnos? - Liptov je najnavštevovanejší región Slovenska. Konkrétne   
 Liptovský Mikuláš je za Bratislavou a Popradom tretí. Ceny za ubytovanie sú na trhu jasné, počet   
 turistov za rok v regióne je štatisticky overené číslo. Ostatné je matematika. Na tomto mieste, v tejto   
 lokalite a v tomto štandarde nemá projekt konkurenciu.
4.  Aký je systém financovania a postup?
  a.  Ak je o apartmán, prípadne viac apartmánov záujem, je potrebné podpísať rezervačnú zmluvu.  
  Poplatok za rezerváciu je EUR 3.000,-.
  b.  Prvá platba 20% z ceny apartmánu bude zaplatených pri podpise zmluvy o budúcej zmluve na
   apartmánový dom, pozemok na príslušné parkovacie miesto a na všetky práva prechodu k
   apartmánovému domu. V tejto zmluve budú vyšpecifikované všetky náležitosti.
    i. Označenie apartmánu
    ii. Výmera
    iii. Štandard
    iv. Termíny
    v. Ostatné potrebné náležitosti
   c. Ďalšia platba vo výške 35% po prevedení hrubej stavby v zmysle zmluvy
    d. Ďalšia platba vo výške 35% po dokončení stavby v zmysle zmluvy
    e. Posledná platba 10% po kolaudácii, odovzdaní všetkých dokladov a zápise na LV.

5. Aká je vybavenosť apartmánov, čo je v cene? - kúpeľne, podlahy, kuchynská linka vrátane spotrebičov,  
 stavané skrine... všetko, čo je potrebné k okamžitému využívaniu na ubytovanie.
6.  Sú možné klientské zmeny? – vo všeobecnosti áno, v prípade, že budete chcieť apartmán odovzdať do  
 správy budú zmeny obmedzené. Nemajú totiž pre investora význam.
7. Aké sú mesačné náklady na prevádzku apartmánu? - v prípade, že bude spravovať zariadenie 
 správcovská spoločnosť žiadne. V prípade, že si apartmán bude vyťažovať investor, budú prefakturo-  
 vané objektívne náklady na vodu, elektriku, stráženie a údržbu. Presný náklad nie je možné v tejto 
 fáze určiť.
8. Ako budem mať zabezpečený prístup do apartmánu? - budete spoluvlastníkom pozemkov pod apart- 
 mánom a aj priľahlého pozemku, ktorý priamo nadväzuje na komunikácie. Na komunikácii budete mať  
 právo prechodu po dobu vlastníctva apartmánu. Toto bude súčasťou kúpnopredajnej zmluvy.

1. Prečo si myslíte, že je táto investícia pre mňa vhodná ?- V dnešnej dobe je historicky najnižšia úroková  
  sadzba v bankách. Bezpečných možností ako zhodnotiť svoje peniaze nie je na trhu veľa. Myslíme si, že  
  kombinácia lukratívnej nehnuteľnosti s možnosťou využitia na oddych a relax na Liptove 
  a zabepečeného ročného výnosu je veľmi výhodná.
2.  Prečo je Vaša ponuka lepšia ako ostatné? Veď na predaj je na Liptove veľa apartmánov a za lepšie             
     ceny - na prvý pohľad to tak vyzerá. Vám ponúknutý projekt má ale niekoľko nezanedbateľných výhod
   a.   Lokalita - blízkosť najväčšieho Aquaparku v Strednej Európe, s najväčším toboganom v Európe.
         Liptov je najnavštevovanejší región s množstvom možností na oddych akéhokoľvek typu.
   b.   Zastávka MHD - návštevník nepotrebuje auto, jednoduchá dostupnosť centra mesta. Od
           Aquaparku premáva aj Aquabus
   c.   Skibus v zime - pohodlné lyžovanie v neďalekej Jasnej ako aj v ďalších strediskách bez potreby
         používať vlastné vozidlo.
   d.   Výnosy z ktorých sa vypláca profit nie sú viazané na konkrétny apartmán ale na celý komplex.
    Keďže sú v areáli drahšie aj lacnejšie , väčšie aj menšie apartmány, nebude výsledné zhodnotenie
     závisieť o vyťažovaní práve Vášho apartmánu. Zabráni sa tak rôznym špekuláciám a výnos bude
     objektivizovaný situáciou na trhu. Toto je jeden zo zásadných benefitov.
   e.  Apartmány sú stavané vo vysokom štandarde. ( Nemecká tehla Wienerberger, hliníkové okná s
    trojsklom, kvalitná PUR izolácia, veľkoplošné keramické dlažby, drevené a vinylové podlahy, plné
    odhlučnené dvere, internet, rezortný vstup, kamery atď ).
   f.  Vlastník apartmánu bude zdieľať výhody členstva vo VIP klube so zvýhodnenými vstupmi do
    zaujímavých zariadení v regióne.
   g. Možnosť nákupu na splátky v spolupráci s bankou.





FAKTORY, NA KTORÝCH JE ZALOŽENÝ VÝNOS

Prevádzkovanie apartmánov jednou správcovskou spoločnosťou umožňuje efektívne zhodnotiť potenciál 
celého komplexu tak, aby bol výnos z prevádzkovania čo najvyšší. Podnikanie v cestovnom ruchu je po 
teoretickej stránke veľmi dobre zanalyzované. Riadi sa pomerne jasnými pravidlami a jeho úspešnosť je 
závislá od niekoľkých faktorov.

Cestovný ruch ako odvetvie tvorí významnú zložku HDP. Vnútorná spotreba v CR je preto v priamom 
korelačnom vzťahu ku HDP. Pri súčasných hodnotách HDP na obyvateľa je výnos od 6 do 12% z apart-
mánového bytu. Miera výnosu záleží od pomeru ceny apartmánu k počtu postelí a od % vyťaženosti kom-
plexu.

Projekt výnosov bol spracovaný na základe štatistických údajov v odvetví a regióne. Využité boli pri tom 
detailnéI nformácie z podobných zariadení v regióne. Spodná hranica výnosu – 6% je stanovená pri 
poklese vyťaženosti o 25%.

Vyťaženosť ubytovacích kapacít sa na Liptove pohybuje od 55% do reálnych 85 % v celoročnom vyjadrení. 
V projekte je počítaných 61%. Priemerná cena ubytovania bola stanovená taktiež z priemerných čísel a to 
na sumu EUR 27,00 / osobu vrátane DPH.

V nákladových položkách sú najvýznamnejšie položky mzdy, náklady na predaj voľných kapacít a variabil-
né náklady napranie a údržbu. Všetky hodnoty vychádzajú z reálnych čísel podobných zariadení.

AKO ZAČAŤ?
V brožúre či na našej stránke si vyberte apartmán. Žiadajte rezervačnú zmluvu na konkrétny typ. Po uhra-
dení požadovaného poplatku bude spracovaná zmluva o budúcej zmluve. Ďalší proces je popísaný vyššie.





KONTAKT  ing. Pavol Tkáč: 0911 553 373


