
 

 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 27.10.2021 

číslo materiálu: 

 

Názov materiálu: Návrh na predĺženie nájomného vzťahu (Ľudovít Dömény a Angela 
Döményová, Šafárikova 37, Senec) 

 

I. MsZ  prerokovalo návrh na predĺženie nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomnej 
zmluvy č. 022/20/07 zo dňa 21.07.2020 uzatvorenej medzi mestom Senec ako 
prenajímateľom a Ľudovítom Döménym a Angelou Döményovou, bytom Šafárikova 37, 
Senec ako nájomcom o jeden rok so zvýšením  nájomného na sumu 150 eur mesačne. 

II. MsZ hodnotí spôsob predĺženia nájomnej zmluvy, a to z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov. V nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy býva 
početná rodina a nehnuteľnosť užívajú dlhodobo. Do nehnuteľností investujú vlastné 
finančné prostriedky a udržujú ju v obývateľnom stave. Nájomné je riadne a včas platené 
čo je pozitívom pre mesto.  

 

III.   MsR schvaľuje návrh na predĺženie nájomného vzťahu vyplývajúceho z nájomnej 
zmluvy č. 022/20/07 zo dňa 21.07.2020 uzatvorenej medzi mestom Senec ako 
prenajímateľom a Ľudovítom Döménym a Angelou Döményovou, bytom Šafárikova 37, 
Senec ako nájomcom o jeden rok so zvýšením nájomného na sumu 150 eur mesačne.  

 

IV.  MsZ určuje lehotu na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve do 3 mesiacov odo dňa 
schválenia tohto uznesenia. 
 

V. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV. toto uznesenie stráca platnosť.  

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: primátor Ing. Dušan Badinský  
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Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov 

 
 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      



Dôvodová správa k návrhu na predĺženie nájomnej zmluvy (Ľudovít 
Dömény a Angela Döményová, Šafárikova 37, Senec) 

 

 

Mesto Senec na základe uznesenia MsZ Senec  č. 57/2020 prenechalo menovaným (ďalej ako 
„Nájomca“)   nájomnou zmluvou č. 022/20/07 zo dňa 21.07.2020 (ďalej „Zmluva“)  (viď 
príloha) do dočasného užívania nehnuteľnosti špecifikované v čl. 2 bod 2 Zmluvy. 

Dňa 10.05.2021 Nájomca podal žiadosť o predĺženie nájmu nakoľko ten sa končí 31.07.2021.  

Nakoľko Nájomca svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy plní riadne a včas útvar právny 
a správy majetku odporúča pokračovať v nájomnom vzťahu.  

Spôsob predĺženia nájomnej zmluvy, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
V nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom nájomnej zmluvy býva početná rodina a nehnuteľnosť 
užívajú dlhodobo. Do nehnuteľností investujú vlastné finančné prostriedky a udržujú ju 
v obývateľnom stave. Nájomné je riadne a včas platené čo je pozitívom pre mesto.  

 

Stanovisko poradných orgánov mesta 

Stanovisko finančnej komisie zo dňa 16.06.2021  

Návrh uznesenia č. 36/2021 

FK odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu na dobu určitú 1 rok 

Určuje návrh ceny nájomného vo výške 150 eur mesačne 

Stanovisko z rokovania MsR zo dňa 25.08.2021 

Mestská rada súhlasí s návrhom  

Poznámka: Právne oddelenie zistilo, že materiál je potrebné predložiť na rokovanie znova 

nakoľko sa jednalo o prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa a preto je aj predĺženie 

nájomného vzťahu sa má spravovať  § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov teda osobitným zreteľom  

Stanovisko Mestskej rady zo dňa 7.10.2021 

Mestská rada návrh odporúča 

 

 

 




