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Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo: 
 

návrh na vyslovenie súhlasu Mesta Senec ako prenajímateľa  pre nájomcu Slovenský 

futbalový zväz(ďalej „SFZ“) na základe Zmluve o nájme pozemku zo dňa 29.1.2001 

v znení jej dodatkov 1-5 (ďalej len „ Nájomná zmluva“) s podnájmom časti pozemku C-
KN parc. č. 2164/24 o výmere cca 2400 m2, ostatná plocha, k.ú. Senec zapísaná na LV 

č. 2800 v prospech Mesta Senec (v zmysle prílohy č. 1) pre  Mládežnícky športový klub 
Senec (ďalej len „MŠK Senec“). 
Súhlas sa udeľuje Nájomcovi na podnájom časti pozemku C-KN parc. č. 2164/24 

o výmere cca 2400 m2, k.ú. Senec za účelom výstavby nafukovacej futbalovej haly. 

Súhlas s podnájmom sa udeľuje po dobu platnosti Nájomnej zmluvy a  za rovnakých 

podmienok ako stanovuje Nájomná zmluva. 

 

II. MsZ schvaľuje : 

 

súhlas Mesta Senec ako prenajímateľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz (ďalej 

„SFZ“) na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 29.1.2001 v znení jej dodatkov 1-5 

s podnájmom časti pozemku C-KN parc. č. 2164/24 o výmere cca 2400 m2, ostatná 

plocha, k.ú. Senec zapísaná na LV č. 2800 v prospech Mesta Senec(v zmysle prílohy č. 1) 

pre MŠK Senec. 
Súhlas sa udeľuje Nájomcovi na podnájom časti pozemku C-KN parc. č. 2164/24 

o výmere cca 2400 m2, k.ú. Senec za účelom výstavby nafukovacej futbalovej haly. 

Súhlas s podnájmom sa udeľuje po dobu platnosti Nájomnej zmluvy a  za rovnakých 

podmienok ako stanovuje Nájomná zmluva. 

 
III.  MsZ odporúča primátorovi mesta vystaviť Nájomcovi písomný súhlas Prenajímateľa 

      a zahrnúť doň podmienky uvedené v bode II.  

 

Na prijatie tohto uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Vedúca útvaru 

právneho a správy 

majetku mesta 

JUDr. Lucia 

Podhorová 

 






























