
 
 

 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  v Senci 

konaného   dňa  07.02.2018 

číslo materiálu: 

 

 

Názov materiálu: Výpoveď  nájomnej zmluvy  (DES, s.r.o. Bratislava)    

 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo návrh OZ Moje Mesto na výpoveď  Nájomnej zmluvy č. 24/2009/ 
MsKS  uzatvorenej dňa 01. 12. 2009 medzi Mestom Senec a spoločnosťou DES, s.r.o.      
za  účelom prenájmu  nebytového priestoru v suteréne  budovy Mestského kultúrneho 
strediska v Senci o výmere  323 m2    „MUSTANG PUB – HERŇA“  na dobru neurčitú 
s mesačným  nájmom vo výške 623,73 Eur. 

 
II. MsZ schvaľuje návrh OZ Moje Mesto na výpoveď  Nájomnej zmluvy č. 24/2009/ 

MsKS  uzatvorenej dňa 01. 12. 2009 medzi Mestom Senec a spoločnosťou DES, s.r.o. 
za účelom  prenájmu  nebytového priestoru v suteréne  budovy Mestského kultúrneho 
strediska v Senci o výmere  323 m2    „MUSTANG PUB – HERŇA“  na dobru neurčitú 
s mesačným  nájmom vo výške 623,73 Eur. 

III. MsZ poveruje primátora mesta na vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 24/2009/MsKS 
uzatvorenej medzi Mestom Senec a spoločnosťou DES, s.r.o., Žitná č. 1, 831 06 
Bratislava. 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol K v á l  

Vypracoval: Referent pre právnu  
agendu 
a zastupovanie mesta 

JUDr. Vlasta 
Kolenová 

 

 



 

 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestskej rady  v Senci 

konanej    dňa  23.01.2018 

číslo materiálu: 

 

 

Názov materiálu: Výpoveď  nájomnej zmluvy  (DES, s.r.o. Bratislava)    

 

Návrh na uznesenie: 

 

I.   MsR prerokovala návrh OZ Moje Mesto na vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 24/2009/    
MsKS  uzatvorenej dňa 01. 12. 2009 na prenájom nebytového priestoru v suteréne  budovy 
Mestského kultúrneho strediska v Senci o výmere  323 m2  za účelom dočasného užívania  
„MUSTANG PUB – HERŇA“  na dobru neurčitú s mesačným  nájmom vo výške 623,73 Eur. 

 

II.  MsR  súhlasí  návrhom  OZ Moje Mesto na vypovedanie Nájomnej zmluvy č. 24/2009/ 
MsKS  uzatvorenej dňa 01. 12. 2009 na prenájom nebytového priestoru v suteréne  budovy 
Mestského kultúrneho strediska v Senci o výmere  323 m2  za účelom dočasného užívania  
„MUSTANG PUB – HERŇA“  na dobru neurčitú s mesačným  nájmom vo výške 623,73 Eur. 

 

III. MsR odporúča MsZ prijať uznesenie uvedené v bode II.  

 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Karol K v á l  

Vypracoval: Referent pre právnu  
agendu 
a zastupovanie mesta 

JUDr. Vlasta 
Kolenová 
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