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Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 27.10.2021 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 

až č. 30 - Veolia Energia Senec, a.s.  

Návrh na uznesenie: 
 

I. MsZ prerokovalo návrh na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 až 
č. 30 uzatvorenou medzi Mesto Senec ako prenajímateľom a  spoločnosťou Veolia Energia Senec, a.s. 
ako nájomcom o 5 (päť) rokov, t.j. do 31.12.2030 a zvýšenie nájomného nasledovne:  

- na roky 2021 a 2022 na sumu vo výške 35 000,- € ročne, 

- na roky 2023, 2024 a 2025 na sumu vo výške 37 000,- € ročne, 

- na roky 2026 a 2027 na sumu vo výške 42 000,- € ročne, 

- na roky 2028, 2029 a 2030 na sumu vo výške 45 000,- € ročne 

 pričom nájomca sa zaväzuje v rámci minimálneho investičného plánu realizovať: 

 - do roku 2023 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Sokolská, 

 - do roku 2027 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Boldocká a  

-  do roku 2028 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Gagarinova. 

 
II. MsZ hodnotí návrh na prenájom pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa   § 9a 
ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu 
využitia predmetu nájmu na zabezpečenie verejnoprospešných účelov – zabezpečenie tepla a teplej 
úžitkovej vody pre obyvateľov mesta Senec a na zabezpečenie plnenia iných s tým súvisiacich úloh. 
Veolia Energia Senec, a.s. ako nájomca, počas doby trvania nájomného vzťahu realizuje investície do 
predmetu nájmu, ktorý je vo vlastníctve Mesta Senec v súlade s odsúhlaseným plánom technického 
rozvoja. 
 

III. MsZ schvaľuje predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998 v znení dodatkov č. 1 až č. 30 
uzatvorenou medzi Mesto Senec ako prenajímateľom a  spoločnosťou Veolia Energia Senec, a.s. ako 
nájomcom o 5 (päť) rokov, t.j. do 31.12.2030 a zvýšenie nájomného nasledovne:  

- na roky 2021 a 2022 na sumu vo výške 35 000,- € ročne, 

- na roky 2023, 2024 a 2025 na sumu vo výške 37 000,- € ročne, 

- na roky 2026 a 2027 na sumu vo výške 42 000,- € ročne, 

- na roky 2028, 2029 a 2030 na sumu vo výške 45 000,- € ročne 

 pričom nájomca sa zaväzuje v rámci minimálneho investičného plánu realizovať: 

 - do roku 2023 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Sokolská, 

 - do roku 2027 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Boldocká a  

-  do roku 2028 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Gagarinova. 

 

Na prijatie uznesenia MsZ je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Primátor Ing. Dušan Badinský  

Vypracoval: Vedúca útvaru 
právneho a správy 
majetku mesta 

JUDr. Lucia 
Podhorová 
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Dôvodová správa 

k návrhu  na predĺženie Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998  
v znení dodatkov č. 1 až č. 30 uzatvorenou so spoločnosťou Veolia Energia 

Senec, a.s. 
 

Skutkový stav: 

 

Medzi Mestom Senec a obchodnou spoločnosťou Veolia Energia Senec, a.s. od roku 1998 
existuje na základe nájomnej zmluvy nájomný vzťah predmetom ktorého je prenájom 
nehnuteľnosti a technologických zariadení  (najmä: kotolne, primárne rozvody, odovzdávacie 
stanice tepla) za účelom dlhodobej správy a prevádzky tepelného hospodárstva ako aj výroby 
a rozvodu tepla pre mesto Senec. Mesto Senec je zároveň 20 % akcionárom spoločnosti 
Veolia Energia Senec, a.s. 
 

Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2025 (prostredníctvom dodatku č.13 
zo dňa 27.03.2006). Výška nájomného je definovaná dodatkom č. 12 len do konca roku 2020 
vo výške  33 193, 92,- €. Nájomné na ďalšie obdobie, t.j. roky 2021 -2025 nie je zmluvne 
dojednané.  
 
Spoločnosť Veolia Energia Senec, a.s.  poslala Mestu Senec žiadosť o predĺženie nájomnej 
zmluvy a návrh na úpravu výšky nájomného, pričom sa spoločnosť v prípade predĺženia 
nájomnej zmluvy zaväzuje v rámci minimálneho investičného plánu realizovať: 
 - do roku 2023 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Sokolská, 
 - do roku 2027 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Boldocká a  
-  do roku 2028 investíciu do nového riadiaceho systému na kotolni Gagarinova. 
 
Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy a úpravu výšky nájomného spoločnosť Veolia Energia 
Senec, a.s. prerokovalo predstavenstvo spoločnosti na svojom zasadnutí, ktoré schválilo 
návrh na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy a návrh na úpravu výšky  nájomného, tak ako 
je uvedené v zápisnici zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Veolia Energia Senec, a.s. 
 

Stanoviská poradných orgánov MsZ: 

 

Mestská rada zo dňa 21.01.2021 

súhlasí s predĺžením Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998  
 
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 16.2.2021 

neschválilo predĺženie nájomnej zmluvy do roku 2030 a zvýšenie nájomného na sumu 35 000,- 
€ 
 

Mestská rada zo dňa 07.10.2021 

súhlasí s predĺžením Zmluvy o nájme zo dňa 24.03.1998  
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